
PROUT ARI bin TO ATP ȚĂR1LP. UN1]T-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
r..

O

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIV Nr. 9996 Prima ediție Vineri 11 octombrie 1974 4 PAGINI - 30 BANI

imperativul Cenferintei activului de partid si de stat din domeniile 
preîurilur si retribuirii muncii, al Mării secretarului general al

finanțelor,
partidului

EXIGENTĂ ȘI EFICIENTĂ, 
LEGALITATE ȘI RESPONSABILITATE

cunoscut, de cu- 
Conferinta activu- 
de stat din dome-

S-A ÎNTÎLNIT CU YASSER ARAFAT,
președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
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Așa cum este 
rînd a avut loc 
lui de partid și 
niile finanțelor, prețurilor și retri
buirii muncii — nouă expresie a 
practicii democratice a partidului 
de a dezbate periodic cu oamenii 
muncii, cu activiștii de partid și 
comuniștii din diferite sectoare de 
activitate problemele specifice ma
jore în vederea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Se cuvine releva
tă in acest sens atit amploarea par
ticipării — la conferință au fost 
prezenți peste 3 000 de participanți 
— cît și caracterul de lucru, exami
narea intr-un- spirit critic, de exi
gență partinică a modului cum 
acționează comuniștii, toți lucrăto
rii din aceste domenii pentru buna 
funcționare a mecanismelor finan
țelor, prețurilor și retribuirii mun
cii, pentru folosirea integrală și cu 
randament sporit a potențialului e- 
conomic al țării și creșterea pe 
această bază, în ritm susținut, a ve
nitului național, a nivelului de trai 
al poporului.

Ca o încununare a lucrărilor 
conferinței, cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se în-

scrie ca un amplu program concret 
de acțiune, un îndreptar nu numai 
pentru organele din domeniile 
finanțelor, prețurilor și retri
buirii muncii, ci pentru toate 
cadrele din economie. Efectiv, se

și concluzii pentru propria acti
vitate.

Importanța indicațiilor cuprinse 
în cuvîntare crește și mai mult în 
lumina prevederilor proiectelor de 
Program și Directive. Este cunoscut

Sistemul financiar are sarcini deosebit de importante în 
realizarea obiectivelor de importanță istorică ale dezvoltării 
patriei noastre. Trebuie să pornim de la prevederile Progra
mului și Directivelor, care pun pe prim plan ridicarea calita
tivă a întregii activități, creșterea eficienței economice și a 
rentabilității. Aceasta constituie o sarcină centrală a activității 
noastre în cincinalul următor și în anii în care vom înfăptui 
Programul partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU

poate spune că nu există 
director de întreprindere sau cen
trală, muncitor sau conducător din 
economie, activist de partid sau 
secretar de organizație de bază 
care să nu aibă de desprins din 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului importante învățăminte

ce obiective grandioase prevăd 
aceste documente atît pentru pe
rioada viitorului cincinal, cît și pen
tru perspectiva de pînă în anul 
1990, ce sarcini configurează ele în 
vederea unei dezvoltări accelerate a 
economiei, temelia făuririi unei 
vieți de înaltă civilizație materială

ți spirituală a întregului popor. 
Realizarea lor presupune eforturi 
financiare considerabile — și este, 
desigur, îmbucurător că am ajuns la 
un stadiu cînd, pe baza puterii eco
nomice și financiare a țării, putem 
aloca, de pildă, fonduri de in
vestiții de 920—960 miliarde lei în 
viitorul cincinal. Cu atit mai mult 
în asemenea condiții se impune ca 
întregul sistem financiar-economic 
să funcționeze exemplar, să asi
gure gospodărirea cu eficiență su
perioară a acestor mijloace, a în
tregii avuții naționale.

Desigur, și pînă acum, alături de 
toți oamenii muncii, lucrătorii din 
sistemul financiar-economic și din 
domeniile prețurilor și al retribui
rii muncii au adus o contribuție po
zitivă la succesele generale obținu
te. Dar aceste rezultate nu pot fi 
privite cu automulțumire — și în 
această privință cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu este un 
exemplu de analiză critică, de abor
dare în spirit de înaltă exigență a 
activității sectoarelor respective în 
vederea înlăturării unor deficiențe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a în- 
tîlnit, joi 10 octombrie, cu delega
ția Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, în frunte cu Yasser A- 
rafat, președintele Comitetului 
Executiv al organizației, care face 
o vizită oficială în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au luat parte to
varășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al

C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Imad Abdin, re
prezentant permanent al O.E.P. la 
București.

în cursul convorbirii, s-a mani
festat satisfacția pentru relațiile 
prietenești statornicite între Parti
dul Comunist Român și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
s-a exprimat dorința ambelor părți 
de a dezvolta aceste bune rapor
turi, corespunzător intereselor ce
lor două popoare, cauzei păcii, in
dependenței naționale și progresu
lui în lume.

Yasser Arafat a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 
sincere și profunde mulțumiri pen-

tru sprijinul consecvent acordat 
cauzei drepte a poporului palesti- 
nean, dînd o înaltă apreciere ac
țiunilor și inițiativelor României, 
ale șefului statului român, în fa
voarea împlinirii aspirațiilor na
ționale ale poporului palestinean.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Româru a reafirmat so
lidaritatea României socialiste, a 
Partidului Comunist Român și a 
poporului român cu năzuințele po
porului palestinean de a-și organi
za în mod independent viața, în 
conformitate cu interesele sale le
gitime.

Convorbirea s-a desfășurat tn-« 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Președintele Nicolae Ceaușescu

al Republicii Unite Tanzania
(Continuare în pag. a IlI-a)

MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
ÎN CINSTEA CONGRESULUI

AiHMiele se ntfăptwesc cu succes
A atins înainte de termen 

parametrii proiectați0 nouă 
importantă secție de Ia Uzina de 
țevi din Roman. întreprinderea și-a 
asigurat astfel potențialul tehnic 
pentru realizarea unor materiale tu- 
bulare de foraj cu caracteristici fizi- 
co-meca'nice superioare.

JUDEȚUL GALAȚI
ÎN INDUSTRIE: Planul

ai cincinalului a fost

pe 4 ani

îndeplinit

IN AGRICULTURĂ: Însămînțările

de toamnă s-au încheiat

Capacitatea instalației 
„Melana 2" a crescut cu 20 
ia SUtă ca urmare a aplicării 
unor studii întreprinse de specialiștii 
Combinatului de fire și fibre din Să- 
vinești. Pe această bază, colectivul 
fabricii a livrat peste sarcinile de 
producție 640 tone melană.

Cu trei luni mai devre- 
ITÎS ®otatia centrală din Baia 
Mare, a intrat în exploatare ultima 
moară de mari dimensiuni.

Colectivul întreprinde
rii de confecții „Tîrnava" 
din Sighișoara,care a anuntat 
încă la începutul lunii mai, înde
plinirea sarcinilor pe întregul cinci
nal, continuă să înregistreze noi și 
importante succese în marea între
cere pe care o desfășoară în întîm
pinarea celui de-al XI-lea Congres 
al partidului. Avansul realizat de a- 
cest harnic colectiv, în contul anului 
1976, se ridică la mai bine de 250 mi
lioane lei.

Docherii porturilor dună
rene au îndeplinit sarcinile pla
nului pe 19 luni ale anului atîț la 
manipulări de mărfuri, cît și la tra
ficul portuar. Avansul obținut va 
permite ca prin porturile românești 
de la Dunăre să fie realizat, pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie, un tra
fic suplimentar de aproape 800 000 
tone, iar volumul total al mărfurilor 
ce se vor manipula peste prevederi 
va depăși 1 345 000 tone.

Pe șantierele de îmbu
nătățiri funciare au fost amG_ 
najate prin desecare peste prevederi 
39 000 ha, situate îndeosebi în zo
nele cu exces de umiditate din cîm- 
piile din vestul și sudul țării. Supra
fețele ameliorate prin asemenea lu
crări, în cursul primilor patru ani 
ai acestui cincinal, se ridică în pre
zent la peste 400 000 ha. Au fost de
pășite prevederile planului la zi și 
la acumulări de ape și regularizarea 
cursurilor unor rîuri. în ce privește 
amenajările pentru irigații, în acest 
an au fost date în exploatare 85 000 
ha. în sisteme mari. Pe celelalte 
50 000 ha. prevăzute în planul anual, 
lucrările sînt executate în proporție 
de peste 80 la sută.

Oamenii muncii dip întreprinderile județului Ga
lați raportează obținerea unui deosebit succes în 
marea întrecere socialistă în întîmpinarea Congre
sului al XI-lea al partidului : îndeplinirea, la 9 oc
tombrie, a planului producției globale industriale 
pe 4 ani ai cincinalului. Acest avans — după cum 
se subliniază într-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu — creează premi
sele realizării, pînă la șfîrșiț'ul anului, a unei pro
ducții suplimentare care se va concretiza în obți
nerea a -578 000 tone oțel, 390 000 tone laminate fi
nite pline, 964 milioane kilowați-oră energie elec
trică, precum ' și a altor produse. De remarcat că 
ritmul mediu anual de creștere a producției indus
triale a județului a fost, în perioada ce a trecut din 
cincinal, de 21,8 la sută, față de 16,4 la sută, cît s-a 
prevăzut prin planul cincinal.

Ieri, 10 octombrie, în județul Galați, au fost în
cheiate însămînțările de toamnă. Acest succes de 
seamă realizat de lucrătorii din agricultura județu
lui, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, este consacrat marelui eveniment apropiat, 
Congresul al XI-lea al partidului. Au. fost însămîn- 
țate cu grîu și secară 72 500 hectare, aparținînd coo
perativelor agricole și întreprinderilor agricole de 
stat, mecanizatorii străduindu-se să; execute această 
importantă lucrare cit mai repede și mai bine.

Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată că. în prezent toate forțele sînt 
mobilizate în scopul terminării urgente a lucrărilor 
de recoltare a porumbului, strugurilor, cartofilor și 
legumelor, însilozării furajelor, precum și trans
portului la bazele de recepție a produselor agricole 
contractate cu statul.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amia- 
ză, pe John Samuel Malecela, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Unite Tanzania, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Oaspetele a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
caldă cordialitate și prietenie din 
partea președintelui Republicii Uni
te Tanzania, Julius K. Nyerere, îm
preună cu urări de progres și noi 
succese poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a
De la-corespondentul „Scînteii" Dan P1ĂEȘU

Scriitorul se naște din 
mulțimi. Adevăr absolut 
alături de care există un 
adevăr al talentului. Opera 
e măsură a talentului real, 
ce nu găsește liniște decît 
tot dăruind mulțimii mereu 
amplifica.ta-i personalitate 
încărcată de torentele vie
ții; este și știință, .și privi- 
re pătrunzătoare în toate 
unghiurile dimensiunilor 
dialecticii fenomenelor con
temporane. Hrănit, 
surogatul vorbelor 
șugărite în grabă 
runțimi interesate 
praviețuiască de 
mîine, ci hrănit cu 
trăire în mijlocul

țe sociale, ce au confluen
ță cu propriul destin al 
scriitorului născut în aceste 
timpuri, simțind și gindind 
odată cu acestea marile 
transformări socialiste care 
pot deveni cu necesitate 
izvorul propriei sale opere, 
în istoricele documente pre-

sporire a propriei energii 
creatoare, de profundă iu
bire și clarviziune față ds 
omul acestei țări. Nu rabat 
calitativ, ci superioară de
cantare estetică a poeziei, 
prozei sau piesei de tea
tru se cere să străbată din 
interior întregul suflu al

gurătate a celui ce scrie 
este populată de lumea în 
care oamenii, pămintul, a- 
pele își răspund, se gîn- 
desc, își redescoperă con
strucții noi, culori noi, for
me,' esențe, suflet, totul 
altfel încărcat de noutate, 
de lirism și transfigurare

omului contempo- 
adevăratele talente

nu cu 
mește- 
de mă- 
să su- 
azi pe 
propria 

____ _  __,____ oame
nilor, mereu în mijlocul 
oamenilor, scriitorul își în
carcă astfel ochiul și ini-, 
ma și glodurile, de mgnire > 
socială și mesaj, de. vizi
une existențială și atitudi
ne, declanșind un flux pa
sional de spiritualitate și 
sentimente ce pot fi absor
bite de actul estetic al li
nei cărți. Carte scrisă din 
necesitatea interioară a a- 
firmării morale, a eticii 
superioare a omului. Inge
nuitatea primară a scriito
rului este asediată de ex
plozia de idei, de străluci
rea mereu schimbătoare, a 
luminii sufletești în 
tarea conștiinței, în 
tarea umanismului 
destine concepute ca

\____________

cău- 
cău- 
unor 
fiin-

Cartea care poate
învinge timpul

gătitoare ale Congresului 
al XI-lea al partidului, 
prestigiul și menirea actu
lui creator literar sînt înăl
țate la adevărata lor valoa
re. Sînt privite ca „expresie 
a geniului și sensibilității 
poporului însuși, pe care, a- 
devăratele talente le întru
chipează în lucrările lor“.

Sublimă povară: este pre
figurarea certă a viitorului 
cerind maximă exigență 
artistică pentru a corespun
de expresiei sensibilității 
și geniului unui întreg po
por. Este nevoie de multă

terenului moral de pe care 
actul artistic își ia zborul, 
în conștiința de scriitor 
este sublimată și conștiința 
unui înalt activist ideolo
gic și cea a vizionarului 
care prefigurează cu artă 
sufletul omului de astăzi 
și de mîine, a omului unei 
lumi mereu mai bune, mai 
drepte, mai civilizate, 
bucurîndu-se din plin de 
toate cuceririle științei și 
ale propriei munci. Unica
tul unei cărți, singularita
tea ei cuceritoare, născută 
în clipele de aparentă sin-

umană. Cititorul refuză 
cartea ce se tîrăște sărăcă
cios din pagină în pagină, 
trăind doar din fărîmitu- 
rile căzute de la masa al
tora, refuză acea carte in 
care viața nu este captată 
la izvoarele ei, nu vibrează 
real, adevărată, dramatică 
și sublimă, definind sensibil 
traiectorii luminoase și ex
plozii ale conștiinței, refu
ză cartea in care sînt de- 
vitallzate destinele umane, 
unde nu se întrezăresc, nu 
se simt dincolo de cuvinte 
esențele umane, profilul

etic al 
ran. Și 
refuză să compună aseme
nea cărți. în țara noastră 
truda omului, înfăptuirea 
politicii Partidului Comu
nist Român a născut rit
muri noi, priveliști noi, o 
nouă viziune existenția
lă, optimistă, sănătoasă, un 
romantism lucid, armonie 
între visuri și certitudini. 
Știința estetică, talentul 
decantării acestei realități 
aparțin scriitorului, talen
telor „libere să folosească 
stiluri și maniere de cre
ație variate, chemate să 
făurească noi opere valo
roase care să îmbogățească 
patrimoniul culturii noastre 
socialiste și tezaurul cul
turii universale". Nu scrieri 
impersonale, ci numai car
te ce poate învinge timpul 
prin forța ei de expresie, 
prin etica ei, atitudine su
blimată în act artistic, es
tetic, de nivel planetar. Li
teratura nefiind creația u- 
nor aleși aflați deasupra 
vieții, trăind și gîndind în 
afara relațiilor sociale, este 
rodul unor „personali
tăți, care în mijlocul ma
selor largi populare nu se 
pierd, ci se afirmă tot mai 
puternic odată cu afirmarea 
întregii națiuni".
Violeta ZAMPIRESCU

J

rugat pe oaspete să transmită pre
ședintelui Julius K. Nyerere, îm
preună cu mulțumirile sale, ace
leași simțăminte cordiale, iar po
porului tanzanian prieten urări de 
multă fericire și prosperitate.

în continuare, a avut loc un 
schimb de vederi în probleme pri
vind evoluția actuală și în perspec
tivă a relațiilor româno-tanzaniene. 
în timpul întrevederii, s-a consem
nat cu satisfacție că raporturile 
dintre cele două țări se întăresc și 
se dezvoltă continuu, evocîndu-se 
rolul determinant pe care l-au avut 
în această direcție convorbirile și 
măsurile preconizate de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nye
rere, cu prilejul vizitei șefului sta
tului român în Tanzania. A fost re
levată hotărîrea comună de a în
făptui în bune condiții acordurile 
și celelalte documente realizate în
tre România și Tanzania, de a pune 
în valoare noi căi și mijloace de 
lărgire a conlucrării dintre ele, 
pentru ca legăturile de solidaritate, 
prietenie și colaborare dintre țările

noastre să înregistreze un curs me
reu ascendent pe multiple planuri.

Totodată, a fost subliniată dorin
ța celor două țări de a colabora mai 
strîns în domeniul vieții internațio
nale, de a-și aduce și în viitor o 
contribuție activă la promovarea 
unei noi ordini politice și econo
mice, la democratizarea relațiilor 
dintre state, la asigurarea dreptu
lui fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și independent. A fost reafir
mată solidaritatea României șl 
Tanzaniei cu lupta dusă de po
poarele africane, pentru lichidarea 
grabnică și definitivă a dominației 
colonialiste, a practicilor neocolo- 
nialiste, a politicii de apartheid și 
discriminare rasială. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ho- 
tărîrea fermă a României socialis
te de a acorda și în viitor întregul 
sprijin luptei de eliberare a 
poarelor 
pentru o 
pe calea 
social.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere reciprocă.

po- 
africane, eforturilor lor 
dezvoltare independentă, 
progresului economic și

Bun venit președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 

Bulgaria, Stanko Todorov!
ÎN PAGINA A IV-A

Pentru a evita pierderile

Porumbul recoltat azi,: 
tot azi să fie transportat

ÎN PAGINA A II-A
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[faptijl] r

I la cota 720 | 
i Cîțivâ Jieliteifi entuziaști difi I 
i comuna Poiana Teiiiliii (Negmț), j 
| în frliHte cil dfip'litâttii petrii • 

Ungureânii; și-âu propus să 1 I urce irist'rhhele civilizației tir- I I bane pină îh creterțil mttritellli: | 
• Muntirid pe fiijjȘfelb'i vbliifițâr; . 
Iei au, cafitât izvOrtll „„Jg'fieâb'ul I 

Mătteș", difi mUriții StifiiȘfiârfei; I 
ău construit o conductă de a- * 
ducțiune lungă de peste un kl- i 
ibffleirti Și âti ffib'fitât firiffibjb 8 I 
cișmfele; 8 biȘnielg la cfilâ 728; | 
îri mijlbbtii Șatliitii P’iFîiil FâSU- , 
iții. Pibă fibilfti; .degbfib’â. îi Spli- I 
rifea sâttlliii „Pititil Fâffliiiiia I 
pentru pă; îh afară de fagi, bă- ' 
mfiriji dift.p'âFteâ lb'ctiliii n-âV6fiti | 
fir dfi âfiă; Ââtifti 6 âii am băl- I 
șug. Și încă la., robinet !

Aventură 
la trei ani

Micuța Maria beznă; <fe. trei 
ani; din ttofhuiiâ lăncii •Jibiiil; 
județul Olt, s-a dus cu părinții 
la cules de struguri. După ce 
s-â jucat pe ciriip cu tfidi friiliți 
copil, fițita (t dispărut. Imediat, 
âjutnți de elevi și alți cetățeni; 
păfiiifii aii ihcepilt s-o Caute 
(iesle tot. Au cutreierat; toată 
iioapt'ea; și timpul, fi pădurea 
din apropiere. A doua zi, dimi
neață, toți elevii școlii ti.il iin- 
pinzit, din nou, pădurea. Iii 
sflrșit; mied ,;aventurieră“ a fost 
găsită. Dormise . toată, noaptea 
sub uit lăStâfiș, îHpădilf'e. Bîtțu- 
roasă că fetița n-a pățit nimic; 
mama i-a spus : „Te-am căutat 
cu toții, peste tot", la care fe
tița i-a răspuns : „Și eu !“ 

„încălțat44 
la..4 ^Motanul 
Negru44

Mare slăbiciune avea Nicolae 
Fiți din Copșa Mică pentru lo
calul „Motanul Negru" din ur
bea lui natală. Seară db ieâftț 
semna... condica de prezență in 
local, intr-un loc anume ales, 
puțin mai retras; de unde-i ve
dea pe toți, fără ca el Să se 
expună prea muli. Intr-o sea
ră, „omul din umbră" a ieșit 
la... lumina becitlui de afară și 
zărind o bicicletă . fără stăpin, 
s-a urcat pe ea și a început să 
pedaleze grăbit. Âbețt șl de ce 
să se grăb'ească. Deși cfeziiUȘ 
că nti-l 'văztise himeiii, cti, din 
local au <dăt alarma. Adus 
pentru recdhștituirea faptei; ,toț 
la „Motanul Negrii", N. F. a fost 
trimis pentru 8 luni intr-uit loc 
Unde simte pe pielea. lui bas
mul cit „Motanul încălțat".

Ca-n legenda j 
meșterului | 
Maiiole

La Văleni; lingă Vaslui; de ' 
trei arii îttebatte ite, tot ebtistrU- ] 
ifește uri cătriih fililllirâl șl nil j 
se mai termină. O părte . din zi- | 
durile ridicate , (b’u chiti; eli . 
vai) s-au cocîrjat. De vreun an 9 
de zile, riu s-a.ittâi piis bici o 9 
cărămidă. Motivul : cind vb- • 
heâu meșterii pidări; nil. „brâu | 
materiale ; cind erau materiale, I 
nu veneau meșterii. Ba, o da- I 
tă, s-a întimplat ,să fie și mag ■ 
țeriale; să vină și meșterii,dar 9 
ri-â avilt . cine sa 1§ splină eb | 
să facă, șl cămihtil 'ă rairlâS tot 
baltă. Cdth zidurile Se află „lâ I 
cehtUbă1’- — chiri se spune — I 
pbăte Vbr fi „strihȘi" cu ușa 
toți, cei cărora,. nU. Ji .se ?gre 1 
să-și îngroape în ziduri; ca Ma- | 
note; nevestele, ci propria... ne- 9 
pasare. i

Răpitorul 
era... vecinul |

— Alo, miliția ? Vă rog din I 
Suflet să M ajutați să-mi gă- | 
iese copilul. Mi-a dispărut de • 
acasă fi slut dțiperată. II citea- g 
mă Pavel Cătălțn și are 7 ani... g

Rapid, un echipaj .ăl miliției | 
din Constanța intră în .ă'cțiiine. . 
Uit .Mit telefdil, tot de1 lă niaăta 9 
copilului: . I
- Ani primit uii tălefon de 

la cel 'carte mi-a. răpit copilul. I 
M-a somțit că dacă nu-i dau I 
imediat niște bani... I

.De la celălalt capăt al firului, « 
ofițeiiil d'e ^'erdiciu i-a t&â- I

8— Vă rugăm sa vă linișjup;..
După foarte scurt timp, mama S 

țopilulut s-a liniștit de-a bine- I 
lea. Cătălin fi-a făcut apariția I 
cu „nenea milițianul" de mină, g 
Vn cuvinl dbsprb „răpitor" : ‘eră I 
chiar... „iiebihul. de litigă cașa‘; | 
Aurel Rădană. Acum nu mai e. 
A fost fi el „răpit" pentru cer- I 
cetări. 9

Tristă |
poveste

DeȘi. Njcdtae Fițh'a Idcuiâ în I 
Orevița, iar Ioh V'ărzân iii Pă- ■ 
dina. Mar?.,.(ambele localități in I 
județul Mehedinți) erau — cum | 
se spurțe — „pr.ietepila cata.ra- ‘ 
mă". Deunăzi, Ion Varzân și-a i 
invitat prietenul . la el in sat, g 
la o petrecere. tocmai . ci'nd I 
era petrecerea in tâi; cei doi ău > 
început, din te miri ce, sg. . s? 9 
contrazică pe un lucru banal g 
Atit de banal, că nici cei din 
jur nu-fi mâi amintesc bine din 1 
ce cauză s-a-ti luat la ceartă. în
furiat că pfteteăul său nil C d? • 
acord cu părerea lui. Vărzan a s 
scos cuțitul... Și din prieten, ă i 
devenit criminal. I

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA i
și corespondenții „Scinteii" |

obiectivul anchetei noastre: imSIA ELECTRICA
RăspUnzirid chemării adresate; cu, âbi'o'apU Uh an de 

zile ih, urrriă; db bălti boridiiclereâ de jiartid și de stat 
pt-ivirid tecbridffiișifdă biietgiei etectfice; ă, riiătefiiltiii 
tlfimb și dbșduriibf; a ttitufor cătegbri.iior de combus
tibili; oămeriii ihiihcii . din ihireprindebi și iiistituiii; 
betățehii dih l6afe iocălitățile țării ă-au angajat într-o 
permanentă activitate de înlăturare a risipei — Oriunde 
ar apărea și oricum s-ar manifesta eă. AU fost dovedite 
și cu ăciist pfiidj spiritul gospodăresc ăl colectivelor db 
oameni ăi muticii, âl cetățenilor, înaltul lor simț de 
ră§btihdCfS față de avilția noastră iîâiiohală. Pbtitrti 
că — este cunoscut — risipa, indiferent de forma sa, 
diminuează OfbftUi întregului pbpdr pdhtrU creȘtefctl 
pbteiițiăluiui etohbmic âl țării, influențează negativ

Venitul hbștfii hațional, prosperitatea generală și a 
fidcărtilâ, ffifilf0 boi.

Păginite ziâfȘlob, reflectînd această activitate, au 
brezOhiât lâi'g multiplele initiative apărute în iu- 
dețș; ifi . îfilfbbriMdFl și centrăte. TotiiȘi, răjlor- 
HildU-fib iâ .jobsibilitățile și rezervele încă, existente, se 
Observă că îh ultirhâ vrerhd o serib al inițiative și ăc- 
țitihi tteciânșate ch bune fbzdltâte .lâ încfeput .S-ău 
bucurât de o âtenție tot mai scăzută pe parcurs — 
tinete aii fost chiar abandonate, resimțindu-se în pre
zent, îh unele locuri, o slăbire â ihtetfeSUlui șl preocu
părilor pentru hcdsle pFbbibrrie; Este și cdhcluziâ ce 
se desprinde dih sohâajui nostru în Căpiiâlă.

vede și noaptea
AAai ales cind ea
...Miercuri 9 octombrie, ora 21:30, 

la întreprinderea de nasturi și o- 
biecte . din mase piaslipe. în urmă 
cii mâi bine de lin ări de zile, dUpă 
un raid de noapte,, direbtdriil âCBS- 
tel unități ne iUfățișa hiaburile vi- 
zîhd gosbodăfiFeâ rațională â ener
gici eiectricd și Utilităților, îtilbU- 
nătățirea activității in schimburile 
II și III. Se ave.a în ved.ere sec- 
torizarea, în următoarele 3—5 zile, 
a tiilufor circuitelor electrice. în
tărirea rișistențel tehhice etc. Cum 
s-au infățituit aceste promisiuni ? 
în âtelidful dfe injecție se munefea 
dih plin. MUlte din neajunsurile 
semnalate în precedentul raid de 
noapte nu, le^am mai întîlniț : „Lu
crăm la nivelul schimbului 1“ .— ne 
șpuiieă fnaistfiii de ăchimb Victbr 
HăU. Âbdieâ^l CbiiStâlări pdzitiVe și 
în secția termoplaste folii. Tindem 
să credem că risipa fusese elimi
nată cp tdtul în această unitate. 
Dar,... în âielterpi de sortat ron
dele, luminile ardeă.U din plin, deși 
atelierul Srâ gol. îh schimbul li 
nu se lucra. Situația se repetă și 
în atelierul de autodis.Curi.

— Nu putem stinge lufnlriile, pen
tru că Circuitele nu . șîht sectori
zate, pfecizează Pbtre Gtiivâ; 
maistrul de schimb.

Pentru a

este scăldată, inutil, în lummi de neon
La îțilrbbfihddrfea ;;fclectrotbhni- 

fca“ sosim cli un sfert de Oră înâin- 
Ida terminării prdgrarriulUi dă lti-

. Mergem hiai departe. La ușă sec
ției de ambalaje a sectqrului nas-; 
turi, dd care. răspunde același 
maistru cld sciîifhb, un lacăt ma
siv, îltehid&și db fâjJt... nSilfâ; că 
și îh prfecedferitul raid-ănchetă, 1U- 
iilihă ăbUhderită scălda.;; inactivi
tatea.
. —, Nici aici riu se țibate stinge 
lumina?
.— Ba Hă.. Circuitele .sini secto- 

fizăte, he făspiinde maiștrii! Fdtre 
CliiVâ. Dâr...

Explicațiile căite aU Ufffiăt âu, fost 
alatnbicâte, greu db înțeles; Lim
pede era însă un' singur fapt: ne
glijență . și tolerare^ risipei. „conti
nuă să fie prezente în această uni
tate economică; în pofida asigură- 
filof date 8e .conducerea îhtrepriri- 
fleni în tirrtiă cii ufl ah de Zile:

...Ora 22,10. Ne aflăm la între
prinderea „Tricodava". Este ora 
preliiării sehimbulUi III. Mașinile 
merg neobosite; rriihUtele „capete
lor db schimb11 sînt. folosite inte
gral. Asfiecțelâ negatibe întîlnite în 
precedentele raiduri de noapte la 
„Tricodava“ aii fost eliminate. în
tră tirfip, aici aii in.tervChil impdr- 
tab.te mbdificări îh distribuirea sba- 
țiilor de producție cate au fost db- 
tate cu mașini.

fcru âl âchirhbului II. Zeci de lu- 
ferătoFl ășteptaii îh hdl, gâtâ dâ blo
care, deschiderea porții. Pe un pa
nou aflat în aprbpiere citim : „Un 
mintii db Itilrli' jr8Sit îrt înțFg^rib- 
dereâ ndaștrg echivalează cri .500 de 
țabldltfi, CS-3 Sâli 5 600 bucăți tâ- 
plouri de măsură amperi de 100 
VA“. Era un contrast izbitor în
tre cele sfcrise .cu migală și situația 
de fapt îritîlnită; Ne Op'rim la sec
ția strungărie.

— Cît 0 șCbrul ? .
— 2 la 1,; ne .răspund absorbiți

Șe o partidă de fotbal de masă doi 
tineri; . . ,.

— Nu aVeți de lucru ? ,
— .Nu prea; Maistrul încă nu a 

Venit;.
Irosirea timpului. de .. lucru în â- 

cest sector eta evidență. Și riu nu- 
tnai aici, ci și în atelierul de pre- 
feaj, unde după 20 de minute de. lă 
începerea .schimbului lucră uri sin
gur mUhcilbr. DS jiir-împrejur, ă- 
funcâte cU neglijență, zăceau sute 
de rbjiferb fabricate . in șcbimbtifiie 
precedente, octibirid inutil inibortăh- 
te stibbafețâ ele pbddiibțte. Tot aici 
ferau îfhprăștlăte lă vbiâ îhtîinblă-

riij^iiiclușiv .pe, căile, dp acces din 
atelier, cantități mări de tablă si- 
licioâsă adusă din imjăpft; 0 parte 
din această tablă era de acum de
formată, prezeritg urme de lovițuri: 

— Măi pot ii folosite iri produc
ție ?
... —: Ace.sțe matețiglș. vo,m. căuta .să 
!e folosim mai tîrziu pentru alte 
produse, în vederea satiăfaceHi u- 
nbr hevol interne ale. întreprinde
rii, ne . răSpuhde Dumitru Sirîiules- 
cu, maistru de schimb.

Astfel încercă interlocutorul să 
justifibe lipsa de răspundere față 
de utilizarea acestor mătbrii pri- 
hid pdHteli. bâite siatlll â făcut în
semnate eforturi valutare. Indife
rent cind vor îl utilizate aceste 
materii prime, păstrarea lor în bune 
cbp’dițil este . o. îfldâtbrirb, rifofesio- 
riaiă.și jpblitică de căpătii. Nimeni 
riti iși pbatâ pâfrnițe ltixul de a 
degrâda Șah toleba degrădâreă bu- 
rilirilbr ffiateriâll âlfe îrititeprinde- 
rii. Or, la „Electrotehnica" aspec
tul semnajaț nu este .singular. Con
ducerea întrepriridefii;, organizația 
de rialtid ..treBiite: âă interVinâ Cii 
proiriptitudihe behtrti iribtâurârba 
ținui, biirfiăt dg înălță răsifririderb 
iii rhînuirda valbrilor fnâteriălfe. beh- 
tru întărirea disciplinei în muncă. 
Și nu cu lozinci, ci cu fapte, cu 
sbluții practice și eficiente:

Desigur, terenul fiHncipâi de ac
țiune plntFti dc'diîdmisiFeă electri
cității, pentru înlăturarea risipei. îl 
constituie „întreprinderile-, ,, marile 
consumatoare de energie. Ceea ce 
nu înseamnă însă că trebuie să 
neglijăm alte zone — aparent mai 
puțin însemnate. Din acest punct 
de vedere, dispozițiile și inițiati
vele luate de edilii Capitalei pen
tru revederea iluminatului în locu
rile publice, modul în care s-a ac
ționat pehtrii traducerea lbr în via
ță sînt de apreciat. Reparcurgind 
însă irâseiil |3o. carl ârh triers e- 
xact cu .11 . luni în urtriă — cind 
am analizat, situația iluminatului 
public (interior și extdriOr) dih Ca
pitală =-■ âtn piitiil cbhstâtâ, pe 
lingă Afectele pozitive ale măsuri
lor întreprinse, și persistența unor 
abatCFÎ căFC coiltrâstââză cit tablotll 
preocupărilor generale. De pildă...

• Pe terasa cofetăriei „Tutn“, dih

i

Pustietate bine... luminată

in secția de amba!a|e de la întreprinderea de nasturi șl obiecte de 
irides plastice, lumina abundentă scălda... iriabtlvltateă

Piața Palatului aceeași baie de lu
mini (lă oră 3,30).

,® Lă Oficiul P.T:T.R. din zțona 
Chibrit n-am mai găsit (la ora 2,30) 
2l de lămpi (fiebărfe cii două tu
buri); Ca înainte, ci doar 9 ; dâr ele 
ardeau, și ardeau a pagubă.

® Platoul pieței „Titan" era lu
minat „ă gidrrio" lă oră 2,00.

InSistărti asupra acestor situații —

e ădevărât, din ce in ce măi pu
ține și ăpârbrit nu atît 86 grave — 
pentru că, este Știut; „eCOnbmia — 
picătură feti picătură se face". Iar 
acolo bride apare o fisură — ori- 
cît de mică ar fi ea — trebuie în
lăturată lă tifhp.

Iile ȘTEFAN
fian CONSTANTIN 
Mihai IONESCU

pierderile:

PORUMBUL RECOLTAT AZ 
TOT AZI SI FIE TRANSPOR'

Miercuri .dimineață; lâ Ministerul, Agriculturii, Industriei Alimen- 
jăre și Âphibr. a âVut lbc p teleconferință la care, printre alte pro- 
b’teiite,.s-a analizat, iriipreuriă cu direcțiile agricole județene; Stadiul re
coltării porumbului și măsurile căite se impuri pentru urgentarea aces
tei iticrări. A rezultat că pe cîmp rămih mări cantități de porumb de
pozitat iri grămezi direct pe păniint, fapt ce. poate duce la dimihtiărea 
producției. Ofgârieie agricole județene au Prirtiit sarcina de a organiza 
ÎH âșâ fSl âhlivitâtea, că îh cel mult trei zile tot porumbii!, ro'cbltât, și 
afiât îh eiffijJ să fie tfâhshbrtât, iii primtil Find lă bazele, de recepție. 
TblOdălă; S-ă hdtăi-ii că fiedare imitate âgticolă să rghblleze atît. Cit 
are pbsibiiitâteâ să trahsporte ih abeeași zi, astfel ca nici uri știtilbte 
lă fiu FlffiiHa iii riffiri peste nbaple. Acestea ăiht HijiSuri deOSebit. de 
importante, de a căror transpunere în viată depind in mod hotăritor 
cFfeștereâ ritmului de reco’tăre, de trăhsțiori și depbzitare ă producției 
Și; iînglibil) liimtâFââ rilbFdbriibF;

ÎN INSULA MARE A BRĂILEI:

Unde nu e disciplină, vai de recoltă!
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Brăila, miiriceSc 6u rîvnă pen
tru â stririge la timji și fără piel-deFi 
recoltele teărhnei. Ih fflâfga tyiajOri- 
tate a îhtrejirlhdedlbr agi'icble de 
stat și a cooperativelor agricole re
colta este strînșă .pină.la. ultimul b.ob, 
transportată și depozitată cu grijă. 
Din nefericire, există și unități unde 
indisciplină și. lipsa de răspundere 
fac să ăS FisipeâăCă tntiiț pdrumb. 
lata eitevă constatări faCtite mârți, 
8 oc.totribrie, in Instllâ Mâle â Brăi
lei. La marginea , comunei Mărașu, pe 
o solă a fermei Zatria, porumbul fu
sese ctil.es și trârișportat, iăr cocbriii 
— tăiâți și rifrîriși; Numai că, iii 
urma cotnbineldr; au răriias pe joș 
mulți știuleți. Am făcut un ,test. Arh 
aleș absolut lâ îritîmplăre uri careii 
lOtfiO rii'elfi și âm eui’es știuleții dă 
porumb ■ risipiți pe jos. Au rezultat 
25 kg de porumb; Ițiseamnă că .de 
pe un hectar așa-zis recoltat din

reșț>ectiva soia pot fi strjnse _irică 
2 566 kg porumb știuleți. Este 6 si
tuație de-ă drbjjtul jhadtriisibilă, câte 
prbjudieiază grav broducția de pb- 
rumb. îh zOilelb ferrtieltlr .LUiriii Și 
Vădroiu am găsit pe ciobanii ChțoȘP 
Stele și Sten .Decjanu de la I.A.S. 
Baia cu S00 oi aduse behlrii „pre
lungirea pășuriâtului11 tie terhriuri 
uneje . recoltatul porutnhiilui. £usșse 
încheiat..; exact ca. la ferma Zațhâ. 
Ușor 3e imaginat și de estirriât pier
derile:

ijiri păcală, fiii Sîrit singuFele ca
nale prin care ppt.utnbul „ Insulei 
Mari a. Brăilei capătă o. altă desti
nație, diriiihuîrid pr'O'dtiețiite lâ hec
tar și mărind risipa. Este momen
tul ca indisciplina, lipsa de control 
și de organizare, canalele deschise 
către risipă să fie eradicate.

® @ O O

MJ.rcea BUNEA 
corespondentul „Scinteii"

9

olt: întrajutorare la cules
în judfețtll Olt; pină la 16 octom

brie porțiftibul â fost cules de pe a- 
jiroape §6 666 hâ. lin cele Si 860 ha. 
rămase în cultură în cooperativele 
agricole. în numeroase unități, între 
care Rădtittiiteștf; Gălinești: erăciu- 
riei, Caracal, Cezieni etc., unde mun
ca a fost bine organizată, s-a înche
iat recdltâreâ pbrumBțlliii pe țoațe 
suprafețele. La cooperativa agricolă 
Osica de Sus, pe suprafețele lucrate 
îfi acord global, forțele Umâhe și 
rhijloacele de transport au fost cori- 
cbhtrate ți® bite o târlă. Pb lingă 
efeie 4 ăulbfe'âffiibâHb'; 40 ătelâje âle 
cbbperâtiVâi agriebid; s-ati folOSiiȘi 
cfeielalte mijldâcb d'C trahșpbrt exis- 
terite iri comună. Așa se face ca ă-â 
tțânsportat întreaga recoltă din 
cimp și liVrat lă fondul de stat în
treaga căfltitate Stabilită; In același 
rridd ș-a âcțibnât și îh ffiUltâ ăl te 
unități. CbbpSrâtivâ agricolă Grojdi- 
bbd, de pildă, ă livrat lâ fdhdtll fle 
stât pină actiih aproape i 00b tonâ 
potumb, jjUhirdă^ — Cbrâb.iâ rriăi 
mult de 900 tone, dbîrȘiâ §22 tone 
etc. D6 asemenea, în două zile, 
cooperatorii din Movileni, au dus în 
bâza de recepție 600 tone porumb, 
cei din Sihfești 300 tone fete.

Cu toate acestea, intre ritmul recol
tării și al transportului există un 
mare decalaj. Pină la data de 10 
dbtbiribi'ie â:c. s-au transportat in 
bazele de recepțib numai 10 000 tone 
porumb, ceea ce înseamnă foarte 
puțin față de pOSibililățile existente, 
în unele cooperative agricole, mij

loacele de transport nu sînt folosite 
eficient; porumbul recoltat este lă- 
ăăl pe cinib, M loc să fi§ înmagazi
nat cît mai repede. Sînt unități care 
pină ieri (10 octombrie) nu au tranș- 
poFtat nici lin kilogram în bazele de 
recepție : Urzica, GiiivărașH, Citierii, 
Băbiciu, Redea, Fărcașele, Drăghi- 
cteii.ij Bălterii, Perieți etc. Ahalizind 
această stare de luerbri, biroul comi
tetului județean de partid a stabilit 
o Șbamâ de măsuri pentru lirgerița-f 
rea transportului producției din 
Cimp în bazelS de recepție, în maga- 
iiils cobperativelor agricole. Astfel, 
pe lîngă cele 17 bâze 88 rfecepțte 
fixfe, poriiriibul se vă preliia îri alte 
li depozite pfermanerite și 9 baze vo
lante lâ Șiefări cel Mare, Grojdibod, 
Potlogerii, .Obirșia, Vădăstrița; Tătu- 
lești etc:. De asemeriea, pentru sîm- 
bătă și duminică, peste 500 tnijlbăce 
de transport din unitățile industri
ale din județ vor ajdta coOperâtivelb 
agricole în transportul producției. 
S-ati îritreririris, totodată, rhăstiri 
de întrajutorare între unități. De 
țiildă, 150 de cooț>eratbri de lă 
RâadrfiiFIști; tinde s-a încheiat re
coltatul porumbului, lucrează acum 
pâ Ogbârfeib Cbdjterativei agricole din 
Țătulești. Sînt măsuri care vor con
duce la intensificarea ritmului atît 
la culesul porumbului; dar mai ales 
la transportul acestuia.

Emllîan ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

O

VĂ INTERESEAZĂ?
i Aprovizibnărea cu ciirlofî lâ domiciliu; întFeprihderea de 

legume și fructe din Capitală a reînființât în acest sezon servi
ciul de aprovizionare cu cartofi la domiciliu. .Cornenzile se p'ot face la 
următoarele numere de telefon : 67 24 60 și 67 54 05 (pfentFu locuitorli din 
septdaFfele 1 și 8), 35 10 27 și 35 56 24 (sectoarele 2 și 3), 43 53 70 (Secto- 
Fiii 4}, 85 4§20 (ăectorul 5), 31 23 32 și 31 30 23 (pentru sectoarele 6 și 7). 
îri plus, lâ magazinul „Fortuna" (tel. 31 73 70 Și 31 62 38) funcționează o 
casă de comenzi la domiciliu, care servește îhtreâga Căiiitâlă,

o Cum se poale afla numărul de telefon al uhui abdriat din iocăli
tățile conectate la rețeaua interurbană cu prefix ? Bucureșteriii vor 
forma prefixul brâșului in care locuiește abonatul, plus nțimărul de 
telefon 11515 (pentru toâte iocălitățile, cu exttefjțiâ Piteștiultii, lihde se 
va forma numărul 12 515), iar cetățeriii celorlalte orașe vor forma — 
bbntrti Câpitâiâ — țiirifixtii 90, țilus numărpl de telfeîbh li 5150. Lâ 
aceste numere răspund serviciile de informații telefonice.

o Aprovizionarea cu combustibil. începînd cu data de 1 noiembrie 
a.c, ,vpt, începe programările pentru aprovizionarea cu combustibil în 
ăriui 1975.

AGENDĂ TURISTICĂ
® ExcuF.si.i ih zâne viticole. în fiecare duminică, în cufstil lunii oc

tombrie, LT.H.R: BuburfeȘti organizează excursii de 6 zi cu ăutecâtul iri 
zona podgoriilor Cotești, Odobești și Panciu. în prbgrâttiui excursiei 
figurează, între ăltelfe, vizităitea zohelor viticole, degustări de struguri 
și iriust la Ștandurile orgahizâte în apropierea, acestora și cumpărături 
pentru acasă. lhsbrieFile Se făc la agențiile de turisrri și punctele create 
îri întreprinderi.

O încep iriscriefiîe periti-u revelion. La agențiile de turism difi .Că1 
pitălă vor iricSpe, dfe lâ 15 betombrie: înscrierile pehtFii rbiteliori; LT.H.R. 
oteră; ih acest ari, 6 00b dfe tocuri în cele mai diverse stațiuni. Alături 
de tFădițidnalfele l'dfaufi pentru Fevelion (stâțiuriile de pe iitoral, .ValSâ 
Oltultii; Valea Iâldriiiței și Valea Prahovei), vor ti organizate re.velipâHe 
„îri premieră" țiehtru bucutfeșteni în stațiunile BăitățeȘli (Neâmț), Simții 
GHeorglie (CoVăsnă), SOVatâ, MediaȘ etc. Facilități : plată îri rate, itedu= 
Ceri feu 16 lă sută pentru elevi, studenți și pensioiiăfi.

® Adresele noilor hoteluri din Capitală. în urma lucrărilor de re- 
ahibhăjâtte â vfeciiildr clădiri âu fost redate circuitului turistic, pînă acum, 
îh Capitală; Următoarele Hoteluri : Astoria (categoria I) — sțr. Diriicu 
Golfescu hr. 27 ; Opera (categoria â II-a) — stradă Brezoiahii hr. 37 ; 
Marna (categoria a II-a) — strada Bușești nr. 3 ; Banat (categoria a 
II-a) — Piața, Rosetti nr. fe ; Universal (categoria a .11-aj — stiteda Gâ- 
broveni nr. 12 ; iiâfiovâ (câtegdria â II-a) — str. RăhoVâ nr; 2: în hbtb- 
lurile amenajate pină acum s-au creat circa 900 de locuri. Acțiunea de 
reamenajare continuă.

e S-au reluat excursiile din cartiere, cu plata în autocar. Pe traseele 
bUildStUtfe; plus două noi (București — Cîmpulurig — Voina și Bucu
rești — Văleni — Cheia — cu trecere prin Brătbcea — BrâȘov), I.T.H.R. 
a reluat excursiile cu plata la autocar. PlecăFba dl lă plihb.tele cuiibs- 
cUte (Cină — Piața Palatului ; Favorit — Drumul Taberei: Titan — res
taurantul „Miniș"; Berceni — Piața Sudului) la orâ 6,30, în fiecare 
dUmihică.

B
,,Vă rog să ină ajutați. 

Dintr-0 serie de .motive 
pl care nil 1§ pot înfățișa 
III scrisoare, soția mea, 
E; N:, se află aproape tot 
timpul înlr-un anturaj db 
tihgri. îhlindeți-rhl b mînS 
de ajutor...".

Un S.O.S. la care inima 
nu pohte, să nu vibreze. 
Bar, piria aici, Cine știe 
cite ezitări, cîte îndoieli !... 
Ce anume să fi dfeterfni- 
nat semnalul de alertă 
âl 'omului încrezător că 
va fi salvat din naufra
giul matrimonial nedorit ?

Recapitulează căpitanul 
I011 Chițuc,. de la Miliția 
Capitalei : „în astfel de 
împrejurării știți, artico
lele și paragrafele legii... 
Am mers însă pe urmele 
ScriSofii. Un Sfertidh dfe-aj 
hbstrii cerfea âjtitbFiil și 
doar el era în măsură să 
decidă cît de folositori ii 
puteam fi...

La adresa indicată des
chide un octogenar. Șerij- 
riete vîrstei — adine întipă
rite pe chip. ,;Dv. ne-ați 
cheriiat ?'!,;,Eu“. Ce să caute 
tovarășa de viață â âcestiii 
om îh aritltrSjul UfiSF ti
neri ? Nevîrstnicii nu
miți în scrisoare vor fi de
sigur nepoții, strănepoții. 
„Ce bunică ? pare a ne 
ghici gindurile, contrariat,

octogenarul. Soția tildă 
nici n-a împlinit 20 de 
arii !l!

N-o să înfățișăm pfe larg 
povestea de..; dragoste a 
cfelor doi. Pe sciirt : ău 
âflat unUl de existferițâ ce
luilalt abia îri urmă cu .lin 
ân. într-un romantic cadru 
familial, la o. cunoștință de 
ție... Calea Moșilor. Ea a- 
bia devehise. majbră. Dor
nică de Viață, în. aștepta
rea acelui Făt-Fr.umbS ăi 
tuturor visurilor aabjfesceil- 
tine. Viitorul mire ? Cum 
spuneam,, pe atuh.Și âbiâ 
în pragul rotunjirii defee- 
piului dpt de §xiștdn(ă; 
Propunerea, haradoxâl ori 
ți_u, a venit din pârlea ltii. 
Nu, n-a fost o cerere , gro
zav de rbmahtică. „Fii cu 
mine pînă Ia. sfîrșitul vie
ții. îți lâs tdt ce âm, nu
mai rămii cii mine" și-â 
rostit prbacobtul hrif'tSHlâr 
cuvîntul de „iuBlreb Și 
pentru a da fconsiStehță a- 
cestei declarații, aii itiche- 
iat chiar un pact scris, au
tentificat la potarișt., Apoi 
s-au căsătorit ! (V-amin- 
tiți ? „Femeia este 6 pro- 
lâHetate ce se dobindeȘUe 
prin cdhtrabt" demasca 
Balzac cbncefcția burgheză 
despre căsătorie). RfeSiiltâ- 
tul — la. numai un an de, 
haideți să-i spttnem totuși;

cbhViețuire ? Cel îrifățișăt 
de însuși soțul neduthe- 
rit subit că ceva scirțîife 
lă carul căsniciei Sâle.

Sînt multe erorile cară 
âu împins in ripă, pînă, la 
lirmă; vehiculul atestui:.. 
mariaj: Nbi fie vom opri 
doar la una. La naivitatea,

„Eră . cu 10 ani mâi îri 
vîrstă decît mine, -scrie un 
muncitor de la o mare uzi- 
hă din Capitală. Dar feu o 
găăeam frumbasă. George- 
ta R. însemna totul pentru 
mine: într-un cuvînt; o iu
beam..."

L-â iubit și dînșa, pînă-n

ieasă categoric . femeia; 
desprinșindu-și îndeminati- 
că vălul de mireasă. Ob
serv că nu ne potrivim de
loc la... carâcter. ea să nu 
mai adaug că ne desparte 
și o. diferență ,de pregătire 
intelectuală". (Ea izbutise, 
cu chiu cu vai, să ajungă

menea: Ceeă ce nedume
rește îrisă este ușurința 
cu care oameni în toată 
firea se lasă trași pe sfoa
ră; cad .atît dfe ușor victi
ma miț-ilor, ori mireselor, 
de profesie; persoane pen
tru care mariajul dfevine o 
afacere băfibasă, seiitimen-

FiikKiiiii a nrrr'n
<*▼191.9 A IV i lo CAAI?» IM;
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dacă nu bhiâr prostia,- de a 
mâi credfe bă, îri zilele 
rioaStfe; sfe mai pdâte înte
meia o cășfiifcie pe b Hîi’tie 
ce. bonsfințeȘte un tîrg. Câ 
o înțelegere.de tejghea; cii 
toate parafele .legale în re
gulă, poale înlocui efeeâ le 
riuriiim iridedbște liantul 
bdnviețuirii în doi — afec
tul reciproc; stima recipro
că, drăgosteâ atdtfiuteFhi- 
că pe care nici o furtună 
a vieții n-o poate clinti;

blițiâ cind âil ieșit dfe lâ 
dfițerul stării civilii; Cfer- 
rifeâla semnăturii pe ăcthl 
ofțciâi inch nu se iiscâse; 
sală în câte sd oficiâse fiib- 
ihefitlii sblernh al - căSjllb- 
rifei riiâi păstra ecoul DA- 
uliii holărît, cind eâ s-a 
brbriunțâl la fel de decisă : 
„Aclirri, găla, fiecare fie 
di-lttritil Iții". Omul răinine 
perplex. NU, nu poate fi 
adevărat. „Ba șă fie 
limpede, s-a făcut înțe-

pînă-n pragul bacalaurea
tului).

Femeia a cerut oficial di
vorțul îh clipă cind buieți- 
hUl dfe Capitală i Se odih- 
hfeă în fibșetă: A.bfeâsta â 
fost ținta liFrnărită cu prb- 
rriedilâFe.

NU-i prima dată cind ng 
aflăm în fața unfit căsni
cii fantomă, tranzacții He- 
grâdânte; gefibrăte de mo
tivul înfățișat. Cîntecul e 
cunoscut, epilogul de ase-

tele umane cfele mâi cutate 
— prilej de speculă. Escro
cul setititriental care ope- 
itează cu perseverență pe 
atest teritoriu, al „înmiii", 
fiii-i bfilâfi atît de greu de 
Fecundscul. fntreabă-i ce 
hram poartă, din ce trăieș
te, de unde vine și efe-a fă
cut piriă în clipa ciiid ardă 
de hetăbdarfe Să-și înteme
ieze un cămin, și lucrurile 
se vor lămuri.

Dacă greșeala dfe a rnai 
cădea în, capcanele „spe
cialiștilor" în mariaje din 
calcul, întinînd iubirea — 
„măreața și minunâta divi
nitate", cum o numea Pla
ton — plai poate âfla cir
cumstanțe la vîrstă întîie- 
lor .experiențe; ea nu poa
te fi îngăduită în, nici un 
caz oamenilor căliți la 
școala vieții. într-6 comu
nă, de la margined Bucu- 
reștiului, fiica și părinții 
trăiesc acurii durerea urifei 
căsnicii încheiate absurd Și, 
de aceea, repede distrusă. 
Fata își avea visările ei, 
pbtFivit vîrstfei, care . nu 
mai erâ adoleScenlihă. 
Poate că inârea ei dragoste 
acolb Se afla; Părihții însă 
s-ău încăpățînat și âu; obii- 
gat-o să țiiîtbăscă hiai stis. 
îi găăfesc partida „de 
cbhdiție"; Sacrifică pentru 
asia un abtdturism și trfeâ- 
bâ sl face. „Treabă" care 
n-â linul nici măcar cit 
cauciucurile vehiculului...

Sîritem oameni, S-ar pu
tea să rbplice un cititor 
sau altul. Cine nu-și doFeș- 
țe bih'ele cofiilului săli ? 
Desigur, fiebarfe dorim abest 
bine; Ne străduim peritrU 
â-1 obține. Nil însă domi
nați de calcului mercantil. 
Nu mutilind ceea ce feste 
frumos în om, nu călcînd

în picioare normele rhofall- 
tății noastre. Nu cottiferbia- 
lizînd fericirea odraslei. Nu 
colaborînd la nefericirea 
propriilor noștri copii. Dacă 
îridatorirfeâ fundamentală 
de părinte este aceea de a 
crește oărneni drefiți și 
demni, în respectul, pentru 
cinste, pentru om, tot ast
fel, prin sfatul lui înțelept, 
general.de aceeași dragos
te și, răspundere, trebuie 
să-l ferească pe cbpii de 
experiențele matrimoriialfe 
'dureroase, care pol trâii- 
matiza, pot ăaufie hbfSFi'bl- 
rea. Experiențe generate 
de vechj mentalități, cind 
„tranzacțiile matrimoniale", 
„bursele de .căsătbrie" erau 
generate fie ifilgrese e.cbho- 
fnice egoiste.. Condițiile o- 
biective Create fie orihddi- 
rea .noastră, 'ețicâ noastră 
ribua,„ câFb Vestejesc âse- 
mehfeă îriehtălitâti; iihfiuh 
dragostea, afecțitinea reci- 
pi'obă, pribtenia, câ bază 
morală, a .căsătoriei; Abdi
cările dg ja această condui
tă morală atrag, cum e șl 
firfesp, âprobritjl opiniei pu
blice, debisă să sprijină nu 
bășătfifijle fântfimă, tfifir- 
gânatice, ci îhteffieiebfea 
uribr familii trainică; să- 
riătbâsă.

(lie TANĂSACHE

ctil.es
%25c3%25aen%25c8%259belegere.de
general.de
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interguvernamentale 
consultative de colaborare și cooperare 

economică dintre România si R.P.O. Coreeană
9

Duminică, 13 octâtâiO,

își deschide porțiile 10R IE

în Capitală a âSâlt, deife&âțiâ ftivgr- 
nâmentală febbiibftifcă 1» R. P. D; Cb- 
refene, condusă de tovarășul Țoi Ge U, 
vifeepremier al Consiliului Adminis
trativ, pentru a participa „la lucrările 
celei 88-a V-a seSilihi a Comisiei in- 
teFguyernamfe.ntale consultative de 
colaborare și cooperare econbmică 
difitre RepUblibă Socialistă România 
și Republica Populară Deriibbrâtă Dd- 
refeană;

Lucrăriife. bomifiiei fiii fpă't. dfeScHUe 
Joi dittiirtefițfi lă î’alâtui 'din Pifițâ 
Vibtoriei, cihd aii început convorbi
rile dintre delegația .română, condu
să de tovarășul Ioh Pățân; viceprim- 
ministFu al gUvetriulUi, și 'delegația

R. P. D. Coreene, condusă de tova
rășul Ț81 G8 U:

în alb'ctițiUnile rostite, cu. acest, ptj- 
lej,.. președinții celor două, părti în 
comisie ,ăil subliniat evoluția mereu 
ascendentă a feiatiilqr ,'eco,homicS ro- 
mățl'd-cdf'eE’he; tjoâioilităjiife existen
te ișentrh 65ttiiia§F6â șl, aainEiFeă 68- 
qperăFlț; în concordanță feti dfezVdllâ- 
reâ.. ebondriiieă. ă. fiecărei țări..

Pe, agfehda de. lucru, a actualei se
siuni „.silit Înscrise; .între altele, ana
liza stadiului transpunerii, in .prâtiii- 
că ă recdrriânaărilo'rJji hbtaflFilBt îri- 
tilftirlldr anteriâSFe; âezVSllâîeâ 
scFiimbiiFilfer de măffuFl pe |J8rl8fidâ 
1974—1975 Și ill perspectivă, .

(Agerpres)

Vizila delegației economice
'Lovărâșuj Ion P.ățari; yicepfim-rhl- 

nistru. al guvbrriiilui; ihiriistrul co- 
mbrțiiiui qxțerior și coopețârii beo- 
ndmice internaționale;, .a pr.imiț pe 
colonel, de stăl; major Richelieiț Leyo- 
yeț, prim^adjtijiqt al mirpstrului in
dustriei comerțului ,șl integrării djn 
Ecltador, care, ițe vizitează țfiră in 
fruntea unej delegații ecorioitiice gu- 
vel-name'niale.

Au fost discutate probleme de iri- 
tefes i (jreciproc privind, . dezvoltarea 
cobperarii economice bilățerăle.

lînBhtale din Ecuador
irșul vizitei întreprinse in 
âșțrfi, șeftil delegației fecuădb- 

mâi aviit întrevederi cu rfe- 
iatifeferiibr Undi- mi-

guvoame
In cursiii 

țară noi) 
ridite fi ___ .............
prfezfintănțî ăi 66tiatifeferil8r iindr mi
nistere economice, cil cară prilej au 
fost discutate probleme privind rea
lizarea unor acțiuni de cooperare în 
domeniile industriei chimice și con- 
Strtiețiilor de mașini.

oaspeții au. vizitat; 8e,,aȘerfifeheâ; 
înțr?pdpclȘfi,.ih<țuȘțriâle. djti .Bucu
rești, Ploiești, Brașov și Orâaeâ.

(Agerpres)

Cronica
Ambpsafidrul R.P. Ungare ia §ucii- 

reȘti, Ferenc Marțitî, ,â bffefiț, Joi» 
un. cocteil ..cii. prilejul plecării sale 
definitive .din țara hpâștră.

Au jîârticipaț tfevărașii GheprghS 
RădulefecU,. viceprirn-,miniștrii ai gii- 
vefnulUi, .Ghedrghg Necula, vicepre
ședinți âl Marii Âfiiihăfi Nățiorîâte, 
Diimitfetl Țu.rfeiiȘ, ădjunct.desfef.de 
secție te. C.C. fii P.C.R., CoFnel., Pa
coste, âdjtiflbt ăl FnifiiStrtiiui fifâce- 
rilor externe, și alte p'feFSbfiiie ofi
ciale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diploriiâtice ăcrfeditâți la București.

Joi diniinfeaf.a ă plecat lă Bferiîh 
o delegații" 88 ăbtiviȘțl ăi P:'D;R;; 
condusă de lori Iliescii; membrii su
pleant ăl Comitetului Executiv ăi 
C.fe. ăl P:C;R., sfeefeiaî; âl Cottîitelu- 
lui judfețfeari Timiș fii P:6:R., câte; lâ 
invitația C.C: âl P:Ș.D:G:, vă face 8 
vizită îri scfiiriiB fie fexperieriță îri 
R. D. Germâiiă;

La fitebarfe, fie âerpportul Oțopferiî, 
delegațiâ a fost sâltitată de Ghfehr- 
ghe Nfefelilâ, ffifeffiîjfu âl C;C: fii 
P.C.R:: fie Șfebțig lă && âl
de. activiști de partid.

A fost firezefit jSfichifti iipâfefitter; 
cofisilifer ai AmBâsâdSi R:D:<3-. ia 
Bdburești.

.. ★ .
Joi Hupa-ârhiâză ă sosit în Capi

tală o delegație de activiști fii 
P.S.U.G., condusă , de Karl Raafi, 
șef de sfecțife lâ C;D. ăi . P:&U,G., 
care, lă invitația C.tj. âl P;C:R:ș .ffițe 
o Vizita îh schimb fie experiență în 
Rojnâriiâ-,

La Sosiră, pb âeFSpfirtul Otopehi; 
deifegațifi â fdfit .Salutată fiii Bebți 
Naș, âqjlin'ct &e.șfef fie sfecțte Ifi (3;C: 
al P.C;R:; fie activiști .fie părtifi,

A fdst prezferit .Joâchim LoăcRțter; 
consilifib ai Ambâsăâei R.D; Get- 
niahe iâ Buburești.

La încheierea lucrărilor câlei fie-â 
IV-a sesiuni â subcomisiilor, româno- 
irahiehe de cooperare pentru agricul
tură și pentru economia forestieră, 
Bafbu Pbpfifecu, Ș'aful 'ilejiart'ameritti- 
lui agriculturii fie stat, Gheorghe La- 
zăr; adjunct al ministrului economiei 
forbstiere șl riiâțeriâlelor de construc
ții, împreUhă cii Mbftfeza Vâkilzădeh; 
adjtinct al mihistrlilui iranian âl â- 
gribultfirli și rtesurselor naturale, au 
semnat la 10 octombrie, la București, 
documente ce prevăd, npi acțiuni ele 
cooperare în aceste domenii. Printre 
acestea se numără reȘiizarfiâ. îți Iran 
a Unor cdhifileXe agroindusțriate; lu
crați de îmbtlhătățiri tuHciâre si iri
gații, asigurărfeâ de fiSiStehță tehriibă; 
prefeum și executarea de lucrări. în 
dorhenjul silviculturii și industriei 
lemnului. „ ..... 2 ..

După-âmiâză, fielegâțiă îrămănă â 
părăsit Capitala.

J,bi dimineață; a sosit, în Capitală 
6 delegație a AsUciâției bieloruse de 
prietenie și rblâții. culturale, cu .străi
nătatea», condusă de V. L;..J?a„vHțjkie.’j 
viei, vicepreședinte . al . Comitetului 
Executiv ăl Sovietului orâșeriesc 
Minsk.

Ambasadorul R. D. Gfermâhe lâ 
BucureȘti, fir. HahS Vbss, și riiembri 
ai ambâsâdfei s"att îritîiiilt;. jbi; bu 
tineri . diri, municipiul Gheorghe 
Ghborghiu-Dej,, cu prilejul une.i„ reu
niuni consacrate, celei de-a XXV-a 
aniversari â. întemeierii Republicii 
Deihocffi'te GferffiânS. Cu aerisi fifitej, 
oaspeții au ihfățiȘât âspfecțe, âlp Vieții 
Și âbtiVității lirieFildF ihuribitbfi și ih- 
telebtuăii; îri Opera, de construite a 
societății socialiste dezvoltate în. R.D: 
Germană. La rîndul lor, gazdele au 
prezentat realizările obținute, de co
lectivele de oâțâejtt Al. ftiuncii; _fie 11- 
nerfetul din âceâsta locălilate îri dez- 
vollareâ producției, indiifitriâlfe; preb; 
cupfirite 18r în fiomfehilte artei; edi
turii, invățăriiîntillui.

e i wmwi
îh cfiârul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea uiiiii sffeFt de vfeae db 
la crearea R. D. Germane, joi la a- 
rniază,, in sala Palatului culturii din 
Ploiești â fost flesfehișă ij&fibzițiă dfe 
grăfică 81 fbfogrâfii „R. D. Gbrmahâ 
se prezintă11. Expoziția Înfățișează su
gestiv principalele realizări in operă 
cofiâtflibtivă întreprinsă in cei 25 âb 
ani, Gătea tifibr prdfilndfe prefaeferi 
revbluțidFiârb în tbfite dOmferiiiie.

La Vernisaj aU fost preifeiiți Feprfe- 
zeritânți ăi CofiîilfelUltil d.fe feliltuFă și 
educațiS ăâfeialistă ăl judfețliliii PFa- 
hovfi; pbrsdrialltăți ate vieții artistice 
locfile; me.mbri ai Ambasadei R; D: 
Germane la București, numeroși oa
meni ai muncii.

★

Recent s-a înființat la Geneva Co
mitetul european de acțiune geronto
logies (,;Gf8upe Gamma") care are 
Hrefft sbop ări'tiBriizarăfi pe plân Sur8- 
bean a curentelor dă idbi și a activită
ților In favoarea persoâhelor virstnice. 
Printre membrii fondatori și ai orga- 
hului de conducere se numără și dr. 
Alex; Ciucă, director adjunct științi
fic ăi InSliluțUiuî nâțioriăi dă gerori- 
tolbgie și geriatrie;

(Agerpres)

AMPLE DEZBATERI 
POLITICE

In perioada 8-15 betofabrife 
Întreprinderile și comunele 
județul Galați, se desfășoară

Cii ocăiifi apropiatei deăchl'dfiri fi 
cetei de-a ijl-a fidiții fi T.ifguHn In- 
tefiiâțiBHal Biiciirești — 74; Câmefâ 
de Cbhiet-ț și IndUătHe fi bfgânizat 
ieri o eoriferință de presă. Au parti
cipat reprezentanți ai întreprinderi/; 
lor.de comerț ----
oameni de afaceri .

du-șe la actuala ediție a TIB, 
al Căriierfei de COmefț șl Industrie; a 
declarat : ;;Cea tnâi .impdrtarttă ma
nifestare expozițioriajă eu caracter
internaționâi, găzduită de. capitala
României, vâ cpristiliți, timp de 10 
zile, im cghlFu de COnfrliiitărg â rda- 
llz'ăpilor din ramurilfi de baia file iri- 
duâtriâi; tih 18c de întiiriirb și cdhlu- ' 
crarb. ihtrfe specialiști și oameni .86 
afaceri, de prombvare.fi Schimbului 
de, experiență și de valori materiale; 
'till ’74 reunește uri număr de peste 
1 000 de firme din 24 de țări, lâ care 
se adaugă Plfirta a 6.4 ug intfbpriri- 
dbîi rbmăfteștl 88 66merț fexieFior®’:

Trebuie relevată prezență unei 
mari varietăți de produse de înaltă 
tehnicitate furnizate de ramurile de 
vîrf ale.. industriilor electromecanice,. 
în ștandurile , roihâhești, pfedotriiriă 
produsele noi, asimilate. ,îh . fabricație 
în actualul cincinal, realizate de pes
te 100 de fabrici, care dețin în acest 
fiii rhfii miilt, de .80 lâ Sdtă diri tb- 
talui producției țări.i, „npastre de ma
șini și uHlfije; Tife ’74 își pfBpuhe să 
contribuie la promovarea schimbului 
de yal.ori materiale, de, concepție, teh
nică și experiență; lâ corișoli.dâreă 
cllriiatuliii. fâVbrabi.l. ciirioâsterli, ' 
țelegefii și cooperării întră state 
popoare.

lor „ de comerț exterior; ^specialiști și 
oameni de afaceri fie , peste hptare, 
ziariști români și străini. .„Rfiiefih- 
du-se la actuala ediție a TIB, ihg. 
CiefeFohe GoriinfesCii; Sfeferetfir geherăl

La invitația ministtului , afacerilor 
externi! al Republicii Sdfciăiisre 
România, joi a sosit in Capitală jhi- 
histrul afacerilor externe al Repiibii- 
fcii Unite Tanzania, John .Saipuel M?- 
jecSiâ, efitfi făcg o vizită flficiâlă îri 
țară hoâștfă. .

La Sosire, pe, aeroportul. Olnperiî, 
paȘpețeie a fost, mtîmpiriâi de .peofge 
Mâcovescu,, ffiiriistrul âtacerijor ex- 
lerhd, d§ alte pefsoârib oficiâle.

★
Lâ MiriiStEriil Afacerilor Externe ati 

fevHt ioc îri âceeași Zi câriVorbifi 8fi- 
cifile între cei doi miniștri.

,Seara,.ministrul afacerilor externe; 
Gâfirge Măcbvescii, â oferii Uri dineu 
In onoarea oqspetelui.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
au, toastaț în sănătatea președintelui 
NicȘlae Cfeâușescii și ă președintelui 
Julius Nybrere; pentru întărirea prie
teniei . dintre România și Târizaniăi 
exprimîridu-șe feonvingerea fcă extin
derea relațiilor fie colaborare reci
proc avantajoasă ifi diverse domenii 
vă contribui ia apropierea intre cele 
doliă țări și popoare, lâ câtiză păcii, 
cooperării șl înțelegerii Ihternățio" 
nale;

(Âgerfires)

Primire lâ G C. âl P. G 
tdi ătipă-âmlăză, tpvafâșill Dumitpu 

Pdpăsctl, m'eriîbfu ăl .bdiriităilliui. E- 
xeetitiv, sșctbtâr ăi C.C. âl P.C.R.; 
ă prifiîit dȘl’egfițlâ SiftdlbâtbioF clin 
Mongolia, condusă de tovarășul,Gom- 
bojavin Ocirbăt, membru al C.C. al 
partidului Popular. Revoluționar din 
Mongolia; președintele Copsili.ului 
Central al Sindicalelor din R.P. Mon- 
golăj țâr?; ia, invitația ConșiliuîuJ 
Centrai al U.G.S.R., efectuează o vi-

t£U zită de. prietenie șl schimb fie expe
riență în țâră noastră. ..

Lâ primire, care s-a desfășurat iri- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie, a participat tovarășul 
Mihai Dalea, .membru supleant al 
Comitetului Executiv âl 6.ț. al 
P.C.R., fireșbdihtele Consiliului Cen
trai al Uniunii Generale a Sindica
telor din Romania.

m-
i și

Uimind exemplul

comuniștilor 
din Izbic&ni-Ol't

Delegâții lâ ^CbnîSrihțâ organlzâ- 
țiel de partid Cfadbești, județul Vrâh- 
ceâ, 'ăiî âdfȘsât 6 leiegrârSa tovară
șului Nicolae Ceaușescu prin care își 
reînnoifesc ângajaffientul de rfeâiizarfe 
a prevederilor pianului cincinal în 
patru ani și jumătate și se angajează 
să înfăptuiască exemplar sarcinile 
trasate de secretarul general al par
tidului la sărbătorirea „Zilei recol
tei" aiil acest an. Ufiriîhd exempldl 
comuniștilor din Izbiceni-dlt — se 
Scrie în telegramă — he’ propunem 
ca în 1975 să obținem 3 000 kg griu 
la hectar; 4 500 Rg pdrurftb boahfe la 
hectâf și Î.0 000 itg âtruguri;

(Agerprfes)

I
Excelenței Sale

Domnului MÂNSA MÂNESCU

Print-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vfi riiuițum.esc pentru amâbitele felicitări și urări pe care ați bine

voit Să mi te ădrbsâți cU bfeâzlâ htirhibii riiete îri fuficția de președinte al 
Guvernului Marelui Ducat de Luxemburg.

Deosebit de mișcat de această delicată atenție, vă rog să primiți asi
gurarea distinsei inele considerații.

GASTON THORN
Prețbdintelie Giibârituliiî 

Marelui Ducat de Luxemburg

Ședința Consiliului pentru coordonarea șî îndrumarea 
activității de aprovizionare și prestare de servicii 

către populație
rioâda tbâmnă-iârnă, dezVoltargâ și 
diversificaffeâ producției Și â dfiâfâ- 
cerii fife ârtibdie etectrotehilibe, 'de uz 
gospodăresc, prfebum și decobâtivri. 
Corisiiifii â ăriâlizâi, ,fib aâbrheiteă, 
modul. iii efirfe s-fi 'deâfăȘiifeat activi
tatea în baiitlrife și baritihfe-f'estâii- 
rarît, îri pbribafiâ caffe â tfeclit de lâ 
apariția Legii 9/1.971, , 8țâbilindU-Sfe 
noi riiăsurl pehtfți Iriibunătățirfea 
furicțibriării caritiH'elOr.

Joi â âvlit loc ședința Gonsiliiilui 
peri tril, coordonarea . și îndrumarea 
activității .fie aprovizionare și presta
re fie servicii) către populație. Cu 
âceși prilej, s-a analizat modul in 

. cară . S-â deSfăȘufât . aprbviâibriâffeâ 
populației, coris.tâlîhdiAs'e bă, ÎH tfia- 
jofitatea cazurilor, a decufs. in Con
diții 'feorfeșpuhzătbârfe. Au fbst ae£- 
bătulfe programele prjviha âprovi- 
âidrifirfeă cu cohibustibil pfeniru pe-

Coaeertul laiireaților Festivalului cîntecuhii ostășesc 
titfi de a . apără cuceririle revoluțio
nare, . independența și suveranitatea 
Republicii Sdcialiste Roriiâniâ.

Cele mpi .valoroase creâții — cîri- 
teefe patțiotice, fiiărșuri ostășești și 
tnelbdii de muzică ușoară — âu fost 
ăiștinsfe feti prfeiiiu și fiiențiUni.

La Concertul laureaților aii asistat 
tovarășii general de armată Ion Io- 
fiiță, ministrul âpărării hațiofiaiSj 
geiieral-colonel Ibn Comân; șef de 
Șecțife lâ C;C; ăl P.C.R;, Mihneâ 
GhborghiU, preȘedihțele Acadeniifei 
de științe Sobiale și politifee; Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar âl 
C.C. âl U.T.C.; ministru pentru pro
blemele tineretului, primii âdjimcți 
și ădjuncți ai miniștrilor apărării na
ționale ,și de interne; personalități 
ale vieții cultural-artistice, generali și 
ofițeri superiori, un numeros public.

Joi șeâra, în Studioul de concerte 
fel Radioteleviziunii aii avut ioc fes
tivitatea . de decernare a premiilor și 
6oncerti.il laureaților celei de-a doua 
ediții a Festivaiuiiii cîntecului ostă
șesc „Te apăr și te cînt, patria mea”. 
Organizât în fiadriii manifestărilor 
cfilturalb consacrate celui db-âl 
XI-lea Congres al P.C.R., festivalul 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
impunîndli/sfe 6â b prestigioasă ac
țiune pfe tărimul 'creației miizicală

■ patriotice și ostășești.
Edițifi a doua a festivalului s-a ca

racterizat prințr-o varietate tematică 
cii un profund Friesâj educativ și o 
participare largă a compozitorilor. 
Creațiile muzicale exprimă virtuțilfe 
ostaȘilor arrhatei noastre, dragostea 
și devotamentul lor. fâță de patrie, 
popor și partid, hotărirea lor neclin-
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Palatul sporturilor din Katowice 
găzduiește de ieri campionatele mon
diale de lupte greco-romane, la care 
participă peste 200 de sportivi din 
45 de țări. Din echipa României, în 
primul tur au obținut victorii prin 
tuș Nicolae „Martineșcu . „(la categ. 
Î00 kg), în fața iui Pavlidis, și Du

tur

mitrri Mah'ea (categ. 90 kg), care l-a 
întrfeeut pe jâpoiiezul lâmâgiichi; Iii 
limitele, feStfegortel .48 kg; Cbrifetâiîîih 
Alexandru î-a ihvinș Ia piihct'e be 
E. Smith' (IțD.G.), iar la categoria 
52 kg, Nicu Girigă și-â adjudecat vic
toria,. tot Ia puncte, în fața iranianu
lui Mohamed Horyar.

PENTRU MECIUL cu DANEMARCA

FotMișlii pleacă azi ia Copenhaga
,;Dfiim fiun și succes !“ Este Ură- 

fea firească p8 care iubitorii Sportu
lui o adrfeseâză âstfizi . fotbaliștilor 
hoȘtrl ; iii ciirsui diminfeții, ei Vor 
pleba spre Dbpfeiihă^â; îfi VedfeFeâ 
mefeiultii 8e dumihibă; feb Feprezeh- 
lativă Datifemarcbl; Este primul meci 
fififeial al echipai noastre în noua e- 
fiiție a campionatului european. Un 
Fnebi pentru care pregătirile au în
ceput de multă vreme și ele lă care, 
eu toții, așteptăm un rezultat favora
bil — neapărat nbcbsâr pfehltu â se 
jăstra intacte șafiseJe echipei fibaș- 
re de a ciștiga grupa șl â refedită 
cel puțin !) comportarea fiifi ediția 
refeută a competiției, cînd a fost 
bafte ăprbâpfe fie ă âjurige în Hfl- 

8ul cel’cir ifiăi biihfi fiatrii repfgfifen- 
tatțve de pe corițiribiit.

„Urisptezfecete" 88 bâză â fost de
finitivat; curii Se ștife, în această, săp- 
tăniîrlă Răducânu Chfefehh, Âhto- 
neăbu, Sățmăreănu II, Arighelini — 
bufriitrii, Dinți, lordănescu — Niin- 
Vzeiller, Kuhrr, Lucescii; Rezbrve : 
iorguleseu (portar); Db’orău și Dfelfea-

nu (fiihdăși), Beldeâriu .,(mijlocaș); 
Trpi (ihâintâș).. Toți cei 16 aii făcut 
ieri după-^miaiă, pe stadionul 
„Steaua1,; uri, iiilinț joc de ahtfenâ- 
meiit, care a permis_efectuâreâ unora 
din,tre feiușiifile . necesare, în spe
cial iii. jocul înâyitării, cdmpârti- 
menț de lâ care — deși are 6 formula 
inedită — să așteaptă un râridarrierit 
special.

Reamintim că meciul Danemarca— 
România va_ fl țransțniS în irttrăgime, 
în direct; lâ . radio și ta televiziune, 
cu încăpere de lâ ora 14,30.

I. D.
ASfeără am prifhit Știrea că selec

ționată dfe fbtb'ăl â Dăfiemai’cei â 
susținut ia Aalbei-g tih jbc de vhFifi- 
carb ih cbmpânia. ScHipei isiaiidei. 
Danezii âti terminat învingători cu 
scoHii.de â—1 ți—i); prin punctele 
marcate de Flbrnming Lund tniin; 
19) și Ulrich le Fevre (min. 60). 
Pentru iSlăfideZi ,a înscris Măthiăâ 
Hallgrimsofi (miri; Sâj.

CU|IÎUR*3il'|
GENEZA

Deiegâția Partidului Laburist Aus
tralian, cbhdusă de. David Combe, 
Secretar genera! federal al partidu
lui; care lâ invitația Institutului ro
mân peritrd rbiațiiid culturală cu stră
inătatea a făput d vizită în țara noas
tră; a părăȘit joi dimineață Capitala. 
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ștbfan .An
drei, secretar fit C.C. al P.C.R... Qhi- 
zelă VăSs, riiembru al C.C. ăl P.D.R.; 
Andrei ..Vrila,. riiembru siipieânt al 
ÎJ.C; fit. P.C.R., vicepreședinte ,âl 
I.R;R.C.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Părăsesc țâra dumneavoastră — a 
peclarăt la plecare conducătorul de
legației unui redactor al ;,Agerpres" 
— cu o impresie deosebită despre 
Șisterhul de guvernare; de rezolvare 
â problemelor cu care este confrun
tată România, despre modul îii care

exponănții condtlceril de partid și ds 
stat întrețin o bermfih'ehtă legătură 
cu poporul, pentru fi cărții bunăstare 
și ferifcife milit'eazfi. Prbgrărrlul de 
dezvoltare a țării elaborat de Parti
dul Comunist Român este, uh .docu
ment definitoriu pențril dezvoltarea 
țării dum’rieavoastră dill ultirhii 30 
de ani și, frai ales,, pentru continua
rea acestui proc'es îh viitor. .

Am avui deosebita onoare de, a fi 
primit de secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu;. și dOreșc 
să rblev că există o multitudine ele 
probleme în cpre părerile noastre 
concordă, că de ambele, părți s-a 
manifestat dorința dezvoltării relați
ilor dintre țările noastre în domenii 
ce Vizează colaborarea pe plan poli
ție, economic și cultural, cit și pe 
tărimul vifeții internaționale.

(Âgerjires)

tv
PROGRAMUL i

14,00—17,00 Teifeșcoâlă, a Antolo
gie școlară. Mărturii și a- 
niihtirl baeovlene c Țâră 
Silvâhlfei (trecut șl prezent in 
străvechea vatră românească 
a Zalăului)„.„

17,30 ^misiune .în limbă germană. 
19,10 'tragerea 1'oto.
iă;20 lfloi fife seri : Pbvești diri câ- 

, llmară.
19,38 Tgfgjtirfi&l; « Directivele 

pentru Congres pfe masă de 
lucrti; de studiu a întregului 

. popor. .
20,00 România de afetâzl, România 

âă. rjiîiiib. — revistă sdciâl-pp- 
iiilcă Tv o ,.Termenii acțiu
nii". Tezele C;C; ăl P.fc.R. 
pbntru cel de al XI-lea Con
gres a Documentarul emi
siunii : „Permis pentru vii
tor" . a șâhtlef ărtiștlți.: 
„Cihteeele acbstiii ân, cinte
zele Congresului" a România 
în llime; Pădurarii din NSea 
— Reportaj realizat in Iran.

20;35 Film artistic : „frfei zilfe din 
Viață lui Viktor .Cernîșev" — 
producție a studiourilor so
vietice. Premieră pe țară.

22;ÎO 24 de bre.
22;30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17,20 Telex.
17,3S Părtid; stejar .hbîhtrînt. Pa

gini coralȘ .interpretată de 
corii! murtcitbrll'dr 'diri M6- 
renl și coi-lil CămlhulUi cul- 

. tural din comuna Butenl.
17,50 Film artistic.: .„Străzile ah 

amintiri". Regla : Măfidle 
Mârcus.

19.15 Ritm și meibdie cu formația 
., Dan Ardeleanu.

19,30 Telejurnal • Dlrectivelb 
pentru Congres pe masă de 
liiărri, dă stridiu a întregului 
bobbr:

20,bl) Bibiioteăa pefiifu trițl.
20,45 Reporter ’74 n București..! 

anțicipări. • „Deeebal țS_N-fi- 
veâ să-mi spună nimic pă- 
mlptul 2

21,05 jelex.
21,1Ș Universitatea TV.
21,40 Oaspeți Ih studiourile noas

tre,: formația Edgărdd Pa
lacios — Ecuador:

22.05 Cărți șl Idei.
22,25 închiderea prbgrămulul.

{Urmare dîn pag. I)

ACTUALITATEA LA HANDBAL
o Simbătă, cuplaj pe tertmiil 

„Steaua". Au loc următoarele două 
mqciUri femirilne ; Confecția — Ra
pid (ora 14,45) și I.E.F;S; — Univer
sitatea BticiirbȘii (ora i6).

o Un dublu meci intre selecționa
tele masculine ale României și R. F. 
Germania. Âiț fost perfectate doua 
meciuri, amicale intre reprezentati
vele. masculine ale României și 
R. F. ,’Germâniâ —. primul la Bucu
rești jl5 noiembrie) în Palatul, spor
turilor, și,culturii, iar ăi doilea la 
Plo.iești (17 noiembrie)' în sala „Vic
toria".

o începe ,;Ciipa campionilor euro- 
, orii". Ephipele românești inscri-perii’ , . _
se îri C.C.E. se Intîlnesc, in

RUGBI-60
Tri sala clijbuliii Dihămo din 

pitălă, ieri fiupă-araiâză a avut 
o adlinâre festivă;. orgaflizălâ cu 
prilejul împlinirii a 60 fie.fiHî de âfe- 
tivitate rugbistică în România; Cu 
acest prilej, general-locotenent Ma
rin... Dragnpa; ,, prim-vieepreȘfedintfe 
al Consiliului Național peritru Efiii- 
cațife Fizică Și Sp'drt, ă adresat uii 
salut Ffederățifei romârie de fugbi și 
pracțitârlțilbr fifefestiii Sport în țară 
noaȘtră:

Președintele Federației române de 
rugbij, Corneliu Burada; adjunct al • 
ministrului transporturilor și tele- 
corfiunicațiilor» a făcut o amplă tre
cere în revistă.a activității,și sticce- 
selbr obținute în aceste 6 decenii de 
ru^biul românesc;, După cum.se știe; 
spdftul cu balonul, oval a.,adus țării 
noâstre prima, medalie . blimpică; o 
medalie de bronz la Jpcurile olim
pici de Vară din ânul 1924; de la 
Paris. ....

Ifi cadrul festivității au fost in- 
mîfiate distincții (diplome și medalii 
corriemorative) Unui mare număr de 
foști sau actuali jucători; ădtreriorl, 
instructori și. activiști de rugbi, pen
tru merite deosebite îti dezvoltarea 
acestui sport.

Ca
lde

primul tur; cil campioâheife 18- 
răeltlliii : la ftiăSculiii, Stfiăuâ 
Hapbel Relieivot (15 și 17 dttdttibrife), 
lâ Ploigști î lă fehiihih-, I.E.F.S. — 
Ilapbel Raânfi (în hbiărpbrie, lă date 
efe tii-mează a ii definitivate dâ ch
iri un' âcord).

O Sisteihiil de participare Ia Jocu
rile Oliriibice de la Montreal ’76 fiste 
Următorii! : la niasciilin (12 bchipfi) : 
fiin oficiu — câfflpioafia mondială 
(Rdmânia); țâra prgariizfitSâre (Cana
da); câriipidânele Africii, Asiei, și 
Americii, iar prin turnee prelimina
re șapte formații europene. La femi
nin (6 echipe) : țara organizatoare 
(Canada),, primele patru clasate ,1a 
campionâtele mondială, din 1675 (îri 
U.R.S.S.), precum și cîștigăloărea tîir- 
iieului preolimpic America — Asia — 
Africa. ...... .

o în preliminariile campiohatuîui 
mondial feminin, a fost stabilit, .prip 
ti’agere lâ 8bfți,,.tâ ăcliițiâ Rttmânicl 
șfi joace în 1975 cil rebrezăiitâtiva 
R. F. Gerriiăriiâ (turtiiin febfiiă- 
He ; returul — îri martie); Lâ turneul 
final al C. M. (decembrie 1975), la 
Moscova) vor lua parte 12 echipe.: 
din Sfielii — țâra gazdă (U.R.S.S.), 
câriipîoânfi rnSndiâlă (Iugoslavia! și 
câmpidâriele Africii, Asiei și Ameri
cii ;..alte șase echipe — toate din 
Europă — își vor disputa câiificareâ, 
dfe asemenea, prin meciuri filifriiriâ- 
torii.

A

îh 
din 

__ _______ , _ _____ ,___ un 
amplii cifclu de expuneri Susținut 
de membri ăi biroului cOiriitetiilUi 
județean de partid și iii, cbniitetli- 
lul feăeculiv âl consilibltii pâpiilfir 
judfețeâfi; Exgiirierlle se referă la 
imfiorlfiHțâ tedrfetieă șl jjrâfctlcă 
a fifdi'ectillui FFbgrarriiilui Fârtidii- 
lui Cbmiitiist Roîii&fi; la înfăptuiri
le pbpdfuiui ribslrli Și preîiglirârfea 
știiiițififeă â viiioFtiliil ebriitiiiist fii 
Rortiânlei. Acfeăstă riiăfiiffeSlâFe se 
integrează îri bogată siiită de âc- 
țiufii dbsfășiirâte ih județ îh 
această perioadă pentru dfezbâiereâ 
proiectelor de documente ale Con- 
grbSUltil ăl Xî-lfefi âl pârlidUiul. 
(DSK PîăfeȘ'u).

...Așă se intitulează lucrările de 
artă înălțare 'de curind îti parcul 
Libertății din municipiul Bacău. 
Fbritrli rfealizărbă 18b; 40 88, Slăvi 
db lâ lțceblfi pedagogic, sanitar și 
db bdiisttu'cții din „braș au colindat 
ldcalitățile ds pe Văile Trotușului, 
Cașinului, Oituzulul; Tazlăului; adu- 
nind în albume zeci 8e modelă de 
sculptură în lăhin, îiicfiiStatb de 
artiZâtili sătălof ptî fetîlpii pdrțilbf; 
fîhtîriilor Șl jiiidvoarele basfilor. 
CbnStitUițl ăpdi îritr-o tâbătă dă 
sculpttiră; sub îridrtimăreă prbfeSo- 
riilui Aleifihdru Iluțanu, de lă 
Șboâla pbpUlfiră dă ărtă; bl fiU dăl- 
tiiit iii ti-tincîiiui-i dă ătbjâr bălă ffifii 
frurtibas'e diodele ctilăSS did cbmu- 
nble Berziiiițif Hălegiii; Cdfbăscă; 
Dbfteana, Oituz și Cașiri, dînd via
ță iirior veritabile opere de „artă. 
Reunite sub genericiii „Geneza®1, Iu-

crările tinerelor, talente .constituie 
astăzi nti riuniâi o podoabă aleasă, 
ci și un puiict de atracție pentru 
cei care vizitează orașul. 
Baltă);

„POARTA INIMII"
Lâ Alba îulia â fost editat volu

mul de versuri ;,Poarta ihimii"; feu- 
Iegerâ de pbezii diri creația țneffi- 
brilbr cercurilor și cenâbluriibf li
terare fiiri județul Âibâ; irifehihâlfe 
acestui an jubiliar. Autfirii acestor 
poezii patriotice sint muncitori, 
profesori» funcționari .diri Alba lu-r 
lia, Sebeș, Baia de Arieș, Cugir, 
Abrud, Aiud, Blaj. Se află în curs 
de pregătiră un volum de versiirî 
din creația râpSbzildr {Jdbillâri; prin 
care .aceștia cîrită patria și partidul. 
(Ștcfân Dihifeă).

CICLURI DE FILME
în otașete Și j comunele din jude

țul Harghita au ldb & sfefie fife ma
nifestări cultural-educative organi
zate,. de înțreprinderea cinemato
grafică județeană pe marginea fil
melor din producția națională. Ci-

(Gh.

cțurile de filrrte; concurSurite ;,Eine 
știe, feîștigă"; dezbaterile fci discu
țiile ilustbeâză Clifbrltble aspecte 
Irigate de lupta P.C.R; fibntru in- 
staurârea pUterii politicii a Clasei 
Muncitoare; fie proceslll de forma
re a dmul'ui de tip nou. în mbdiul 
rtiral sint prezentate ciclurile de 
fiime documentare „O activitate 
neobosită pentru „pace și securitate 
internațională", ;,între legendete de 
ieri și ritrriurite 'de azi"; ;;0âmeni 
dfe seamă ai popbruiiii riosirli" ș.a. 
(i. Bariunekj;

PREMIERĂ CULTURALĂ

La Zaiăli și-a deschis porțile 
pentru prima dată o nouă instituție 
dfe cultură,: este vorbă de școala 
pbpulâră de artă, care și-a propus 
să pregătească instructori cu profil 
artistib in domeniile artelor plas
tice, cerarnicâ, dirijat cobai, regie 
bfigăzi, actorie, artă populară, să 
cțiltivfe talentele artiștilor amatori 
din localitate și din județ.. Cei a- 
proape 300 de muncitori, țărani și 
intelectuali; elevi ai acestei școli 
au audiat deja primele lecții. (Gh. 
Rusu).

ll cîteva fîhduri
BOX. — După cum s-â mai anunțat 

campionatele liațioriale de Boi se vor 
desfășura .între 21,și 27 octombrie in 
Capitală. S-a stabilit ca toate reuniu
nile, in număr de 9 (in unele zile 
vor âveă loc cite două gale), .sa .aibă 
loc îri Palatul Sporturilor și Culturii.

ȘAH. — După partidele întrerupte, 
. în, turneul irilfirnaționâl mâșclilin fie 
șah care are loc ia Kragujevac, îri 
fruntea clasamentului se află Vaga- 
nian cu 3 puncte, urmat de Pîdevski 
cu 2,5 puncte etc: Vlbtor Ciocîltea; 
care a remizat cu Mâtiilovici și a 
pierdut lâ ttellih; arfe 1 ptihel;

TENIS. — „Trofeul Melia", „unul 
dintre cele mai importante turnee in
ternaționale de tenis ale sezonului de 
toamnă, a continuat iâ Madrid cu 
partidele din optimile de finală ale 
prob.gi de simplu bărbați. JucătoFul 
rbfiiân tlie Nââtâse 1-â îtlvins in două 
seturi bu 6—4, 6—1 pe engleziil Roger 
Tailor, îăr ătlfiabzul Borg l-a eli
minat cu 6—4, 1—6, 6—1 pe spaniolul 
Juan Gisbert.

• Iii proba de simplii femei, tîna- 
ra jucătoare româncă Virginia,, Ru- 
zîci s-a calififeât pentFli turui III, îfi- 
vingînd cu 6—3, 6—1 pe Maria Pinto 
Bravo (Chile).

și îmbunătățirii funcțiilor acestor 
pirghii.

Principala sarcină evidențiată de 
conferință, de cuvîritareâ secreta
rului . general al .partidului, care a 
sirăbfitiit ca lin fir roșu dezbateri
le. este imperativul gospodăririi ju
dicioase fi mijloacelor materiale și 
bănești ale societății; cfriȘterii res
ponsabilității pentru fiecare leu 
chelțilit, ptriîrti asigurarea unei efi
ciente ăebnoinice imereti mai Înalte; 
Organizațiile dfe partid, prin mij- 
ldacele riittheii politico-edutative, 
trebuie Să asigure îrițeiegefbă 
cătră toți a 8601-dbhatelbr funda
mentale ale activității noâstre — 
faptul că România este o țară so
cialistă „în curs de dezvoltare care 
realizează .un mare ăîort pentru, â 
depăși, răniînerea, îri iirrhă inoȘte- 
riifă diri trecut și â ajunge lâ ni
velul țărilor avansate economic — 
și, ca atare, în cheltuirea acestor 
mijloace materiale și bănești nti pot 
fi adfhisfe. nici lin Ibl , dă pier
deri, nici o formă de risipă.

Evident; răspunderea pentru felul 
cpm gospOdățeșc mijloacele mate
riale încredințate revine îri primiii 
rind conducerilor de întreprinderi» 
inclusiv adunărilor gehferâle ale oă- 
rrifenilof fâuncii, preăum și factorilor 
de fesbrt din cfehtralS și ministere, 
îh ac'eliișl timp însă mari respon
sabilități aii organele diri sistemul 
fihaiiciar-bconbiriicț care — dispu- 
nind de asemerifeă ihs.trumbrite efica
ce ca Legea finanțelor, Lbgeă pli
vind controlul pfeyphtiv. alte ăctfi 
nbrmâțiyfi — au datoria să asigure 
admiriistrarei cit mai rațională ă 
fondurilor mfitbHale și bănești aîe 
societății. Or, se constată că rinele 
argatis .fitiâhțiâi-g as ia hivgiui ift- 
treprinderilor; centralelor, județe
lor și ministefeldr, Și chiar unelfi 
organe specializate dfe control fi
nanciar și bâritâr; dau dovadă ade
sea de îngăduință, de spirit tolerfirit 
sau cOilCesiv 8ri chiâr de riepăsâre 
față de feho.hiferie de risipă; . nli 
cotnbat țu ehergia cuvenită teri- 
dihțele de grandoiriahie; de cheltuire 
cil larghețe a banilor statullii b^ri- 
tru lucruri inutile sau de utilitate 
scăzută.
„Un proverb românesc spune, .șă 
rnăsbri ele șapte ori și să tăi o dată, 
în domeniul finanțelor, aceasta în
seamnă ca încă din faza angajării 
fondurilor materiale și bănești ale 
unităților să se manifeste discernă- 
mîriț; exigeriță șl făâbundere; să se 
analizeze temeinic utilitatea sau 
prioritatea, reală pe plan social, 
pbortunitâteă, flecătel fclieltuleli, re
zultatele ei îri ce pHveȘtg ereșiej.’ea 
potențialului pfdd'UctiV ăl sâbi'etațil. 
Aceasta presupune, așa cum au 
relevat lucrările conferinței; cum fi 
siiblihiat. cit putere „ cuvîhtâteâ 
secretarului general al partidului, 
extinderea, permahentizarea și în-

tarirea controlului preventiv» 
seama celui constatativ. Banii 
cheltuiți inutil fiu se mai înțorfe, 
iar sarcină fesențială a cohțrblului 
este nu să înregistreze, ci să evite, 
să preîntîmpine asemenea situații.

Desigiife, nu â-âr piiteâ spune că 
organele iriiriisterelor, ale băhcilbf, 
ale Ministerului Finanțelor nu efec- 
tdează controale. DaF uhfeori 
acestea sint prea multe și se exe
cută în pârâtei; se suprapun asu
pra unor sectoare sau unități, în 
detrimentul caracterului atotcuprin
zător nficfisâr, iar o bună pâFte din 
miincâ de control se coristîftiâ găn- 
tru verificarea unor aspecte finan
ciare minore. — care, bin'eînț'efes; njâ 
silit nici ele dă neglijat; dar pot.fi 
urmăHte de brjțânele de cohtrbl fi- 
nfihciâr intern alb ufiilăților. .lată 
Se ce rostui „ controlului, financiar 
este de a fi uri control de fond, care 
să determiiîe întărirea disciplinei 
de plari și financiare, respectfitea 
strictă fi îegfilității noastre sdciii- 
liâte.

Răspunderea organelor sistemului 
financiar-eConomic începe 'de Iii. e- 
liBerâreâ fondurilor, se manifest^, și 
trfebuie 'să se maniîeste pe tot par
cursul utilizării lor și încetează nu
mai după ce. obiectivele .stabilite au 
fost intocmâi realizate, fondurile — 
integrai recuperate și s-a obținut e- 
ficiența economică scontată. Aces
tea sint valabile, âli’t pentru .acti
vitatea economică interna 'de înde
pliniră a planului, cil și pentru ex
port sâtî activitatea 88 investiții, 
în această optică, trebuie 'evitată 
„pauzele" în exercitarea, controlu
lui, în îndrumarea și supravegherea 
ficjivițățil economice, trfebuie tir- 
mârită cu stăruință finalitatea tu
turor acțiunilor economice.

indlăcutâbil, concluziile conferin
ței, „cuvînțarea secretarului, general 
al partidului cbnțin 8 filare bogă
ție de idbi, sațeirii și, recomandări 
de maximă înâeinriătate — asupra 
gărora vom reveni. Nu s-ar puteri 
însă încheia acest prim comentariu 
fără a Se releva necesitatea câ or
ganele și organizațiile de partid din 
toate unitățile economice, desigur; 
în prinihl rind, clin instituțiile sis
temului financiar și banefir să a- 
sigure cunoașterea și îfisușirea te
meinică de căti-e flecare lucrător a 
acestor concluzii și .sarcini, îri ve
derea transpunerii lor neîniîrziate 
in practică. Cefeâ ce înseâîFiriă, îri 
esență, a manifesta o maxithă răs
pundere față de ch&lțuireâ, fiecărui 
leu, a determina în toate unitățile 
o opinie de masă îrtipbtriva orică
ror manifestări, ale risipei, a mi
lita cu fermităte pentru valorifi
carea cu înaltă eficiență a fondu
rilor materiale și bănești ale so
cietății noastre șoclâliște. — fi că
ror „creștere corțtinuă, șăijșțdâsa, re- 
prezihtă izvorul îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale tuturor celor 
ce muncesc.

«inwni—MreimiMiiHrnhiHii 

vremea
Tiftipiil probabil pentru 12, 13 și, 14 

dfetombrlă. Ui țară : Vfeine făcbFoa'Să: 
Certil va . prezenta, înnotârî mai „ac? 
cențuate în, Jumătatea de hprd-veȘt ă 
tatii, tinde se,,vor senihăl'a ploi locale, 
iii rest — pidț izolate, Vîht p'otrivit, 
Minimele Vor fi cuprinse Intre 2 și, 12 
grh&e: lzblât rtiai coBbrîte; iar mâxi- 
măle Idtrg., 12 , șl 22 gratie, pe altjcuri 
mai ridicate. în zona de munte preci
pitațiile, .vor .fi sub formă . de lapoviță 
ți ninsoare, tar în regiunea de deal și 
în depresiuni condiții favarabire prb= 
ducerii brumei. In București : Cerul va 
fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

CRAIOVA (Prin telefon, de la 
Nicolae Băbălău). — După cum 
ăm „âflăt,,'de lă irig., Ilie Uliță, 
Șeful. âtețtei'ijiui .proiectări qifi 
cădf.iii, Gruțililui întreprinderilor 
fiS indiiȘțrie locală Dolj, cblec- 
tivul de specialiști ăl grupultli 
desfășoară o intensă activitate 
pentru introducerea. în fabrica
ție a Unor noț ptodiise dg lăfg 
corisțiiri, .pețithi. rnofiernizareă 
EelȘf» 8xiStențȘ Și fi tehnâmgii- 
ior ae execuții!. Astfel, de la 
iitefeplillil antiliii și piriă în pre
zent, au fost asimilate, în pro
ducția de serib, Uh număr fie 
42 produse noi» cu 15 mai muit 
decît în. perioada corespunză-

toare a anullii trecut. DiHtre 
produsele noi,. 8818 „mai sdlici- 
tâte pe , piața intei-nă, 'cit și, ge 
cea. externă sln.t sUfFiigerlilfe 
„Jiul" „și „Rustic"; mobila. de 
bucătărie tip „SegaFcea" și dor
mitorul tip „RohdO". Undi nu
măr de 70 de prqțltlse geritfu 
uzul casnic și pentru unitățile 
socialiste le-ali fost .âdtifeg îihbli- 
hătățiri de ordin calitativ și 
felie..întreaga âci'ivliăte. de di
versificară și mode.țmzarfe. a 
produselor fabricate de G.I.Î.L. 
Bblj s-a desfășurat pe baza 
prospectării pieței și a sonda
jelor în rîndul cumpărătorilor.

%25c4%2583djunct.desfef.de
lor.de
prombvare.fi
6oncerti.il
scoHii.de
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BELGRAD

„ROMÂNIA CONDAMNĂ PRACTICILE RASISTE 
ALE REGIMURILOR DIN AFRICA DE SUD Șl RHODESIA" 

Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 
probleme sociale, culturale și umanitare

Ambasadorul României in R. S. F. Iugoslavia
și-a prezentat scrisorile de acreditare

DE

Astăzi sosește la Bucu
rești Stanko Todorov, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, care, 
la invitația primului mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, va 
efectua o vizită oficială 
de prietenie in țara noas
tră, în fruntea unei dele
gații guvernamentale bul
gare.

Stanko Todorov s-a năs
cut în anul 1920, în co
muna Klenovik, într-o 
familie de mineri. în 
anii 1936—1941, Stanko 
Todorov este, muncitor 
croitor în orașul Sofia, 
fiind din anul 1936 mem
bru al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Aflat în 
perioada 1941—1943 .'în 
serviciul militar, partici
pă activ la crearea ■ de 
grupe ilegale ale U.T.C., 
iar apoi continuă în ile
galitate activitatea pe li
nie de tineret. El parti
cipă intens la activitatea 
Comitetului U.T.C. al re
giunii Sofia, fiind mem
bru al Statului major al 
grupelor de luptă.

In anul 1943, Stanko Todorov este 
primit în Partidul Comunist Bulgar. 
In anul 1944, în timpul unui schimb 
de focuri cu poliția regimu
lui antidemocratic, a fost rănit și 
arestat. Reușind să evadeze, ia parte 
activă la pregătirea și înfăptuirea 
insurecției armate populare antifas
ciste de la 9 septembrie 1944.

După victoria insurecției populare, 
Stanko Todorov participă activ la 
construcția socialistă, octipînd func
ții de răspundere în diferite organe 
politice, de stat și economice. în pe
rioada 1944—1947 activează în ca
drul Comitetului U.T.C. al județului 
Sofia și al C.C. al U.T.C., iar în anii 
1947—1950 este secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. în 1950 este secretar al Co
mitetului județean Sofia al. P.C. 
Bulgar, iar după aceasta, pînă în 
anuî 1952, este prim-secretar. al Co
mitetului județean Burgas al P.C. 
Bulgar. în 1952 este șeful Secției 
agrare a C.C. al P.C.B., iar în anii 
1952—1957 — ministru al agriculturii.

La Congresul al VI-lea al P.C. Bul
gar (1954), Stanko Todorov este ales 
membru al C.C. al P.C.B. în iulie 
1957 este ales secretar ăl C.C., iar în 
decembrie 1959 — membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
fiind desemnat, totodată, vîcepre-

ședințe Consiliului de Miniștri.
Din 1959 pînă în 1962 îndeplinește și 
funcțiile de președinte al Comisiei de 
Stat a Planificării și de reprezentant 
permanent al R. P. Bulgaria în Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc.

La Plenara din noiembrie 1961 a 
C.C. al P.C.B. 
Biroului Politic 
la Congresul al 
reales secretar

în iulie 1971, 
ales președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Este deputat în cinci legislaturi ale 
Adunării Po<ptilare.

Pentru participarea activă la lupta 
contra fascismului și capitalismului, 
lâ edificarea Bulgariei noi, socialiste, 
Stanko Todorov a fost distins cu 
înalte ordine și medalii, fiind de două 
ori decorat cu ordinul „Gheorghi 
Dimitrov".

Opinia publică din țara noastră, 
care urmărește cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor tradiționale de bună 
vecinătate și prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, a colaborării rod
nice dintre cele două țări, urează un 
călduros bun venit tovarășului Stan
ko Todorov, fiind convinsă că actua
la sa vizită va contribui la dezvolta
rea în continuare a relațiilor bilate
rale în toate domeniile.

este ales membru al 
al C.C. al P.C.B., iar 
IX-lea al P.C.B. esta 
al C.C.
Stanko Todorov este

ANGLIA

Largă participare

LONDRA 10 (Agerpres). — Joi di
mineață, la ora. 7,00 — ora locală 
(6,00 GMT), alegătorii britanici .au 
fost chemați la urne, pentru a' doua 
oară în acest an, în vederea desem
nării celor 635 de deputați din Ca
mera Comunelor. Potrivit opiniei 
dominante în rîndul observatorilor 
politici și de presă britanici, aceas
tă a 10-a consultare eșța și una. din 
cele mai dificile. Campania electo
rală a început, de aceea, practic, la 
1 martie a.c„ după alegerile necon
cludente din 28 februarie, și a durat 
o perioadă fără precedent — . circa 
șapte luni. Lupta electorală a fost 
deosebit de strânsă,, fapt explicabil 
atit prin convergențele existente în
tre platformele electorale ale labu
riștilor și conservatorilor — princi
palele partide aflate in. cursa pentru 
putere — cît și din cauza echilibru
lui fragil din Cameră Comunelor a- 
leasă Ia 28 februarie, unde laburiștii, 
minoritari în parlament, dețineau 
298 de locuri, iar conservatorii 
296. în ciuda timpului nefavorabil pe 
o mare porțiune a teritoriului brita
nic, s-a înregistrat o mare afluență 
de alegători la centrele de vot.’ Ur
nele s-au închis lâ ora 22,00, ora lo
cală, urmînd ca în cursul nopții de 
joi spre vineri să fie cunoscute pri
mele rezultate oficiale. Rezultatele 
definitive vor fi anunțate vineri du- 
pă-amiază.

cu 
e-

<- - - - - - - - -
...Șl în 1975, co

munitatea va avea 
să se confrunte, 
probleme privind
chilibrul economic. 
Proporțiile Inflației, 
care au atins noi re
corduri în cea mai 
mare parte a țărilor 
membre, vor continua 
să preocupe. Unele 
state membre vor a- 
vea de făcut față pro
blemelor unei balanțe 
de plăți externe grav 
afectate de scumpirea 
petrolului și 
pajul extrem 
al prețurilor 
rilor".

Am citat,
'portului anual asupra 
situației economice a 
Pieței comune" — do
cument înaintat^ de 
Comisia executivă de 
la Bruxelles, sub for
mă de analiză-propu- 
neri, Consiliului. Mi
nisterial al C.E.E.

Aprecierea reflectă 
o stare de fapte ab
solut reală. Evo
luția, în 1974, a acti
vității economice a 
celor nouă țări, din 
C.E.E. va fi în conti
nuare dominată, în 
primul rînd, de im
pactul dur al inflației 
— fenomen care agra
vează tot măi mult 
funcționarea mecanis
melor economică ale 
țărilor capitaliste. Stă
ruitor, presa occiden
tală relevă fenomene
le, cît și îngrijorarea 
crescîndă din rin-< _ _ _

de dcra- 
dc dur 
și costu-

citat, _ textual, 
concluziile *,,Ra-

NAȚIUNILE UNITE 10 (De la tri
misul Agerpres, V. Martalogu). —

Comitetul pentru probleme sociale, 
culturale și umanitare al Adunării 
Generale și-a încheiat dezbaterile 
asupra problemei eliminării rasismu
lui. discriminării rasiale și aparthei
dului. Reprezentantul țării noastre, 
după ce a scos in evidență rolul 
Națiunilor Unite, a spus : „Atitu
dinea guvernului român față de dis
criminarea rasială, rasism și apar
theid decurge din opoziția fermă, de 
principiu, pe care România a adop
tat-o față de orice politică de forță, 
față de tendințele de dominare a unei 
țări de către alta și din atașamentul 
său față de principiile unanim recu
noscute

Deplin
ale dreptului internațional1', 
solidar cu popoarele care se

ridică pentru înlăturarea jugului stră
in, împotriva colonialismului și neo- 
colohialismului, poporul român spri
jină cu toată fermitatea lupta dusă de 
popoarele din colonii pentru dobîndi- 
rea independenței lor naționale", a 
subliniat vorbitorul, adăugind că 
„România condamnă cu hotărîre 
practicile rasiste promovate de regi
murile minoritare ale Africii de Sud 
și Rhodesiei, precum și continuarea 
exploatării coloniale a popoarelor a- 
cestor teritorii".

In numele grupului țărilor africa
ne de la O.N.U.,. reprezentantul Tu
nisiei a adresat joi . președintelui 
Consiliului de Securitate cererea de 
a se convoca , o ședință a consiliului 
pentru revizuirea relațiilor dintre 
O.N.U. și Republica Sud-Africană.

★ ★

cum s-a anunțat, Adunarea,După . ,
Generală a O.N.U. a decis să includă 
pe agenda actualei sesiuni, la reco
mandarea Comitetului său general 
(Biroul), punctul intitulat „Statutul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc în Adunarea Generală".

Recomandarea Biroului a fost fă
cută pe baza scrisorii adresate da 
reprezentanții pernianenți pe lîngă 
O.N.U. ai Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R. D. Germane, Mongoliei, Po
loniei, României, Ungariei, U.R.Sț.S., 
R.S.S. Bieloruse și R.S.S. Ucrainene.

în memorandumul explicativ, cate 
însoțește scrisoarea, se arată că ță
rile membre ale C.A.E.R. preconizea
ză dezvoltarea continuă a unei coo
perări internaționale bazate pe ega
litatea în drepturi, respectul dreptului 
suveran al fiecărui stat de a dispune 
liber de resursele sale naturale, pro
gresul economic rapid al țărilor ră
mase în urmă, apropierea și egali
zarea nivelurilor de dezvoltare a ță
rilor membre, precum și lichidarea 
relațiilor economice inechitabile pe 
care le impune politica neocolonia- 
listă.

Documentul arată că principiile 
fundamentale ale activității C.A.E.R. 
— egalitate deplină în drepturi, ne
amestecul în treburile interne, res
pectarea independenței și liberului 
consimțămînt, respectarea suverani
tății, avantaj reciproc și întrajutorare 
reciprocă — exercită o influență din 
ce în ce mai mare asupra 
internaționale.

★
Dezbaterile din plenul 

Generale a O.N.U. au fost 
continuare, pe probleme majore care 
confruntă astăzi atit fiecare țară în 
parte, cît și comunitatea internațio
nală.

Ministrul de externe al Republicii 
Bangladesh, Kamal Hossain, s-a re
ferit la situația țării sale care, deși 
nu este lipsită de unele resurse na-

turale, trebuie totuși- să facă față 
unor mari dificultăți, între care a 
menționat sărăcia, malnutriția, ma
ladiile, analfabetismul și șomajul.

Ministrul de externe al Irakului, 
Șhadhel Jassim Taqa, a apreciat că 
destinderea nu poate fi realizată pe 
depjin decît dacă popoarelor lumii 
li se garantează dreptul la libertate 
și suveranitate, la respectarea inte
reselor lor legitime.
. Vorbind în Calitatea sa de șef al 
sfatului somalez și de președinte al 
Organizației Unității Africane; gene
ralul Mohamed Siad Barre a afir
mat că O.U.A. a căutat șă complete
ze ■ și nu să suplinească eforturile 
Națiunilor Unite, pledînd pentru in
tensificarea cooperării 
două organizații.

Abprdînd, la rîndul 
nea instituirii unei noi 
mice internaționale, 
Republicii Sri Lanka, Hamilton Shir
ley Amerasinghe, a pledat în favoa
rea creării unui mecanism perma
nent care să garanteze menținerea 
unui echilibru corespunzător între 
prețurile materiilor prime și al pro
duselor manufacturate.

După ce s-a referit la tendințele 
manifestate în. direcția destinderii 
vieții internaționale, reprezentantul 
Maltei, Alfred Bellizzi, a menționat 
participarea activă a țării sale 
Conferința general-europeană.

BELGRAD 10. (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Vicepreședin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Petar Stambolici, a primit, joi, pe 
Virgil Cazacu, care i-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia

Ambasadorul român a transmis un 
călduros salut și cele mai bune urări 
de sănătate, de noi și însemnate suc
cese, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F.I., președintele U.C.I., și celor
lalți tovarăși din conducerea de par
tid și de stat a Iugoslaviei vecine și 
prietene.

Mulțumind, vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F.I., Petar Stambolici, ■

rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și urări sincere din partea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, a guvernului iu
goslav și a sa personal, pentru noi 
succese pe calea progresului și bu
năstării României vecine și priete
ne. El a relevat că întîlnirile dintre 
tovarășii Iosip Broz Tito 
Ceaușescu reprezintă o 
determinantă la întărirea 
și extinderea colaborării 
deschid perspective clare 
în continuare a relațiilor

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F.I. și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire cor
dială, prietenească. Au fost reliefate 
bunele relații existente între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
precum și dorința de dezvoltare 
continuă, pe multiple planuri, a co
laborării reciproce.

relațiilor

Adunării 
axate, în

Semnarea documentelor polono-americane
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și președintele S.U.A., 
Gerald Ford,, au semnat, la 0 octom
brie, declarația comună privind prin
cipiile relațiilor polono-americane și 

.declarația comună asupra dezvoltării 
colaborării economice, industriale și 
tehnologice.

Primul document relevă că relații
le dintre cele două țări se întemeiază 

, pe scopurile și principiile Cartei 
O.N.U. și pe dreptul internațional, 
părțile fiind hotărite să colaboreze, 
pe baza avantajului reciproc, în dez
voltarea de perspectivă a relațiilor 
■economice, comerciale, culturale și 
din sfera tehnicii, la aceasta urmînd 
.să contribuie consultările, la diferite 
niveluri. Gerald Ford și Edward Gie-

rek 
tru 
ani 
vării relațiilor, pașnice între statele. 
cu sisteme sbciaî-economice diferite, 
subliniind necesitatea de a se con
feri acestui proces un caracter ire
versibil. Părțile s-au angajat să. con
tinue eforturile de întărire a secu
rității europene și să contribuie la 
succesul Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare. Ele și-au ex
primat hotărîrea de a colabora pe 
plan internațional; la întărirea păcii 
și securității, Ia ^promovarea progre- . 
sulul economic;<-«pqial și cultural. De 
asemenea, cele- două părți au subli
niat importanța întreprinderii unor 
măsuri eficient^ in sfera dezarmării 
și au recunoscut necesitatea sporirii 
eficienței acțiunilor O.N.U.

dintre cele

său, chestiu- 
ordini econo- 

reprezcntantul

la

și-au exprimat satisfacția pen- 
progresele înregistrate în ultimii 
pe calea destinderii și a promo-

în sprijinul ridicării restricțiilor
instituite de O. S. A. împotriva Cubei
: WASHINGTON 10 (Agerpres). — Șe- 
națorul american Claiborne Pell, care, 
împreună cu .senatorul Jacob Javits, 
a efectuat săptămîna trecută o. vizită 
la Havana, a declarat că a recoman
dat secretarului de stat, . Henry Kis
singer, ca Statele Unite șă voteze, la 
viitoarea reuijiune a Organizației Sta
telor: Americane, prevăzută să șe 
desfășoare luna viitoare la Quito, în 
favoarea ridicării sancțiunilor insti
tuite de O.S.A. împotrivă Cubei.

La rîndul său, Jacob Javits și-a ex
primat speranța că vizita la Havana 
a contribuit. la deschiderea porții că
tre . normalizarea relațiilor între 
S.U.A. și Cuba.
;Cei doi senatori au făcut cunoscu

te rezultatele călătoriei lor secreta
rului de stat american cu prilejul u- 
nei întrevederi avute, zilele trecute, 
la Washington.

și Nicolae 
contribuție 
legăturilor 
bilaterale, 
dezvoltării 
reciproce.

ORIENTUL APROPIAT
© întrevederile egipfeano-americane de la Cairo © Constituirea 

Comitetului Executiv al Regiunii autonome Kurdistan

CAIRO 10 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, l-a primit pe secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, care 
i-a înmînat o scrisoare din partea 
șefului statului american, Gerald 
Ford.

Secretarul de stat, H. Kissinger, s-a 
întilnit joi cu Ismail Fahmy, minis
trul egiptean de externe, abordînd, 
într-un spirit constructiv, probleme 
ale situației din Orientul Mijlociu, 
relatează agenția M.E.N.

„După cum am mai spus — a de
clarat secretarul de stat nord-ameri- 
can — președintele Gerald Ford s-a 
pronunțat pentru o continuare a efor
turilor în vederea realizării păcii în 
Orientul Apropiat". In acest context, 
Kissinger nu a exclus posibilitatea

de a reveni Ia Cairo pentru conti
nuarea dialogului cu oficialitățile e- 
giptene, după convorbirile pe care 
urmează să ' 
și Israel —

le aibă în Siria, Iordania 
precizează M.E.N.

★
10 (Agerpres). — ZiareleBAGDAD .. . „ . .

din capitala irakiană au publicat un 
decret semnat de președintele țării, 
Hassan Al-Bakr, privind numirea a 
14 membri ai Consiliului Executiv al 
Regiunii autonome Kurdistan. Con
siliul reprezintă primul organ exe
cutiv autonom din istoria Kurdista- 
nului irakian și în competența sa in
tră elaborarea bugetului, precum și 
a planului și proiectelor de dezvol
tare economică, socială și culturală 
ale regiunii.

agențiile de presă transmit

durile cercurilor . po
litice . conducătoare la . 
actuala sesiune a 
Adunării Generale, a 
;Națiunilor Unite.. Re
prezentanți ai. unor 
țări ca Statele Unite, ,r 
Franța nu au ezitat ' 
să tragă un acut sem-

resimte- puternice lo
vituri în înseși articu
lațiile de bază ale edi
ficiului său. îrit.r-o 
schiță enumerativă a 
domeniilor asupra că- 

■rpra inflația acționea
ză cu. deosebită durita
te, materialul citat

de producție șî de aici 
urinări negative asu
pra volumului investi
țiilor și forței de mun
că ; accentuarea ten
siunilor pe plan social 
ca urmare a disparită- 
ților ce-și fac Ioc în 
distribuirea produsului

■3 CORESPONDENTĂ

Delegația Grupului ro
mân al Uniunii Interparla
mentare s'a joi la Tokio 
cu. cadre de conducere ale Partidului 
Comunist din Japonia. La întîlnire 
au participat . Mitsuhirp Kaneko, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J., șef adjunct al Secre
tariatului C.C., Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C., Hiroshi Tachiki, membru al 
C.C., șef ăl Secției internaționale, și 
Hiroshi Kikunami, membru supleant 
al C.C., locțiitor al șefului Secției in
ternaționale.

Comemorurea de Ia Su>- 
VeidUll. localitatea Saverdun 
din Franța a avut loc comemorarea 
a 30 de ani de la eliberarea lagăru
lui de concentrare Vernet d’Ariege, 
unde, în timpul ocupației naziste, au 
fost internați mii de luptători anti
fasciști. Printre aceștia s-au aflat 
numeroși foști luptători români din 
armata, republicană spaniolă, ce s-au 
încadrat ulterior în rezistența fran
ceză. La ceremonie au’participat 
sute de foști internați în lagărul de 
la Ariege, -reprezentanți ai organi
zațiilor foștilor luptători antifasciști 
din R.F.G.j -Italia, Portugalia, R.D.G., 
Iugoslavia, precum și reprezentanți 
ai oficialităților locale. Din partea 
Comitetului foștilor luptători antifas
ciști din România a participat tova
rășul Pavel Cristescu. fost luptător 
în armata republicană spaniolă și, 
ulterior, comandant în rezistența 
franceză.

La HlgST s*a-,semnat un acord 
între întreprinderea românească 
„Contransimex" și Ministerul alge- 
riah al Poștelor și Telecomunicați
ilor, pentru realizarea primei rețele

țărilor. membre, în ra
port de . țările nemem
bre, ar putea să atin
gă, la finele anului, 
circa 20 miliarde de 
dolari- (față de apro
ximativ 1 miliard in 

'1973). Se arată, de .ase
menea,' că se înregis-

DIN BRUXELLES

Inflația, creșterea prețurilor, 
fenomenele de stagnare - 

subiectul principal al preocupărilor
Concluziile unui raport asupra deteriorării situației 

economice în țările Pieței comune

nal de alarmă asupra 
apariției în viața eco
nomică mondială a u- 
nbr simp.tome ce a- 
mintesc foarte îndea
proape de marea criză 
care, în anii ’30, a- 
zguduit din temelii 
lumea capitalistă.

Este de înțeles, în 
acest complex de fac
tori, că Piață comună

mai sus distinge : ten
siuni asupra piețelor 
dc materii prime și 
îndeosebi asupra celei 
a petrolului ; apariția 
de deficite externe 

■ greu de suportat ; dez
organizarea piețelor 
capitalurilor ; dificul
tăți crescînde (pentru 
întreprinderi) în de
terminarea costurilor

social ; apariția unor 
acute divergențe între 
țările membre ; dete
riorarea posibilităților 
de creștere economică 
pe ansamblul C.E.E.

Raportul relevă- încă 
numeroase alte aspec
te. Spre exemplu, el 
constată că deficitul 
balanței de plăți cu
rente pe ansamblul

de linii telefonice urbane în orașele 
Alger, Oran, Constantine și Annaba. 
Pentru efectuarea acestor lucrări s-au 
semnat, de asemenea, cu întreprin
derea „Industrial-export-import" din 
București contracte în valoare de 
șase milioane de dolari, în vederea 
furnizării de către țara noastră de 
cabluri telefonice și asistență tehnică 
de specialitate, pentru executarea de 
studii și proiecte legate de moderni
zarea și dezvoltarea întregii rețele 
telefonice urbane și interurbane din 
Algeria.

Remaniere guvernamen
tală în India. Primul ministru’ 
Indira Gandhi, a procedat la o re
maniere a cabinetului indian. Prin- 
cipalele posturi sînt ocupate de 
Y. B," Chavan, ministru al afacerilor 
exteijng, Swaran Singh, ministrul a- 
părătji, Chidambaram Subramahiam, 
ministru de finanțe, Brahmănada 
Reddj’, ministru de interne.

Președintele Franței, Va- 
Iery Giscard d’Estaing, l-a primit pe 
primul ambasador al R. D. Vietnam 
la Paris, Vo Van Sung, care i-a în- 
mînat scrisorile de acreditare. Șeful 
statului francez a relevat că acest 
eveniment reprezintă „o etapă nouă 
și importantă în dezvoltarea 
lor dintre cele două țări".

relații-

Biilent Ecevit a fost 
nat din nou de președintele 
cu formarea guvernului țării.

desem-
Turciei

Bruno
șahin- 

Reza

Cancelarul Austriei, 
Kreisky, a fost primit joi de 
șahul Iranului, Mohammad 
Pahlavi Aryamehr. In cursul convor
birii au fost abordate, în principal, 
probleme privind extinderea coope
rării economice dintre cele două sta
te, relatează agenția P.A.R.S.

Agendă economică internațională
Președintele S.U.A. : „SITUAȚIA COMPLEXA A ECONOMIEI 

S.U.A. A DETERMINAT INIȚIEREA MASURILOR 
ANTI1NFLAȚ1ONISTE PROPUSE CONGRESULUI"

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă, ținută 
miercuri, președintele Gerald Ford 
a declarat, că deși la ora actuală 
Statele Unite nu se află într-o peri
oadă de recesiune, ele sînt confrun
tate cu o serie de probleme econo
mice. „Este vorba de o situație 
complexă și de aceea am cerut con
gresului să aprobe măsuri cu carac
ter economic. Sînt convins, a decla
rat el, că dacă congresul și poporul 
american răspund la solicitarea mea, 
putem spera într-o reducere a ratei

a

de creștere a inflației începînd cu 
anul 1975“., Vorbitorul a opinat că 
administrația nu a depus toate efor
turile necesare pentru a face să 
avanseze proiectul de realizare
independenței energetice, lansat în 
urmă cu un an de către predeceso
rul său. Președintele a arătat că și 
congresului îi revine o parte a răs
punderii pentru nerealizarea acestui 
proiect prin tergiversarea procedu
rilor de adoptare a unor propuneri 
ale administrației.

a prețurilor. ' Iată în 
acest sens o constata
re înscrisă, negru pe 
alb, în documentul de 
care ne ocupăm-: „La 
nivelul consumului, 
scumpirea se ridică 
între 15 și 20 la sută, 
medie anuală, în An
glia, Irlanda și Dane
marca. Ea se situea
ză între 10 și 15 la su
tă in Franța, Belgia 
și Luxemburg și ră- 
mîne în jurul a 10 la 
sută în Olanda 
sută în R.F.G..

Autorii nu 
treabă; însă 
căror categorii

și 7 la

se în- 
asupra 

,, de ce
tățeni din cei 250 mi
lioane cît numără, lao
laltă, comunitatea ce- 

: lor „nouă", 
procentele de 
Un sondaj -

trează stagnări în sec
toare de bază ale 
economici, cum sînt 
construcțiile și. indus
tria automobilelor ; că 
serioase dificultăți’ 
există în agricultură.

în prim plan rămî- 
ne însă problema in
flației, cu consecința ei ; 
cea mai apăsătoare — 
creșterea nestăvilită

grevează 
mai sus, 

- __  . .. .’d6 opinie, sugestiv intitulat
„Bâroinetru", efectuat 
la aceeași scară, dă 
însă răspuns la între
bare. Majoritatea in
discutabilă a celor in- 
terogați. asupra .stării 
comunității sînt una
nimi în a aprecia că 
preocuparea dominan
tă rămîne inflația, iar 
circa 80 la sută dintre 
aceștia- consideră ca 
nesatisfăcătoare măsu
rile îndreptate împo
triva acestui fenomen, 
care macină văzînd cu 
ochii nivelul de trai 
al maselor.

N. Popescu 
BOGDANEȘTI

Ministrul de externe al Algeriei : „ESTE NECESARA 
O COOPERARE CARE SA ASIGURE ECHILIBRUL 

INTERESELOR SI O DEZVOLTARE ARMONIOASA 
A RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE"

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat a- 
genției France Presse, Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul de externe al 
Algeriei și președinte al actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
a arătat că actualul moment este 
crucial în istoria relațiilor economice 
internaționale, subliniind importanța 
deosebită a „unor mutații semnifi
cative în raporturile dintre țările 
in curs de dezvoltare și statele in
dustrializate". Există în prezent, a

arătat el, diverse formule de coope
rare care pot să asigure echilibrul 
intereselor și o dezvoltare armoni
oasă a relațiilor internaționale. Este 
necesar, a spus ministrul algerian, 
ca noi toți, atit la nivel bilateral-, cît 
și regional și internațional, să pro
movăm o politică de cooperare pen
tru ca fiecare, promovînd interesele 
poporului său, să poată participa în 
același timp la eforturile colective 
pentru realizarea păcii și progre
sului".

Scăderea producției 
mondiale de cjriu

DinLONDRA 10 (Agerpres). — 
cauza condițiilor atmosferice nefa
vorabile, care au antrenat reduce
rea producției în principalele .țări 
cultivatoare, Consiliul internațional 
al griului prevede că recolta mon
dială Ia această cereală va fi, în a- 
cest an, cuprinsă între 327 și 334 mi
lioane tone, cu aproximativ 10 mi
lioane tone mai puțin decît se esti
mase anterior.

Paralel cu scăderea producției 
mondiale, se înregistrează o spo
rire a necesităților mondiale de im
port.

Referindu-se Ia procesul de de
valorizare a monedei naționale, 
presa italiană relevă că această e- 
voluție monetară duce la sporirea 
costului mărfurilor importate și 
accelerează, concomitent, creșterea 
prețurilor pe piața internă.

în același timp, agenția ANSA, 
citind ..................
Roma, 
ței de 
rioada 
2 665,9 
rioada 
cut deficitul balanței comerciale era 
de 359,6 miliarde lire.

statistici date publicității la 
relatează că deficitul balan- 
plăți italiene a fost, în pe- 
ianuarie—august 1974, de 

miliarde lire italiene. în pe- 
corespunzătoare a anului tre-

Spirala prețurilor
Procesul de devalorizare 

a lirei italiene
In ultimele cîteva zile, cursul li

rei italiene în raport cu monedele 
vest-europene și dolarul american 
a scăzut cu aproximativ 1,3 la sută, 
iar în ultimele 18 luni, potrivit da
telor furnizate de Banca Italiei, lira 
a cunoscut o devalorizare de aproa
pe 20 la sută.

LUXEMBURG. — Miercuri, s-a 
anunțat în Luxemburg majorarea 
prețului la lapte, smîntînă și unt 
cu. 5,7 pînă la 8,7 la sută. După cum 
a anunțat Ministerul luxemburghez 
al Economiei, măsura a fost luată 
în legătură cu recenta hotărîre a 
miniștrilor agriculturii ai Pieței co
mune de majorare a prețului de 

. achiziție al produselor agricole.

• „SĂPTĂMÎNA INI
MII". între 7-14 octombrie se 
desfășoară în Franța o săptămină 
de informare asupra mijloacelor 
de prevenire a bolilor de inimă. 
Fundația națională de cardiolo
gie, inițiatoarea acțiunii, a lan
sat cu acest prilej deviza 4 
„Aveți o inimă sănătoasă — păs
trați-o I Aveți o inimă șubredă 
— „protejați-o !". Accentul cam
paniei de lămurire va fi pus, de 
astă dată, pe lupta împotriva se
dentarismului, subliniindu-se im
portanța efortului fizic și a spor
tului atit pentru menținerea in 
formă a celor sănătoși, cît și pen
tru readaptarea coronarienilor. 
„Cărțile inimii", editate în mod 
special și care vor fi vîndute la 
poștă, în farmacii, la primării și 
în magazine, cuprind recomandă
rile de rigoare, sintetizate în 
„cinci porunci", între care : în 
fiecare zi — minimum o plim
bare pe jos ; controlați greuta
tea ; evitați grăsimile și dulciu
rile ; nu fumați mai mult de 10 
țigări sau mai bine deloc ; zil
nic — cîteva momente scurte de 
destindere.

• PREMIUL NOBEL 
PENTRU MEDICINĂ PE 
ANUL 1974 a fost atribuit 
profesorilor Albert Claude, de la 
Universitatea Liberă din Bru
xelles, Christian de Duve, de la 
Universitatea Rockefeller din 
New York, și George Emile Pa- 
lade, de la Facultatea de medici
nă a Universității Yale din 
S.U.A. Cei trei oameni de știință 
au primit înalta distincție pentru 
descoperirile lor în domeniul or
ganizării structurale și funcțio
nale a celulei.

• CRESC COPIII.;; Cu 
15 ani în urmă, un băiat de zece 
ani măsura în medie 1,35 m și 
cîntărea 30 de kg ; acum măsoa
ră 1,40 m și cîntărește 32,5 kg. 
Copiii de șapte ani sînt acum cu 
10 centimetri mai mari decît la 
începutul secolului. Aceste con
statări au fost făcute pe baza 
cercetărilor întreprinse de pe
diatri din Miinchen asupra a 
7 000 de copii, între 6 și 14 ani, 
proveniți din cele mai variate 
medii sociale. Concluzia oame
nilor de știință respectivi este că 
această accelerare continuă a 
creșterii nu antrenează nici un 
pericol asupra sănătății copiilor.

• ENERGIE SELENA
RĂ. Cu 5 ani în urmă, în fior
dul Kislîi din peninsula Kola 
(U.R.S.S.) a intrat în funcțiune 
o mică centrală electrică acțio
nată de fluxul oceanului. Acum, 
se intenționează ca în delta flu
viului Mezen, dincolo de Cercul 
polar, să se construiască un dig 
de circa 10 km care va îngădui 
producerea, pe aceeași bază, a 2,5 
miliarde kW/h energie electrică. 
Prin construirea unui alt dig, la 
vărsarea fluviului Kuloi, se va 
putea obține 1,3 miliarde kW/h. 
Potrivit surselor O.N.U., poten
țialul energetic mondial al ma- 
reelor, formate sub acțiunea Lu
nii, este de 1 miliard kilowați.

.• I N țR ODUCE- 
R E A SISTEMULUI ME
TRIC. Conform unei hotăriri a 
Ministerului Comerțului și Indus
triei al Malayeziei, toate firmele 
de import-export ale țării au 
trecut, începind de la 10 octom
brie a.c,, la practicarea sistemu
lui metric de măsuri și greutăți. 
Hotărîrea constituie o parte com
ponentă a programului național 
de introducere a sistemului me
tric în Mâlayezia.

• VESTIGIU ROMAN, 
într-un sat din sudul Ungariei a 
fost descoperit, îngropat în pă- 
mînt, capul turnat în bronz al 
împăratului roman Marc Aure- 
liu. Păstrată în perfectă stare, 
piesa arheologică reprezintă, po
trivit părerii specialiștilor, un 
fragment dintr-un bust al împă
ratului. Deoarece, cu aproxima
tiv 2 000 de ani în urmă, în locul 
unde se află azi localitatea res
pectivă se afla un castru de fron
tieră al Pannoniei romane, se 
consideră că nu este exclusă des
coperirea în zonă a altor va
loroase vestigii.

• CU CONDIȚII... Co
legiul Eton din Anglia, una din 
cele mai exclusiviste școli par
ticulare, a anunțat că intențio
nează să primească tineri și din 
păturile sociale „neprivilegiate". 
Directorul instituției din Wind
sor, Michael McCrum, a decla
rat că nu vrea să adopte o po
ziție specială nici din punct de 
vedere social, nici financiar. El 
pune numai două condiții pen
tru primirea în Colegiul Eton : 
copiii familiilor cu posibilități 
materiale modeste să fie... inte- 
ligenți, iar plata. școlarizării — 
1200 de lire sterline anual — 
să fie achitată de stat.

• RAVAGIILE UNUI 
CUTREMUR. Insulele Anti
gua și Kitts din Arhipelagul An
ti le au fost puternic afectate de 
un cutremur care a înregistrat o 
intensitate de- 7,7 grade pe scara 
Richter, a anunțat Centrul se
ismologie de la Caney. Potrivit 
primelor informații, mai multe 
construcții solide din orașul Saint 
John, din insula Antigua, au. fost 
complet distruse sau au suferit 
grave avarii.
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