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PENTRU TOATA IARNA
Recent, la ministerul de resort au 

fost analizate datele referitoare la 
asigurarea furajelor necesare ani
malelor pînă la viitoarea recoltă. 
Din situația întocmită rezultă 
că, pînă la 11 octombrie, în
treprinderile agricole de stat au 
însilozat peste 2,2 milioane tone 
furaje, reprezentind 94 la sută 
din cantitățile prevăzute. Pină la 
aceeași dată, cooperativele agricole 
au însilozat 4,7 milioane de 
adică 74 la sută din 
lizînd aceste date, 
ce oglindesc reali
zările de pină 
acum, rezultă că, 
pe ansamblu, si
tuația este bună. 
Dar aceste cifre 
medii sînt rezul
tatul însumării pe 
de o parte a reali
zărilor obținute 
de unitățile agri
cole de stat și 
cooperatiste care 
au îndeplinit și 
chiar depășit pla
nul, iar, pe de altă 
parte, al stărilor 
de lucruri din u- 
nitățile agricole 
lozat decît cantități mici de fu
raje, în fînare și silozuri fiind 
încă multe goluri. Or, in cazul fu
rajelor nu se poate pune problerpa 
„compensării" : fiecare fermă tre
buie să-și asigure cantitățile 
bilite în raport cu 
lelor, să-și creeze 
poată fi folosite în 
determinate de prelungirea 
lui friguros.

în mod deosebit atrage 
situația din unele județe — 
Timiș, Sibiu, Maramureș — în care 
cooperativele agricole au însilozat 
doar 50—60 la sută din cantitățile 
de furaje prevăzute. De asemenea, 
in județele Olt și Gorj aceste can
tități reprezintă și mai puțin. Toate 
acestea impun ca acum, cind în 
cîmp există resurse mari de fu
raje să se întreprindă măsuri ho-

tone,
prevederi. Ana-

tărîte în direcția strîngerii și con
servării lor corespunzătoare. Nu 
trebuie admis să se repete situația 
des întîlnită în ceilalți ani cind din 
lipsa nutrețurilor de volum 
apela la concentrate, îndeosebi 
porumb. Cind pretutindeni se 
eforturi deosebite în vederea com
baterii risipei, cînd se caută solu
ții pentru asigurarea unor cantități 
suplimentare de proteine nu se 
poate admite ca resursele mari de 
furaje care există în cîmp să fie

se
Ia 

fac

care n-au însi-

sta- 
numărul anima- 
rezerve care să 
anumite situații 

timpu-

atenția 
Tulcea,

neglijate, să se degradeze. De ase
menea. nu trebuie admisă situația, 
des înlîlnită în ceilalți ani, cind 
unități agricole și chiar județe în
tregi, nerealizînd cantitățile nece
sare de nutrețuri, au trebuit să 
apeleze la alte unități, cheltuind 
sume importante cu transporturile. 
De aceea, acum, cind este posibil, 
iar cîmpul este plin de furaje gro
siere, trebuie să se întreprindă 
măsuri în vederea strîngerii și de
pozitării lor in fiecare fermă 
zootehnică, fără excepție.

Produsele secundare — coceni de 
porumb, frunze și colete de sfeclă 
de zahăr, capitule de floarea-soare- 
lui, resturi de la grădinile de le
gume — constituie o însemnată re
zervă de furaje care pot și trebuie 
să fie strînse. conservate și folo
site gospodărește. în aceste zile 
trebuie să se desfășoare o campa-

nie deosebită ca amploare, prin 
măsurile care se iau astfel ca aceste 
produse să intre în circuitul pro
ductiv, să umple cămara zooteh
niei. îndeosebi în acest an, cind 
datorită condițiilor climatice nefa
vorabile nu s-au putut asigura can
tități îndestulătoare de fînuri, pro
dusele, secundare pot și trebuie să 
fie strînse cu grijă, conservate po
trivit tehnologiilor stabilite de că
tre specialiști.

Problema asigurării furajelor tre
buie să constituie, 
în aceste zile, una 
din preocupările 
de căpetenie ale 
organizațiilor de 
partid de la sate, 
ale comuniștilor, 
tuturor oamenilor 
muncii din agri
cultură. Ținind 
seama de greută
țile care au e- 
xistat în ceilalți 
ani în ce privește 
asigurarea furaje
lor, faptul că nici 
acum, în unele u- 
nități, nu există 
cantități cores- 
fin și nutrețuri 
necesar ca orga-

punzătoare de 
însilozate, este 
nizațiile de partid să promoveze 
o atitudine plină de responsabili
tate față de această problemă, să 
combată cu fermitate mentalitatea 
manifestată pe alocuri, potrivit că
reia produsele secundare ale agri
culturii nu ar avea prea mare va
loare. Or, acestea conțin multe mi
lioane de unități nutritive care pot 
atîrna greu în balanța furajelor. De 
aceea este necesar ca organizațiile 
de partid, preocupîndu-se de dez
voltarea zootehniei și sporirea pro
ducției animale să determine în - 
această toamnă o cotitură în ce 
privește desfășurarea lucrărilor de 
recoltare și însilozare, să asigure 
mobilizarea tuturor forțelor și mij
loacelor existente pentru realizarea 
unei balanțe furajere echilibrate.

Azi își deschide 

porțile 

Tirgul 
international 
București - 

1074
în jurul orei 10,00, 

posturile noasîie de ra
dio și televiziune vor 

transmite în direct, de 
Ia complexul expozi- 
țional din Piața Scîn- 

teii, deschiderea ofi

ciala a acestei impor
tante manifestări eco
nomice internaționale.

In județele Constanța și Buzău

$-*U ÎNCHEIAT
Lucrătorii de pe ogoarele județului Constanța au ter

minat semănatul griului pe întreaga suprafață de 
148 600 hectare. Executarea acestei lucrări la timp și la 
un nivel calitativ superior asigură condiții pentru obți
nerea unei recolte sporite de griu în anul viitor. în 
prezent toate forțele mecanice și manuale din județ 
sînt concentrate la recoltatul și depozitatul culturilor 
tîrzii.

ÎNSĂMÎNTARILE
9

Datorită folosirii judicioase a forțelor manuale și 
mecanice, în județul Buzău s-a încheiat însămînțarea 
griului și secarei pe cele 63 000 hectare prevăzute în 
unitățile agricole de stat și cooperatiste. în prezent se 
lucrează intens la recoltatul porumbului, sfeclei de za
hăr și a altor culturi tîrzii, la însilozarea întregii can
tități de furaje necesare sectorului zootehnic.

ARGEȘ:

in construcție1- două 9
noi obiective industriale

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteil", Gheorghe Cîrstea). 
— în apropierea întreprinderii 
de autoturisme de la Colibași- 
Pitești a început recent con
strucția unei turnătorii de fontă 
maleabilă. Capacitatea de pro
ducție a noii unități va fi de 
8 000 tone piese turnate pe an, 
necesare pentru autoturismele 
de oraș șl teren, autocamioane 
și autobuze. Construcția turnă
toriei este încredințată lucrăto
rilor șantierului nr. 5 aparținind 
Trustului de construcții indus
triale de la Pitești. De aseme
nea, la Cîmpulung Muscel a în
ceput de curînd construcția unei 
fabrici de matrițe și ștanțe pen
tru caroseriile autoturismelor 
de teren ARO. Noua unitate 
este executată de șantierul nr. 
3 din cadrul aceluiași trust de 
construcții.

ORȘOVA. 18 secole com
pun straturile de virstă a- 
le străvechii Dierna, una 
dintre multele mărturii a- 
le statorniciei noastre pe 
aceste pămînturi. Cifra te 
duce cu ginilul la o cetate 
venerabilă, cuprinsă intre 
ziduri bătrine, copleșită de 
vestigii istorice... Dar Or
șova de azi — Orșova a- 
cestui timp, a acestui de
ceniu — răsare, Ia unirea 
Dunării cu Cerna, ca o 
proaspătă floare de lumi
nă, așa cum au gîndit-o șl 
durat-o constructorii Porți
lor de Fier. Ziduri de mo
dernă cetate albă, drumuri 
netede, un lac deschis soa
relui ca o cupă a bucuriei 
de după o mare izbindă. 
Izbînda strămutării cetății, 
a renașterii ci... Am scris 
adesea despre această epo
pee constructivă, aparținind 
ultimelor două cincinale... 
Dar Orșova de azi înseam
nă și o mare izbindă întru 
frumusețe, întru armonia 
prefigurată urbanisticii 
dc mîine prin documente
le celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Prin a- 
ceasta, Dierna contempo
rană se arată ca un oraș 
al viitorului concret. Iată, 
mai jos, citeva argumente.

★
„...Incit am putea spune 

că sintem orașul cu cele 
mai multe monumente noi 
la mia de locuitori".

Iată o relație procen
tuală la care, cred, nu s-a 
gindit pînă acum nici un 
reporter, fie el „frenetic" 
sau „liric", fie „obiectiv" 
sau pur și simplu „de pro
ducție". Chiar subsemnatul 
— care nu s-a sfiit să pună 
un agronom de Ia Mărcu- 
leștii Ialomiței să-i calcu
leze orele de lumină solară 
de care beneficiază Bără
ganul intr-un an ! Sau care 
n-a ezitat să ceară unui 
maistru macaragiu de la 
Porțile de Fier să-i soco; 
tească metrii liniari urcați 
de o echipă, într-un cinci
nal, pe „verticala de metal 
a acelei uzine rotitoare 
care este o macara turn". 
(Mai ții minte, meștere 

V

Cajvan, pe unde vei fi 
lucrind acum ? Era in va
tra Centralei, aveai in 
primire opt „berze neodih
nite", cu ciocurile înălțate 
la 60 de metri, care semă
nau zi și noapte fundul 
Dunării cu stabilopozi de 
cite 20 de tone și numai

Tovarășul Nicolae Dăo- 
garu,' primarul Orșovei 
(costum negru de gală, 
luminat oblic de eșarfa 
tricoloră — căci stăm 
de vorbă în pauza din
tre două întilniri ofi
ciale cu tineri căsătoriți 
ai acestei zile), recunoaște:

cel nou tot pentru o durată 
de milenii a fost construit ! 
Cum să subliniezi lucrul 
acesta ?... Cum să-și în
tărească localnicii senti
mentul — iar oaspeții să-l 
capete din prima clipă — 
că sintem, așa cum spunea 
un poet, „o cetate pentru

ORȘOVA-
un oraș în plină înflorire

de aritmetica gazetărească 
nu-ți ardea. Dar pină la 
urmă tot ai făcut calculul: 
ți-au ieșit peste 800 de km. 
Și ai conchis : „Păi asta e 
o înălțime stratosferică, 
frățioare, nu mă gindi- 
sem !“). Chiar subsemnatul, 
zic, trebuie să-și mărturi
sească uimirea în fața unei 
asemenea relații inedite : 
monumente sculpturale noi 
la mia de locuitori !

— Cum, tovarășe primar, 
chiar v-ați planificat sta
tuile cetății in funcție de 
reperul socio-demografic 
mie de locuitori î

— Mai întii nu ne-am 
gindit la așa ceva. Am vă
zut doar că orașul nostru 
nou, plin de la un capăt 
la altul de clădiri ale in
dustriei, de edificii social- 
culturale — ele însele mo
numente de urbanistică 
modernă — are nevoie de 
statui. Care să-i dea căl
dură și personalitate. Care 
să-i sporească umanitatea. 
Și, mai cu seamă, să-i sub
linieze statornicia în timp 
și spațiu. Vechiul oraș o- 
dihnește sub apele lacului 
de acumulare o vîrstă de 
18 secole — o sărbăto
rim în aceste zile — iar

mileniul trei"? Și, în afară 
de asta, ce semne de recu
noaștere a cetății, ce re
pere de „topografie afec
tivă" să oferim fiilor ei ? 
Iată, mulți dintre tinerii 
care se căsătoresc în aceste 
zile provin, ca să zic așa, 
din prima „recoltă" de în
drăgostiți care și-au trăit o 
parte din copilărie și a- 
dolescența în noul oraș. De 
ce locuri în care și-au le
gănat dragostea să se lege 
amintirile lor ? Căci una e 
să zici : „Ne întîlnim la 
gară sau la țesătorie sau 
lingă primărie sau la sta
dion" — și alta e să spui

ființei dragi : „Te aștept 
la Neptun sau la Victoria, 
Ia Imnul Muzicii sau la 
Poarta vîntului, la Drapel 
sau la Columna tinereții..."

...Sau la „Jocul de copii", 
sau la „Reclădire", sau la 
grupul de „Muncitori". Sau 
la simbolurile care evocă 
omagial „Soldații", „Fe
meia", „Maternitatea". Ori 
la cele care figurează idei: 
„Meditație", „Solidaritate", 
„Evoluție"... Sint 16 monu
mente noi în Orșova nouă 
(..Reclădirea", în mod sem
nificativ, apare în două 
variante). Așadar, într-un 
spațiu pe care-1 cuprinzi 
cu pasul în două ceasuri — 
16 întilniri cu frumosul de 
înaltă semnificație. 16 po
pasuri ale meditației și e- 
moției generate atît de va
loarea statuilor (căci, să nu 
uităm, monumentele Orșo
vei reprezintă materializa
rea a tot atitea proiecte de 
diplomă ale absolvenților 
unui întreg an al Institu
tului de arte plastice 
din Capitală — toate notate 
cu 10 de o comisie deve
nită proverbială prin „ne- 
mila" ei !), cit și de senza
ția că, pretutindeni, „as
culți" cu privirea un dialog 
patetic între edificiile in
dustriale și social-culturale 
și monumentele de artă. De 
pildă, grupul de „Munci
tori" domină intrările în 
schimb la țesătoria „Caza
ne". Cînd ieși din gările 
feroviară și fluvială în- 
tilnești memento-ul „Re
clădirii". Creșa și căminul 
seînteiază sub simbolul 
„Jocului de copii". Insula 
artificială a ceea ce local
nicii numesc „Marea Por
ților de Fier" te cheamă 
prin cuplul „Neptun" și 
„Victoria". Stadionul îți în
dreaptă gîndul către izbînda 
culorilor patriei, prin vi
gurosul „Drapel" cu faldu
rile figurate, în mod tine
resc, îndrăzneț. în piatră...

Petre DRAGU
(Continuare in pag. a IlI-a)

încheierea convorbirilor între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Yasser Arafat

Sîmbătă după-amiază s-au înche
iat convorbirile între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

La întîlnire au participat :
Din partea română : Iosif Uglar, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Din partea palestineană : Faruk El- 
Kadumi, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, șeful Departa
mentului politic, Zouheir Muhsen, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful departamentului mili
tar, dr. Walid Kamhawi, membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P., Ah

med El Azhari, responsabil cu relațiile 
O.E.P. cu țările socialiste, și Imad 
Abdin, reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
sub semnul înțelegerii reciproce, 
prieteniei și solidarității militante 
ce caracterizează relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
au fost consacrate unor probleme de 
interes comun ale relațiilor bilate
rale și ale vieții internaționale, în
deosebi celor privind situația din 
Orientul Mijlociu și căile de soluțio
nare a acesteia, în vederea realizării 
unei păci drepte și trainice în re
giune și înfăptuirii aspirațiilor na
ționale legitime ale poporului pales- 
tinean.

în timpul convorbirii, președintele 
Yasser Arafat a exprimat, incă o 
dată, profunde |i calde mulțumiri

tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru inițiativele și sprijinul acordat da 
Partidul Comunist Român, personal 
de secretarul general al P.C.R., lup
tei poporului palestlnean pentru a-șl 
organiza o viață liberă și indepen
dentă.

S-a subliniat de comun acord do
rința de a dezvolta dialogul, relațiile 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei.

împărtășind impresiile deosebita 
din timpul vizitei lor în țara noastră, 
oaspeții au dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea economică șl 
socială a României, au mulțumit 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat, pentru atenția prietenească 
ce le-a fost acordată de poporul ro
mân, de Partidul Comunist Român, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

COMUNICAT COMUNcu privire la vizita oficială a delegației Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în frunte cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al 0. E. P.
La Invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o dele
gație a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, în frunte cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. a făcut o vizită ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia, între 10 și 12 octombrie 1974.

în timpul Vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
întilnit cu Y'asser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, șl cu 
delegația O.E.P.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat sub sem
nul deplinei înțelegeri. într-o atmo
sferă de caldă cordialitate și priete
nie, ce caracterizează raporturile sta
tornicite între Partidul Comunist Ro
mân și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

întîlnirile în plen au reunit :
Din partea română : tovarășii Du

mitru Popescu, membru al Comite

tului 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, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. ;

Din partea palestineană : Faruk El- 
Kadumi, membru al Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, șeful departa
mentului politic, Zouheir Muhsen, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful departamentului militar, 
dr. Walid Kamhawi, membru al Co
mitetului Executiv al O.E.P., Ahmed 
El Azhari, responsabil pentru relațiile 
O.E.P. cu țările socialiste, Imad 
Abdin, reprezentant permanent al 
O.E.P. la București.

în cadrul convorbirilor a fost abor
dată o largă sferă de probleme, asu
pra cărora s-a realizat un amplu 
schimb de păreri între secretarul ge

neral al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, între delegațiile Partidului 
Comunist Român și Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Ambele părți și-au exprimat pro
funda mulțumire pentru noua in- 
tilnire, care se înscrie in cadrul bu
nelor relații de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, ca o 
expresie a dorinței de a dezvolta co
laborarea, de a continua acest dia
log, apreciat ca o contribuție deo
sebită Ia identificarea de soluții pen
tru înfăptuirea drepturilor legitim# 
ale poporului palestinean.

în timpul vizitei s-a manifestat 
satisfacția pentru relațiile prietenești 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și s-a exprimat do
rința ambelor părți de a dezvolta

(Continuare în pag. a III-a)

PETROLIȘTII
în marea 

întrecere socialista
Astăzi sărbătorim „Ziua petrolistului". întreaga țară evocă tradițiile glorioase de luptă revoluționară 

ale petroliștilor, aduce un cald omagiu celor care, prin muncă neobosită, prin succesele obținute în ma
rea întrecere in cinstea celui de-al Xl-leo Congres al partidului aduc cu dăruire și pasiune o contri
buție de seamă la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

în nouă luni din acest an,oan,enii muncii <nn unitățile 
industriei extractive de țiței și gaze au obținut suplimentar o 
producție globală industrială de peste 57 milioane lei, realizind peste 
prevederi aproape 58 mii metri forați, 40 000 tone țiței. Industriei 
chimice și altor consumatori li s-au livrat peste plan 257 milioane 
mc de gaze utilizabile.

Exploatarea rațională a zăcămintelor de hidrocarburi și 
creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte. 
Injecția umedă de abur, combustia umedă, fisurările acide, echipa
rea sondelor cu filtre împachetate cu nisip, combustia subterană sînt 
tehnologiile moderne care susțin această acțiune.

Se extind metodele moderne de forare.In acest an> 
forajul cu jet reprezintă circa 50 la sută din volumul lucrărilor, iar 
ponderea forajului optimizat și a celui cu stabilizator sînt în creștere. 
Aplicarea unor astfel de procedee moderne și dotarea cu echipament 
de mare randament și tehnicitate, furnizat de industria românească 
de utilaj petrolier, au permis atingerea unor viteze ridicate de lucru 
de către brigăzile de foraj de la schelele de foraj București, Brăila, 
Mediaș, Bascov, comparabile cu cele mai bune rezultate înregistrate 
pe plan mondial.

Condiții mai bune de muncă și viață. Petroliștii, 
asemenea tuturor oamenilor muncii, se bucură de roadele muncii lor. 
Importante fonduri sînt alocate an de an pentru crearea unor con
diții optime de lucru Ia sondele de foraj și in alte locuri de muncă, 
pentru asigurarea protecției și securității sporite a muncii. Sutele 
de blocuri construite în centrele petroliere, o rețea bine organizată 
de unități sanitare, cluburi, cinematografe, creșe, grădinițe de copii 
asigură petroliștilor și familiilor lor un nivel superior de trai. In 
grupurile școlare și liceele de specialitate vor fi pregătiți in acest 
cincinal 11 000 muncitori, tehnicieni și maiștri.<....... .. .. .....

O Colectivul schelei de ex
tracție Țicleni, cea mai veche 
unitate petrolieră din Oltenia, 
se prezintă la marea sărbătoare 
cu toate prevederile, din anga
jamentele asumate pe acest an, 
îndeplinite și depășite. Din bi
lanțul acestei unități fruntașe 
notăm, de asemenea, realizarea 
peste plan a unei producții 
marfă în valoare de circa șase 
milioane lei, întregul spor fiind 
obținut prin creșterea producti
vității muncii.

• îndeplinind angajamentul 
anual, colectivul trustului petro
lului din Pitești, care activează 
în patru județe, a înscris la ca
pitolul realizări forarea în plus, 
de la începutul anului, a nouă 
sonde, precum și livrarea supli
mentară a importante cantități 
de țiței și gaze de sondă.

• Lucrătorii. din cadrul Trus
tului petrolului din Bolintin ra
portează importante succese in 
întrecerea socialistă. De la în
ceputul anului s-a realizat o 
depășire a sarcinilor de plan de 
10,4 milioane Iei la producția 
globală și de 13,3 milioane lei 
la producția marfă, concretizată 
in extragerea suplimentară a 
peste 26 mii tone țiței, 25 mi
lioane metri cubi gaze utilizabi
le, forarea a 16 mii metri.
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DIVERS
Tropaeum
Traismi
redivivus

A început restaurarea monu
mentului de la Adamclisi — 
Tropaeum Traiani — ridicat în 
anul 109 e.n. pentru a imortali
za victoria romanilor asupra ge- 
ților. Din celebrul monument se 
mai păstrează emplectonul 
movilă înaltă de aproape 
metri), majoritatea metopelor 
și pieselor sculptate în calcar. 
Soluția pe care au ales-o spe
cialiștii, pentru restaurare, con
stă în ridicarea unei armături 
metalice în' jurul emplectonului, 
pe care vor fi montate copii ale 
metopelor, urmînd ca piesele 
originale să fie expuse într-un 
muzeu a cărui coristrucție a și 
început.

(o
30

La volan, 
fără permis

Deși nu avea permis de con
ducere, Iosif Wersebe din comu
na Turț — Satu-Mare, s-a ur
cat, totuși, la volanul autoturis
mului proprietate personală. 
Fiind interceptat și stopat de 
organele de miliție, i s-a întoc
mit pe loc procesul verbal de 
constatare, explicîndu-i-se de 
ce nu este permis să conducă 
fără permis. Abia „scăpat" de 
controlul miliției, I. W. s-a urcat 
din nou la volan. Ba, colac pes
te pupăză, a mai luat cu el încă 
două persoane. Dar n-a apucat 
să meargă decît 350 de metri, 
pentru că, la o curbă, autoturis
mul s-a răsturnat și a „patinat" 
pe capotă pînă într-un șanț, un
de a luat foc. Cei trei dinăun
tru s-au salvat cu greu, prin 
parbriz. Autoturismul s-a făcut 
scrum. Fără comentarii...

Solii, între ei
Rodica, soția mecanizatorului 

D. Chircea, de la secția de me
canizare Brehuești, județul Bo
toșani, a urcat mai întîi pe trac
tor din plăcerea de a fi „con
dusă" de bărbatul ei. Apoi i-a 
ținut de „urît“, în cîteva toam
ne, cînd lucra și noaptea, singur- 
singurel, pe toată întinderea cîm- 
pului. Dar Rodica nu și-a în
drăgit numai soțul, ci și mese
ria lui, pe care a învățat-o cu 
pasiune. Acum, în această toam
nă, lucrează ca tractoristă, pe 
același tractor cu soțul său, fie
care în cîte un schimb. Gurile 
rele spun că, uneori, ea se do
vedește chiar mai harnică decit 
el, dar asta-i altă poveste. Mai 
interesant ni se pare faptul că 
exemplul Rodicăi a „molipsit și 
pe o altă soție de tractorist, Sil
via Pintilie, care a început să 
Învețe cu sirg. aceeași meserie.

la timp
Autoturismul cu 

l-CV-2215 (proprietar.... 
sef) din satul Ghelința (Co- 
vasna), trăsese pe dreapta in
tr-un punct de pe Drumul na
tional 12. Zărindu-l, o patrula 
a serviciului de circulație al 
miliției s-a oprit, cu gîndul sa-t 
acorde omului o mină de ajutor.

— Pană de motor ?
Arros a început să se bilbiie. 

Nu era vorba de pană, ci de... 
pară. Mai bine zis de perele cu
lese din pomii de alături. Și nu 
citeva, să zici, de poftă, ci o 
grămăjoară de 44 de kilograme. 
După ce a plătit amenda, Arros 
și-a făcut socoteala că dacă ar 
fi cumpărat de 2—3 ori mai 
multe pere din piață, tot l-ar ft 
costat mai ieftin. De !...

Glumă veche
In acest an, numărul abonați- 

lor telefonici din Galați a cres
cut cu încă 3 DUO, iar in urmă
toarele două luni se vor adăuga 
alți 2 500. Extinderea rețelei a 
necesitat însă și numeroase 
schimbări ale numerelor de te
lefon de ia întreprinderi, insti
tuții, cetățeni. Fină și Oficiul 
gălățean de poștă și telecomu
nicații și-a modificat numerele 
de telefon. Numai cartea de te
lefon a rămas veche. Ultimele 
„corecturi" datează de la 1 a- 
prilie 1971. Pe vremea aceea, nu 
era o păcăleală. Acum însă, car
tea cu pricina e o glumă, veche. 
Cînd va apărea cea nouă ? Car
tea, nu gluma !

Arros Joz-

Asa, da !
Directorul Direcției comer

ciale a județului Prahova, I. 
Miclăuș. răspunzînd sesizării din 
faptul divers „Lipsă în pahar, 
plus în buzunar", prin care a- 
rătam că 6 lucrătoare din tot 
atîtea localuri de alimentație 
publică erau certate cu „măsu
rarea" băuturilor, ne informea
ză, printr-o adresă, că au fost 
luate măsuri severe. Valeriei 
Boștină (barul de zi „Bucegi"- 
Sinaia), Anetei Drăgoiu (restau
rantul „Vînătorul" — Valea Că
lugărească) și Valentinei Dobri- 
că (restaurantul „Sondorul"- 
Băicoi) li s-au desfăcut con
tractele de muncă. Alte trei — 
Eugenia Cardoș, Aneta Vasiles- 
cu și Valerica Popa au fost re
trogradate din funcție. în în
cheierea adresei, directorul I.M. 
mulțumește „pentru sprijinul a- 
cordat". Cu plăcere, și altădată. 
Dacă va mai fi cazul.

Rubrică redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

întreprinderea agricolă Mînăsti
rea este una dintre puternicele u- 
nități ale agriculturii de stat din 
județul Ilfov. Exprimînd mandatul 
ce le-a fost încredințat în cadrul a- 
dunărilor generale ale organizațiilor 
de bază, delegații la conferința co
mitetului de partid, care a avut loc 
acum cîteva zile, și-au afirmat de
plina și totala adeziune față de 
proiectele de Program și de Direc
tive, angajamentul întregului colec
tiv de a traduce neabătut în viață 
sarcinile concrete ce îi revin în spo
rirea producției agricole.

Atît darea de seamă, cît și part.ici- 
panții la dezbateri au pus .pe prim 
plan problemele producției, măsu
rile pentru a obține recolte la ni
velul posibilităților reale existente, 
necesitatea de a nu se mai face nici 
o concesie muncii de mîntuială.

— Studierea și dezbaterea docu
mentelor ce vor fi supuse aprobă
rii Congresului — spunea Gheorghe 
Turcea, secretarul organizației de 
bază din ferma 9 legumicolă — tre
buie să reprezinte pentru fiecare 
lucrător nu numai un bun prilej 
de a ști ce are de făcut de acum 
înainte, ci și un moment de auto
analiză exigentă a modului în care 
ne-am îndeplinit sarcinile. Dacă 
fermele legumicole, de exemplu, ra
portează depășirea planului cu cir
ca 1 000 tone legume, aceasta se da
torează în primul rînd capacității 
de mobilizare a organizațiilor de 
partid la o muncă intensă, de înal
tă calitate, răspunderii comuniste 
manifestate tot timpul anului față 
de soarta recoltei, față de fiecare 
leu cheltuit. Totodată, bilanțurile 
nesatisfăcătoare pe care le prezin
tă alte ferme scot în evidență și 
o serie de deficiențe ale muncii po
litice desfășurate de unele organi
zații de bază, ale modului în care 
comitetul de partid le-a îndrumat 
și ajutat.

In aceeași ordine de idei, ingine- 
rul-șef al întreprinderii. Stelian 
Georgescu, spunea : „Diferențele 
în producțiile realizate de diferite 
ferme, atît ale celor de cîmp, cit și 
ale celor zootehnice își au explica
ția nu numai în faptul că în unele 
zone a plouat mai mult sau mai 
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nu numai un bun prilej
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puțin, ci și în modul diferit în care 
s-a manifestat spiritul de răspun
dere al comuniștilor în realizarea 
sarcinilor la fiecare loc de muncă. 
Unele manifestări de indisciplină, 
munca de mîntuială au condus la 
situația că numai pe o mică parte 
din cele 1 900 hectare amenajate 
pentru irigat s-au obținut produc
ții bune, că la fermele 4, 5 și 10 
neatenția față de întreținerea cul
turilor s-a soldat cu serioase di
minuări de producție. Această si
tuație a fost creată și ca urmare a 
lipsei de control din partea noas
tră, a cadrelor de conducere din în
treprindere".

stantin Stîngaciu, muncitor în fer
ma 9 legumicolă, Constantin Todi- 
raș, secretarul organizației de par
tid din ferma zootehnică 11 Span- 
țov (fermă unde pînă la data ținerii 
conferinței se obținuse peste plan 
o producție de 600 hl lapte) și Ion 
Simiceanu, economistul-șef al în
treprinderii, au criticat caracterul 
uneori formal, necritic al desfășu
rării adunărilor din organizațiile de 
bază, al ședințelor comitetului de 
partid și ale comitetului oamenilor 
muncii. Vorbitorii au. subliniat că 
nici conducerea administrativă și 
nici comitetul de partid n-au acțio
nat întotdeauna cu suficientă ener-

Conferințe ale comitetelor de partid 
din unitățile agricole socialiste

O bună parte din intervențiile de- 
legaților la conferință au fost con
sacrate muncii desfășurate de comi
tetul de partid pentru întărirea ro
lului politic conducător al organi
zațiilor de bază la locul de produc
ție, atît prin creșterea lor numerică, 
dar mai ales prin educarea parti
nică, revoluționară a tuturor comu
niștilor. în acest context s-a apre
ciat că noul comitet care a fost ales 
are datoria să determine și să or
ganizeze o activitate politico-edu- 
cativă mai intensă și îndeosebi mai 
concretă, menită să asigure antre
narea întregului colectiv la realiza
rea unor producții de grîu și porumb 
superioare, întărirea ordinii și disci
plinei, creșterea răspunderii față de 
calitatea lucrărilor. în cuvîntul lor, 
tovarășii Viorel Pasc, inginer, șe
ful fermei avicole (care prelimină 
realizarea și depășirea substanțială 
a planului de producție și a anga
jamentelor luate de comuniștii din 
fermă în cinstea Congresului al 
XI-lea), ing. Mircea Negoiță, șeful 
fermei de taurine la îngrășat, Con-

gie pentru înlăturarea unor neajun
suri pe care le-au sesizat în activi
tatea unor colective de mun
că. Totodată, au fost sever cri
ticate unele cadre de condu
cere pentru neglijențele manifes
tate în urmărirea atentă a aplicării 
hotărîrilor adoptate de organele și 
organizațiile de partid din între
prindere, pentru atitudinea toleran
tă manifestată față de neajunsuri, 
în acest sens, inginera Constanța 
Drăghici spunea : „Pentru îmbună
tățirea activității de ansamblu a or
ganizațiilor de partid, a comitetului, 
un rol deosebit îl are activitatea 
de zi cu zi — și nu numai în 
dințe — a celor ce sînt aleși în 
ganele conducătoare, exemplul 
personal. Este de datoria lor ca 
membrii comitetului, ai birourilor 
organizațiilor de bază să-și facă 
mai mult simțită prezența în cîmp, 
printre oameni, să ajute pe 
loc Ia rezolvarea problemelor care 
apar. Un asemenea stil de muncă, 
fermitatea în aplicarea propriilor 
hotăriri ar fi curmat la timp per-

Se
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petuarea unor stări de lucruri ne
gative ca cele de la ferma 3 zoo
tehnică Valea Argovei, unde în timp 
ce șeful de fermă, alte cadre teh
nice lipsesc de la program, se ma
nifestă o intolerabilă 
față de animale".

Conferința — prin 
rășilor Vasile Tuc și 
nescu, secretarul comitetului comu
nal de partid — a relevat exigen
ta manifestată în alegerea tovară
șilor care fac parte din noile bi
rouri ale organizațiilor de bază sub
ordonate : la recentele adunări ge
nerale ale organizațiilor de partid 
din ferme, pentru slaba lor activi
tate, mai mulți secretari și membri 
ai fostelor birouri de partid n-au 
mai fost realeși. Aceasta, cit și mo
dul responsabil în care au fost ana
lizate în adunări problemele pro
ducției agricole, ale vieții interne 
de partid, pun în evidență capaci
tatea organizației de partid 
dica întreaga sa activitate 
Iul cerințelor actuale.

Delegații la conferință 
apoi prin vot secret noul 
de partid, delegații la conferința 
comunală și candidații pentru acest 
comitet.

în încheiere, delegații Ia confe
rință au adoptat o hotărîre prin ca
re se exprimă totala adeziune a co
muniștilor din I.A.S. Mînăstirea Ia 
politica internă și externă a parti
dului, angajamentul comuniștilor de 
aici de a face totul pentru înfăptui
rea luminoaselor prevederi cuprinse 
în Programul partidului și în cele
lalte documente ce vor fi supuse a- 
probării Congresului al XI-lea al 
partidului. Conferința a cerut nou
lui comitet de partid ca la apropiata 
conferință a comitetului comunal 
să prezinte un plan concret de ac
țiune care să reflecte în cifre și 
date concrete angajamentul între
gului colectiv de la I.A.S. Mînăsti
rea de a dobîndi în 1975 producții 
concordante cu exigențele pe care 
le ridică 
gramului 
bilitățile

lipsă de grijă

cuvîntul tova-
Vasile Mari-

de a ri- 
la nive-

au ales 
comitet

aplicarca în viață a Pro- 
și Directivelor, cu posi- 
sale materiale și umane.

AîejraracJru BRAD 
corespondentul „Scînteii1

SEMNALE DIN INDUSTRIE
LAMINORIȘTII DIN ROMÂN, CĂTRE OȚELARSI REȘIȚENI

„Dați-ne metal de calitate,

pa măswra prestigiului
«cetății de foc>“

în perioada care a tre
cut din acest an, siderur- 
giștii din Roman au rea
lizat peste prevederile 
planului 14 000 tone de 
țevi din oțel fără sudură, 
în condițiile în care con
sumul dc metal a fost re
dus cu 500 de tone. „Sîn- 
tem conștienți că acest bi
lanț putea fi și mai bogat
— ne spunea ing. Onofrei 
Parascan, directorul teh
nic al întreprinderii — 
dacă în toate comparti
mentele activității noas
tre ar exista o preocupa
re exigentă pentru valo
rificarea superioară a me
talului. Mă refer la fap
tul că, în multe cazuri, 
ceea ce se cîștigă la pre
gătirea semifabricatelor în 
laminoare se pierde prin 
rebut, la confecționarea 
prăjinilor grele".

Soluționarea 
fate a acestei 
nu este posibilă fără aju
torul furnizorului de me
tal, respectiv al oțelarilor 
din Reșița.

— Ar fi nedrept să 
recunoaștem că noi, 
din Roman, avem în 
lectivul reșițean un 
nizor de prestigiu, care își 
onorează cu promptitudi
ne obligațiile contractuale
— ne relata ing. Popa 
Dominte Gheorghe, șeful

în totali- 
probleme

nu 
cei 
co- 

fur-

secției laminorului de 16 
țoii. Mai mult, la cererea 
noastră, reșițenii au asi
milat și elaborat într-un 
termen foarte scurt un 
oțel aliat fără de care nu 
am fi putut începe, la ter
menul solicitat de econo
mia națională, fabricarea 
prăjinilor grele. Facem 
însă un apel către ofelarii 
din Reșița ca aceeași a- 
tenție să o acorde și ca
lității metalului. Practic, 
în perioada care a trecut 
din acest an, am fost ne- 
voiți să imputăm tovară
șilor din Reșița o produc
ție de oțel necorespunză
toare din punct de vede
re calitativ în valoare de 
aproape 4 milioane lei. 
Unde sînt localizate aces
te defecțiuni de fabricație 
a oțelului ? Amintesc, în 
primul rînd, faptul că 
primim de la Reșița prea 
multe bare strîmbe, ast
fel că nici nu încap în 
cuptoarele noastre. De a- 
semenea, sînt destul de 
multe rupturile, cît și in
cluziunile nemetalice care, 
după cum se știe, apar în 
timpul elaborării oțelului. 
Socotesc că este 
datoria noastră ca, 
interesul economiei 
ționale, să facem un

de 
în 

na- 
căl-

duros apel la reșițeni, 
pentru a acorda mai 
mare atenție îmbunătăți
rii tehnologici de lamina
re a lingourilor, să facă 
o șutare corectă a bare
lor, pentru că, așa după 
cum demonstrează prac
tica, majoritatea rupturi
lor și incluziunilor sînt 
localizate la capetele ba
relor de oțel. Și încă o 
problemă care necesită 
intervenția rapidă a mi
nisterului : este vorba de 
introducerea tehnologiei 
de cojire a barelor, sin
gura în măsură să pună 
în evidență rupturile și 
incluziunile chiar la pro
ducător. în acest fel, can
tități importante de me
tal nu s-ar mai „plimba", 
sub formă de rebut, în
tre Reșița și Roman, ci ar 
intra cit mai repede în 
circuitul economic.

Colectivul de siderur- 
giști din Roman își expri
mă convingerea că oțela- 
rii din Reșița vor înțele
ge acest apel tovărășesc 
și vor livra numai metal 
de bună calitate. Deci, pe 
cînd revirimentul ?

lon MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"
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INVITAȚIE ÎN EXCURSII
O invitație tentantă adresează oficiile județene de turism 

tuturor amatorilor de drumeții pe cele mai frumoase itine
rare turistice ale țării, spre cele mai renumite stațiuni bal
neoclimaterice și monumente istorice și de artă. Trans
portul se face cu autocare confortabile, Ia tarife reduse, iar 
cazarea și masa sînt asigurate în cele mai moderne unități 
hoteliere și de alimentație publică de pe traseele respective, 
în afară de tradiționalele excursii de la sfirșitul săptămînii, 
toate oficiile județene de turism organizează și excursii do
cumentare, tematice sau profesionale (istoric,, geografie, artă 
etc.) pentru solicitanții din întreprinderi, instituții, școli, fa
cultăți. înscrierile se fac la sediile oficiilor județene de turism 
și la agențiile lor din’ întreaga țară, precum și filialele între
prinderii de turism, hoteluri și restaurante București.

Buna aprovizionare a 
populației presupune și ne
cesită — cum e firesc — 
nu numai asigurarea la 
timp și în cantitățile nece
sare a produselor solicita
te de cetățeni, de cumpă
rători. La fel de importan
tă este grija ce trebuie a- 
cordată păstrării corespun
zătoare a fondului de mar
fă — mai ales cînd e vorba 
de produse perisabile — 
bunei sale gospodăriri, ast
fel ca nici un gram de 
produs să nu se degrade
ze, să nu fie scos — pe a- 
ceastă cale — din circuitul 
aprovizionării. Iar o marfă 
depreciată înseamnă o du
blă pagubă : o dată dato
rită nevalorificării sale la 
nivelul parametrilor po
tențiali, iar a doua oară 
datorită consumului supli
mentar reclamat de înlocui
rea produselor deteriorate 
cu altele bune, așteptate 
de cumpărători.

Am reamintit aceste lu
cruri — cunoscute, de alt
fel, de către lucrătorii din 
comerț — pentru că, uneori, 
cei puși să gospodărească 
fondul de marfă destinat

aprovizionării le neglijează, 
aducînd astfel daune avu
ției noastre. Este tocmai 
situația depistată nu de 
mult, în urma unui con
trol efectuat în sectorul a- 
provizionării cu lapte din 
Capitală, de către un co-

*

*

Orlcît de paradoxal ar părea, oa
menii care se plîng de oboseală nu 
sînt întotdeauna și cei mai solici
tați. O anchetă întreprinsă în R. F. 
Germania cu cîțiva ani în urmă de
monstra că în timp ce numărul îm
bolnăvirilor in rîndul populației a- 
tingea maximum în decembrie și ia
nuarie, funcționarii de la poștă nu 
se îmbolnăveau în această perioadă 
ca și cînd munca din lunile celei mai 
intense solicitări i-ar fi protejat. In 
schimb, s-a constatat că numărul îm
bolnăvirilor în rindurile acestora în
cepea să crească după trecerea pe
rioadei de vîrf. Același fenomen se 
observă și la unele persoane în mo
mentul cînd se pensionează sau, în 
diferite țări, la persoanele obligate 
în plină sănătate să șomeze. Studiind 
aceste fenomene, specialiștii au pro
bat și au reafirmat, pe baze științi
fice, cunoscutul adevăr că munca este 
nu numai un atribut al vieții, ci și 
un autentic suport al sănătății.

Cu toate acestea, foarte multe per
soane ajung la o stare de oboseală 
pe care o consi- 
deră boală. Re- 
cent, un medic 
francez făcea 
chiar constatarea 
care se declară bolnave numai trei 
sînt în adevăr bolnave, restul 
un anumit grad de oboseală, 
maladiei.

Desigur nu poate fi negat 
că organismul omului este supus ac
țiunii unor factori de mediu : fizici, 
chimici, biologici, cum ar fi cei care 
privesc poluarea, zgomotul, bolile 
etc. (Și ca să ne referim numai la 
unul din acești factori — de pildă 
zgomotul — este suficient să arătăm 
că 50 la sută din tulburările nervoase 
se datoresc zgomotului) *. La acțiu
nea acestor factori fizici de mediu 
— ne precizează dr: R. Floru, mem
bru corespondent al Academiei de 
științe sociale și politice, director al 
Institutului de psihologie — se adau
gă factorii de ordin psihic. Toate e- 
venimentele care se petrec în viața 
unui om, bucurii, surprize, necazuri, 
solicită la rîndul lor organismul, mai 
precis sistemul nervos la o adaptare. 
S-a încercat chiar să se stabilească 
un fel de „punctaj" — respectiv o 
„scară" de evaluare a solicitării 
nervoase produsă de diverse eveni
mente 
viață, 
flicte 
muncă

Cînd 
mente 
capacitatea de adaptare a unei per
soane obișnuite, normal-echilibrată, 
scade. Ca urmare, in asemenea si
tuații extreme, organismul devine 
extrem de vulnerabil : poate apărea 
boala ulceroasă, hipertensiunea, de
reglări hormonale și cardiace etc. 
Desigur, aceste situații extreme nu 
pot fi considerate o fatalitate. Unele 
dintre ele pot fi evitate intervenind 
atit asupra factorilor externi pentru 
a-i elimina, sau a le atenua influen
ța, cit și asupra propriului organism 
mărindu-i rezistența, reducindu-i 
vulnerabilitatea.

Trebuie apoi precizat că starea de 
oboseală sau stress nu apare neapă-

că din 10 persoane

avînd 
vecin

faptul

ca schimbarea regimului de 
schimbarea profesiunii, con- 
în familie sau la locul de 
etc.
totalul unor asemenea eveni- 
depășește 200 puncte pe an,

acestui fapt importante 
cantități de lapte.

Care sînt cauzele acestei 
situații ? Redăm cîteva din
tre ele, concluzionate de 
aceleași organe de control : 

o mecanismul de formu
lare și transmitere a co-

rat în condiții de suprasolicitare. S-a 
constatat de pildă că o activitate 
monotonă, lipsită de variație, dar în
deosebi lipsa bricărei activități sînt 
factori tot atit de 
suprasolicitare.

Desfășurată în 
munca reprezintă 
bilire a echilibrului, deoarece 
centrează activitatea nervoasă cătra 
rezolvarea unor probleme 
muncă intelectuală sau 
tuate în afara individului, 
se constată că persoane 
printr-o tensiune psihică 
revină la starea de sănătate prin di
rijarea întregii lor capacități spra 
acțiuni utile, „refugiindu-se“ într-o 
muncă intensă și depășind în acest 
fel „momentul critic".

Desigur, în privința oboselii tre
buie avut în vedere că aceasta poate 
fi de mai multe feluri — fizică sau 
nervoasă — iar o cale foarte eficace 
de recuperare, de refacere este toc
mai odihna activă prin inversarea 
caracterului activității cotidiene ; 

cercetă- 
științific 
general, 
ce lu

de con-

nocivi ca și cei da

condiții favorabile, 
un factor de resta- 

con-

(sarcini da 
fizică) si- 
Nu rareori 
care trec 
reușesc să>

boseala 
torului 
sau, în 
a celui 
superior

o-

crează într-un grad 
centrare nervoasă sau intelectuală se 
combate cel mai eficient prin activi
tăți fizice, mișcare, sport, tot așa cum 
Ia oboseala fizică este foarte eficace 
o lectură reconfortantă.

Ieșirea din situațiile conflictuale 
de orice natură prin apelarea la me
dicamente este după unanima părere 
a specialiștilor o greșeală. S-a ana
lizat și s-a demonstrat că cel mal 
scurt somn normal, natural, este mai 
bun decît un somn prelungit obținut 

somnifere. Oboseala nu se com- 
prin repausuri excesive sau 
medicamente, ci printr-o odih-prin

nă bine dozată, normală, reluîndu-se 
apoi activitatea, munca propriu-zisă. 
O inactivitate îndelungată, odihna 
supra-prelungită, departe de a ajuta 
la fortificarea sănătății, duce la înce
tinirea ritmului proceselor vitale, fa- 
vorizînd astfel creșterea vulnerabili
tății organismului față de boli.

Elena MANTU

*) Pe baza unei experiențe s-a 
demonstrat că o ambianță zgo
motoasă de 90 decibeli, echiva
lentă cu cea de la un circuit de 
karting, provoacă la 20 la sută 
din persoanele supuse experien
ței reacții patologice confirmate 
de electrocardiograme, iar la 10 la 
sută unele dereglări ale circula
ției singelui.

Este bine de reținut că un te
levizor pus foarte tare sau o dis
cuție vie, generează un zgomot 
de 80 decibeli, telefonul stri
dent 70 decibeli, iar o tobă 60 de
cibeli.

Chiar și zgomotul mai redus 
dar monoton și continuu poate 
obosi. S-a constatat de pildă că 
52 la sută din greșelile făcute de 
dactilografe se datoresc frecven
ței și monotoniei zgomotului. A- 
cestea pot fi și ele evitate prin 
măsuri ergonomice corespunză
toare.

culație a laptelui, de către 
fluctuația consumului de la 
o zi la alta, de către insu
ficienta extindere în Capi
tală a sistemului de aprovi
zionare pe bază de abona
ment. Neavînd un portofo
liu de comenzi bine deter-

Concluziile și învățămintele unui control efectuat în sectorul 
comerțului cu lapte din Capitală

lectiv format din reprezen
tanți ai Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și So
ciale, ai consiliilor de con
trol muncitoresc de la ni
velul municipiului și din 
sectorul 7, ai Curții Supe
rioare de Control Financiar, 
Ministerului Finanțelor și 
Centralei industrializării 
laptelui. S-a constatat cu 
acest prilej că, in unele pe
rioade, laptele rămas după 
vînzare nu este conservat 
după normele stabilite, 
mari cantități depreciir.du- 
se. Spre exemplu, în pri
mele 8 luni ale anului în 
curs s-au alterat datorită

menzilor de la centrele de 
vînzare la fabricile produ
cătoare este defectuos ;

e extinderea rețelei de 
unități de desfacere s-a fă
cut fără dotarea corespun
zătoare a acestora cu 
stalații de conservare ;

e controlul exercitat din 
partea conducerilor de uni
tăți și a organelor comer
ciale este insuficient ; pre
zența acestora pe teren, 
pentru înlăturarea operati
vă a neajunsurilor apărute, 
este sporadică etc.

în plus, se cuvine men
ționată influența nefavora
bilă exercitată asupra con
dițiilor de păstrare și cir-

in-

minat (așa cum se întîm- 
plă în localitățile unde sis
temul de abonament are o 
întindere mai mare), necu- 
noscînd din vreme cît anu
me este necesar pentru 
buna aprovizionare a popu
lației, vînzătorii din maga
zinele bucureștene coman
dă cantități de lapte ce nu 
corespund întotdeauna ce
rințelor de consum. Or, 
laptele, fiind un produs din
tre cele mai perisabile, tre
buie să ajungă cît mai ra
pid la consumator și, pe 
cit posibil, fără prea mulți 
intermediari — direct de la 
unitățile de livrare la do
miciliul clienților, adică e-

xact cum se întîmplă în 
cazul aprovizionării pe 

■bază de abonament.
Desigur, faptele la care 

ne-am referit sînt acum lă
murite ; s-au luat măsuri 
de remediere — analiza 
săptămînală a aprovizionă
rii cu lapte în Capitală, sta
bilirea unor programe ope
rative pentru înlăturarea e- 
ventualelor neajunsuri, în
tocmirea unui plan cu ac
țiuni speciale în acest sec
tor etc ; au fost trași la 
răspundere vinovății : 7
persoane responsabile de 
lipsurile constatate au fost 
sancționate, 3 dintre ele fi
ind destituite din funcție. 
Am insistat totuși asupra 
cazului respectiv, pentru că 
el atrage atenția asupra ne
cesității de a se veghea în 
permanență — nu numai în 
sectorul comercializării lap
telui și nu numai în Ca
pitală — asupra gospodări
rii fondului de marfă des
tinat aprovizionării popu
lației, asupra necesității de 
a se lua toate măsurile de 
preîntîmpinare a risipei, a 
deteriorării produselor.

Mihaî IONESCU

La munca: 
întreaga echipă. 
La plată: SINGUR

rate cu fermitate și intransigență împotriva 
oricăror tentative.

Meditații auto pe 
un „drum închis"

— După cum se spune și în rechizitoriu, 
subsemnatul mi-am însușit 25 212 lei. Lu
crările pentru care am luat banii au fost 
însă executate, întreprinderea nu este în 
pierdere cu nimic. De ce să fiu condamnat ?

...3 august a.c. Tribunalul județean Timiș. 
Trimis in judecată pentru o serie întreagă 
de infracțiuni — fals, uz de fals, abuz in 
serviciu și delapidare — Martin Kilzer, 
fost șef de echipă la trustul de construcții- 
montaj din localitate, cere să fie absolvit 
de orice penalitate. Motivul ? întreprinde
rea — susține el — nu a avut de suferit nici 
o pierdere de pe urma actelor sale antiso
ciale.

— Cine a executat însă lucrările ? întrea
bă președintele completului.

La care M.K. răspunde senin :
— întreaga echipă.
— Atunci banii nu se cuveneau tot între

gii echipe ?
— ? !
Pedeapsa pronunțată — cinci ani închi

soare.
O replică dată abuzului, mentalității uno

ra potrivit căreia lor li s-ar cuveni, cu orice 
chip, „partea leului". Un prilej de a re
aminti celor puși pe căpătuială că princi
piile eticii și echității socialiste sînt apă

— Este adevărat că ați încredințat volanul 
unora dintre cursanții dumneavoastră în 
afara orelor de program ?

— Da.
— Este adevărat că mașina în cauză era 

proprietatea dumneavoastră personală ?
— Da.
în urma unor abateri profesionale, orga

nele de miliție i-au retras lui Mihaî Avram 
— fost instructor auto în cadrul Școlii de 
șoferi amatori Timișoara — autorizația de 
funcționare. Situație care l-a făcut necores
punzător funcției deținute, a dus la desfa
cerea contractului de muncă al acestuia. 
Surprinzător însă, M.A. contestă măsura, 
deși în instanță recunoaște în bună parte 
abaterile...

— Atunci ce contestați ? întreabă nedu
merit președintele completului.

— Cum ce, onorată instanță ? se miră 
M.A. Organele de miliție trebuiau să țină 
seama că drumul pe care mergeam era un 
drum închis, necirculabil...

Firește, atit măsura organelor de miliție 
cît și decizia întreprinderii au fost menți
nute, plingerea reclamantului a fost respin
să. Dovadă că meditațiile auto pe cont pro
priu au un drum mult mai închis decît orice 
„drum închis".

„Spune-mi, cu 
cine te aduni?"

— Hoții, m-au prădat hoții !
într-una din ultimele zile ale anului tre

cut, întoreîndu-se acasă, D.M., din Timișoa
ra, a constatat lipsa unor bunuri de valoare, 
în plus, îi dispăruse și suma de 48 000 lei, 
pe care o ținea într-un dulap.

— Hoții, m-au prădat hoții !
Normal, cazul a ajuns pe mîna organelor 

de miliție, vinovății au fost prinși și deferiți 
justiției. Autorii și favorizatorii — Gheor
ghe Kodrea, Ion Ionescu, Emil Voica și Vio
rel Faulișan — au fost condamnați la pe
depse între 1 și 2,6 ani închisoare. (Ultimii 
dintre ei beneficiind de efectul unui decret 
de grațiere).

Cercetarea penală a scos însă la iveală și 
altceva : pe de o parte, unii dintre infrac
tori — tineri între 18 și 21 de ani — nu lu
craseră niciodată nicăieri, nu aveau nici o 
calificare ; pe de altă parte... aceștia pă
trunseseră în casa lui D.M. în urma unei 
imprudente „confidențe" făcute unuia dintre 
ei de către... însăși fiica victimei, cu care 
era prieten.

Aflînd toate acestea, D.M. a rămas uimit. 
Și-a pus, probabil, și unele întrebări, a tras, 
desigur, unele învățăminte. Ne-am bucura 
ca, printre aceste întrebări, să fi fost și 
una pe care de mult trebuia s-o pună fiicei 
sale :

„Spune-mi, cu cine te-aduni ?“

Cînd spiritul de 
răspundere se 
culcă odată 
cu găinile

între Pavel Sîrbu — satul Duboz, județul 
Timiș — și C.A.P. Nițchidorf, din aceeași 
localitate, au existat pînă nu de mult două 
categorii de relații : una de muncă — P.S. 
era îngrijitor-mulgător în cadrul sectorului 
zootehnic — și una de vecinătate : gospo
dăria lui P.S. era gard in gard cu una din 
magaziile unității. Pavel Sîrbu nu a înțeles 
însă să respecte — așa cum s-ar fi cuve
nit ! — nici una dintre aceste două re
lații. în loc să îngrijească și să mulgă 
vacile cooperativei, de la o vreme el a în
ceput să „mulgă" avutul cooperativei. Pro- 
fitînd de vecinătatea cu magazia în cauză, 
a sustras o serie de bunuri : azotat de amo
niu, grîu, porumb, saci etc. (Aproape 1 500 
kg cereale !). Fapt pentru care a fost cer
cetat, judecat și condamnat la doi ani și pa
tru luni închisoare.

Nu vom intra în amănunte. Reținem însă 
o frază din decizia tribunalului : „Toate 
sustragerile s-au făcut pe timp de noapte, 
profitind de faptul că paza nu era bine or
ganizată".

întrebăm și noi : în acest sector, la C.A.P. 
Nițchidorf, spiritul de răspundere se culcă, 
cumva, odată cu găinile ?

O pedeapsă mai... 
convenabilă

F.B. și M.A. — ambele din Nerău, județul 
Timiș — au sustras împreună un porc 
proaspăt tăiat, în greutate de 100 kg. Faptă 
de care a luat cunoștință și Nicolae Frigli, 
concubinul primeia dintre ele, care le-a aju
tat să și-1 împartă. Faptele au fost descope
rite, cei trei infractori au ajuns în fața 
instanței.

Se-nțelege că, aplicînd pedepsele, instanța 
a ținut seama de gravitatea fiecărei abateri, 
de gradul de vinovăție al fiecăruia dintre 
făptuitori. Pentru F.B. și M.A. — cîte un 
an închisoare ; pentru Nicolae Frigli — 7 
luni închisoare. Și totuși — atît în fața pri
mei instanțe, cît și la recurs — N.F. a fost 
nemulțumit. întîi a susținut că este absolut 
nevinovat. După aceea, că a știut de porc, 
dar a crezut că acesta fusese abandonat (?!) 
etc. Pentru ca, în cele din urmă, să pună 
punctul pe „i“ : în vreme ce pedepsele de 
un an date celor două complice erau grațiate 
prin efectul unui recent act de clemență al 
organelor competente, cele 7 luni date lui... 
trebuiau executate.

Cu alte cuvinte : nu s-ar putea să-șl 
„aleagă" și el pedeapsa cea mai... conve
nabilă ?

Nu s-a putut !...
Titas ANDREI
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al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov cu privire la vizita oficială a delegației O.E.P.
s-au înche- 
dintre tova- 
primul-mi-

au participat din 
tovarășii Leonte

Sîmbătă după-amiază 
iat convorbirile oficiale 
rășii Manea Mănescu, 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri 
partea română 
Răutu, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ion 
St. Ion, secretar general al guver
nului, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Trofin 
Simedrea, ambasadorul României la 
Sofia, membri ai conducerii unor in
stituții centrale, precum și consilieri 
și experți.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Jivko Jivkov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în comisia mixtă. An
don Traikov, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Kon- 
st.indin Kozmov, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Țvetan Țen
kov, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la București,

POPASURI ÎN

Pra-

con- 
gre-

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Stanko Todorov, împreună cu pri- 
mul-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, Manea Mă
nescu, au făcut, sîmbătă dimineața, o 
vizită în Capitală și în județul 
hova.

Primul obiectiv al vizitei I-a 
stituit întreprinderea de mașini 
le București — una din unitățile re
prezentative pentru actualul potențial 
al industriei românești constructoare 
de mașini.

Premierul bulgar a avut aici pri
lejul să cunoască succesele acestui 
priceput și harnic colectiv în con
strucția de utilaje energetice, chimi
ce, metalurgice și pentru materiale 
de construcții. Luînd cunoștință de 
succesele specialiștilor români în do
meniul utilizării șisturilor bituminoa
se, tovarășul Stanko Todorov a pro
pus să fie inițiată o colaborare in a- 
cest sector cu colegii bulgari, care, 
la rîndul lor, se preocupă de astfel 
de probleme. La plecare, premierul 
bulgar a notat în cartea de onoare 
a întreprinderii : „Felicităm pe tova
rășii români pentru faptul că au creat 
o astfel de uzină puternică și mo
dernă. Cu o asemenea întreprindere

Cronica zilei vremea
Cu prilejul Împlinirii a 50 de ani 

de la înființare, întreprinderii 
„Biofarm" din București i-a fost con
ferit, prin . decret prezidențial, „Or- • 
dinul Muncii", clasa I, pentru contri
buția deosebită adusă la dezvoltarea 
și diversificarea producției de medi
camente și participarea sa activă la 
opera de construire a socialismului 
In patria noastră.

înmînînd distincția, tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, i-a 
felicitat călduros pe muncitorii, teh
nicienii, medicii și inginerii între
prinderii și le-a transmis înaltele a- 
precieri ale Comitetului Central al 
partidului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul în care își 
îndeplinesc sarcinile de producție, 
le-a urat ca, alături de celelalte în
treprinderi bucureștene, să obțină 
succese tot mai mari în înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen.

★
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de felicitare lui Y. B. Chavan cu 
ocazia numirii sale în funcția de mi
nistru al afacerilor externe al Repu
blicii India.

★
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Gheorghe Tran
dafir, secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.U.P., 
vizită în schimb de 
R. P. Polonă.

★
Sîmbătă dimineața 

nitiv țara noastră

a făcut o 
experiență In

a părăsit defi- 
Ferenc Martin, 

ambasadorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Populare Un
gare in Republica Socialistă Româ
nia.

activitate.
a fost felicitat

Giosan, pre- 
de științe agri- 
Dincă, prim-se-

★
Baza experimentală pomicolă Bil- 

cești-Cîmpulung-Muscel din cadrul 
Institutului de cercetări pentru po
micultură de la Pitești a sărbătorit 
sîmbătă 25 de ani de

Colectivul unității 
de tovarășii Nicolae 
ședințele Academiei 
cole și silvice, Ion . .
cretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., și Ion Ceaușescu, adjunct 
al ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor.

Participanții la adunare au adresat 
O telegramă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„GENERAȚIA CELUI DE-AL 
XI-LEA CONGRES AL PARTI

DULUI"
Sub acest generic s-au desfășurat 

la monumentul eroilor de la Păuliș 
două acțiuni organizate de Comite
tul județean Arad al U.T.C., în 
programul cărora au figurat emo
ționante evocări ale neuitatelor 
lupte și fapte de eroism săvîrșite 
pe aceste meleaguri de ostașii ar
matei române in toamna anului 
1944. în același cadru festiv, unui 
număr de peste 70 de tineri și ti
nere din comunele Bîrzava și 
Sîntana le-au fost înmînate carne
tele de membri ai Uniunii Tinere
tului Comunist. Sub același gene
ric, la monumentul eroilor din 
Piața Avram Iancu din Arad s-a 
desfășurat, vineri 11 octombrie, o 
manifestare asemănătoare, organi
zată de consiliul județean al orga- 

membri ai conducerii unor instituții 
centrale, precum și consilieri și ex
pert!.

In centrul tratativelor s-au situat 
problemele colaborării multilaterale 
dintre cele două țări, subliniindu-se 
evoluția lor continuu ascendentă, în 
spiritul hotărîrilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Desfășurate într-o atmosferă tovă
rășească, de înțelegere reciprocă, 
convorbirile au prilejuit evidențierea 
și concretizarea unor măsuri de dez
voltare a colaborării și cooperării 
româno—bulgare în domeniile eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
acțiuni care vor contribui la ampli
ficarea raporturilor tradiționale de 
prietenie frățească între cele două 
popoare, în interesul României și 
Bulgariei, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Concluziile convorbirilor își găsesc 
expresia în protocolul semnat de 
cei doi premieri.

CAPITALA Șl IN JUDEȚUL PRAHOVA
orice țară. Urăm co- 
multe succese în e- 
tehnico-materiale a

se poate mîndri 
lectivului uzinei 
dificarea bazei 
societății socialiste multilateral dez
voltate".

Se face, apoi, un scurt popas la 
Palatul sporturilor și culturii. Aici, 
edilii orașului înfățișează oaspeților, 
prin intermediul schiței de sistema
tizare a Capitalei, perspectivele de 
dezvoltare urbanistică a Bucureștiu- 
lui. Sînt străbătute apoi cartierele 
Berceni și Drumul Taberei, care ofe
ră oaspeților bulgari prilejul să ia 
cunoștință de amploarea construcții
lor de locuințe și edificii publice in 
Capitală.

RECEPȚIE
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Bulga
ria, Stanko Todorov, a oferit seara 
o recepție în onoarea primului-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu.

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu, președintele părții române în 
comisia mixtă, Ion Pățan și Gheor- 
ghe Oprea,'viceprim-miniștri ai gu
vernului, George Macovescu, mi-

O

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă, cu cerul..variabil, mai mult 
senin,,în sudul și estul țării.. Vîntul a ,

SUCCES, RUGBIȘTII
ROMANIA-DANEMARCA

• --------------- . ' 1 ----------------------------------------------- --------------------W:.-----------------------------------------------------------.----------—

•JgF

de rugbi, ci, in general, 
marea majoritate a ama- 
de sport. Coincidența face 
pe stadionul „23 August",

Astăzi, cu începere de la ora 13, 
cel mai mare stadion al tării, sta
dionul „23 August", găzduiește al 
22-lea meci direct dintre selecțio
natele de rugbi ale României șl 
Franței. Prin tradiție, prin caracte
rul său oficial, acest meci se în
scrie ca un eveniment deosebit nu 
numai pentru cercul strict al iubi
torilor 
pentru 
torilor 
ca, tot 
rugbiștii români să fi realizat, cu 
15 ani in urmă, prima lor mare vic
torie asupra echipei Franței, la 
vremea aceea imbatabilă pe plan 
mondial.

Meciul de astăzi constituie pentru 
tinăra noastră reprezentativă un 
examen deosebit de important, pen
tru trecerea căruia s-a pregătit 
intens. In așteptarea începerii par
tidei, suporterilor nu le rămîne de- 
cit să spere că rugbiștii români 
vor lupta cu ambiție și dăruire pen
tru onoarea sportului românesc, ccl 
puțin in măsura in care au luptat

A
în penultima zl a Campionatelor 

mondiale de lupte greco-romane de 
la Katowice, sportivii români au 
repurtat victorii, menținîndu-se ast
fel în cursa pentru primele locuri. 
La categoria 48 kg, Constantin 
Alexandru l-a învins prin tuș pe 
americanul Kansar, înscriindu-și a 
patra victorie consecutivă de la în
ceputul competiției. Neînvins 
Nicolae Martinescu (categoria 100 kg), 
cîștigător în fața iranianului 
tagi. în limitele categoriei 
grea, Roman Codreanu l-a întrecut 
prin tuș pe polonezul • Tomanek, 
păstrîndu-și astfel șansele de a 
participa la turneul final. Nicu Gin-

este și

Mosh- 
super-

sub tipar pla- 
și proză „Me- 
’74". Volumul, 
cu un cuvint 

cunoscutul pro-

nizației pionierilor, cu prilejul că
reia unui număr de 30 de elevi din 
mai multe școli generale și licee 
arădene le-au fost inminate crava
tele roșii cu tricolor. (Constantin 
Simion).

„MEHEDINȚIUL LITERAR 74"
Recent a ieșit de 

cheta . de versuri 
hedințiul literar 
care se deschide 
înainte semnat de 
zator Dumitru Radu Popescu, re
unește cele mai reușite creații ale 
membrilor cercurilor literare din 
județ. Tinerii poeți și prozatori 
mehedințeni aduc prin creațiile lor 
un vibrant omagiu partidului și 
țării. (V. Tătaru).

SĂPTĂMÎNA CULTURII
în municipiul Botoșani se desfă

șoară, în perioada 10—16 octombrie

Plecarea
din Capitală
în cursul serii, tovarășul Stanko 

Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, care, Ia invitația tovarășului 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră, în fruntea unei delega
ții guvernamentale, a părăsit Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni, premierul 
bulgar și persoanele oficiale care 
l-au însoțit au fost salutați de tova
rășii Manea Mănescu, Leonte Răutu, 
președintele părții române în comi
sia mixtă, Ion Pățan și Gheorghe 
Oprea, viceprim-miniștri ai guver
nului, de alți membri

Au - fost prezenți 
României la Sofia și 
Bulgariei la București.

ai guvernului, 
ambasadorul 
ambasadorul

(Agerpres)

vizitate douăîn continuare au fost 
mari unități industriale din județul 
Prahova : Combinatul petrochimic de 
la Brazi și întreprinderea construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești, unde au fost discutate po
sibilitățile de cooperare cu întreprin
deri din țara vecină și prietenă.

Președintele Consiliului popular 
județean Prahova, Ion Catrinescu, a 
oferit o masă în onoarea oaspeți
lor.

La această vizită au participat per
soanele oficiale care-1 însoțesc pe 
premierul bulgar, ambasadorul Româ
niei la Sofia și ambasadorul Bulga
riei la București.

nistrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au participat tovarășii Jivko Jiv- 
kov, Andon Traikov, Konstandin 
Kozmov, Țvetan Țenkov și alte per
soane oficiale bulgare.

Au fost prezenți Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Ivan Abagiev, ambasadorul Bulga
riei la București.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

suflat slab pină la potrivit, cu unele 
intensificări în zona de munte. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
10 grade la Joseni și 23 de grade la 
Giurgiu. în cursul dimineții, izolat, în 
Transilvania și zona de munte, s-a 
semnalat ceață. In București : Vremea 
■a fost frumoasă, cu cer variabil, mal 
mult senin. Vîntul a suflat în general

anul trecut la Valence. Nutrim cu 
toții speranța intr-o bună compor
tare a echipei noastre tricolore. $i-i 
urâm succes !

Antrenorii P. Cosmănescu și V. 
Irimescu vor prezenta în teren ur
mătoarea formație : Durbac — Con
stantin, Nica, Marica, Burghclca — 
Nicolescu, Florescu — Tătucu, Du
mitru, Pop — Postolache, Dărăban 
— Ciornei, Munteanu, Dinu.

Echipa Franței a sosit la Bucu
rești ieri după-amiază. La puțin 
timp după aceea a făcut o vizită 
la stadionul „23 August", pentru o 
primă luare de contact cu terenul 
de joc. După toate probabilitățile, 
„15“-le oaspeților va arăta astfel : 
Aguirre — Gourdon, Bertranne, 
Etchenique, Desnoyer — Romeu, 
Fouroux — Boffelii, CI. Spanghero, 
Skrela — Esteve, Senal — Azarete, 
Paco, Vaquerin.

intilnirea va fi arbitrată de en
glezul T, Pattinson, ajutat la tușe 
de M. Lapciuk (Franța) și Th. Wit
ting (România).

I. DUMITRÎU

ÎN CÎTEVA R ÎNDURI
gă, reprezentantul nostru la catego
ria 52 kg, a cîștigat la puncte în- 
tîlnirea cu Racz, campionul Unga
riei. în cadrul categoriei 82 kg, Ion 
Enache a obținut două victorii la 
puncte în meciurile cu francezul 
Bouchoule și polonezul Masternak. 
Ion Păun, categoria 62 kg, l-a învins 
prin tuș pe Gringor (Turcia), dar în 
turul patru a fost întrecut de Ka- 
vaiev, campionul U.R.S.S.

★
Campionul român Ilie Năstase și 

tînărul jucător suedez Bjorn Borg 
iși vor disputa finala turneului in
ternațional de tenis de la Madrid 
pentru trofeul „Melia".

de 
în 

stat

1974, „Săptămîna culturii". Organi
zată de comitetul municipal 
cultură și educație socialistă, 
colaborare cu Teatrul de 
„M. EmineScu", săptămîna culturii 
include deschiderea expoziției de 
artă plastică „Sub steagul glorios 
al partidului", deschiderea stagiu
nii teatrale cu piesa „Ultima cursă" 
de Horia Lovinescu, deschiderea 
cursurilor universității populare, 
între alte acțiuni, amintim ziua 
editurii „Junimea", gala de filme 
„Realizări și perspective botoșăne- 
ne“, dezbaterea, în cadrul cenaclu
lui literar „M. Eminescu". cu tema 
„Programul P.C.R. despre misiu
nea literaturii și artei", spectacole 
de poezie și muzică, concerte ale 
filarmonicii botoșănene etc. (Mihai 
Munteanu).

„SUB ARCUL DE TRIUMF AL 
COMUNISMULUI DE MÎINE"

Pentru cunoașterea aprofundată 
de către toți oamenii muncii a is
toricelor documente ce vor fi supu
se dezbaterii Congresului al XI-lea, 
din inițiativa biroului Comitetului 
județean Neamț al P.C.R., în toate 
unitățile economice, în instituții și

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
PROGRESULUI ȘI SOCIALISMULUI DIN MAROCCu prilejul constituirii Partidului Progresului și Socialismului, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează conducerii partidului, tuturor militanților partidului, un cald salut frățesc și cele mai cordiale felicitări.Constituirea partidului — eveniment remarcabil în viața clasei muncitoare marocane — are loc în condițiile unei evoluții pozitive a situației politice pe continentul european și în întreaga lume, ceea ce creează condiții tot mai favorabile intensificării luptei forțelor revoluționare, progresiste, antiimperialiste pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, democrație, pace și colaborare între popoare, pentru afirmarea unor relații noi, democratice între toate țările lumii, pentru zădărnicirea politicii de dominație a imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- lui, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Folosim acest prilej pentru a vă ura deplin succes în împlinirea rolului important care revine Partidului Progresului și Socialismului în cadrul luptei clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a forțelor progresiste și patriotice din țară, a întregului popor, pentru consolidarea independenței naționale, pentru promovarea intereselor fundamentale ale poporului marocan, pentru făurirea unei societăți prospere, pentru realizarea justeței sociale și creșterea vieții materiale și spirituale a oamenilor muncii, pentru socialism.Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția deplină pentru cursul mereu ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Maroc, dintre conducătorii celor două state și reînnoim dorința noastră de a acționa, în continuare, pentru realizarea integrală a acordurilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt, spre binele țărilor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare.Totodată, reafirmăm hotărîrea Partidului Comunist Român de a milita consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare prietenească și respect reciproc dintre partidele noastre, în folosul amplificării conlucrării dintre țările și popoarele noastre, în interesul cauzei unității și solidarității tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAm primit mesajul prin care dumneavoastră salutați instaurarea guvernului de tranziție în Mozambic.Condus de un spirit internaționalist, Partidul Comunist Român, guvernul și poporul din România au adus o importantă contribuție la victoria poporului mozambican. în această nouă fază, revoluția mozambicană își pune ca obiectiv extinderea și consolidarea puterii democrat-populare în întreaga țară. Considerăm că dezvoltarea unor relații frățești între cele două partide și popoare ale noastre constituie o condiție importantă pentru succesul acestui obiectiv.Cu cea mai înaltă considerațiune revoluționară și cu salutări frățești,

SAMORA MACHEL
Președintele FRELIMO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele partidului nostru, al Consiliului Comisarilor și al întregului nostru popor, avem onoarea să vă mulțumim pentru mesajul prin care Excelența Voastră a binevoit să ne transmită urările adresate poporului nostru cu ocazia primei aniversări a republicii noastre.Folosim această ocazie pentru a asigura pe Excelența Voastră, precum și pe poporul român prieten de sentimentele de profundă prietenie și solidaritate constantă ale poporului nostru în opera comună de edificare a lumii.Vă rugăm să primiți expresia sentimentelor noastre de foarte înaltă considerație
ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al P.A.I.G.C.
LUIS CABRAL

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

FRANCISCO MENDES
Comisar1 principal al Comisariatului
de Stat al Republicii Guineea-Bissau

Selecționata de fotbal a țării noas
tre debutează astăzi în noua ediție 
a campionatului european interțări, 
întîlnind pe stadionul „Idraetspark", 
din Copenhaga, echipa Danemarcei. 
Pină acum, fotbaliștii români și cei 
danezi s-au întîlnit de 5 ori. De trei 
ori victoria a revenit echipei 
daneze, două jocuri fiind cîștigate de 
fotbaliștii români. Ultimele două 
partide, disputate în 1971 și 1972, la 
Copenhaga și, respectiv, la Bucu
rești, au revenit fotbaliștilor danezi. 
Antrenorii echipei, V. Stănescu și R. 
Cosmoc, au alcătuit pentru acest

Meciul între echipele de tineret 
(sub 23 de ani) ale României și Dane
marcei din cadrul întrecerii europe
ne pentru „speranțe" — competiție ce 
se desfășoară paralel cu campiona
tul european interțări — s-a dispu
tat ieri pe stadionul Dinamo din

Ieri, în semifinale, Ilie Năstase, în 
revenire de formă, a obținut o vic
torie categorică în 4 seturi, cu 6—1, 
1—6, 6—1, 6—1, în fața argenti- 
neanului Guillermo Vilas. Cea de-a 
doua semifinală a opus pe Borg 
spaniolului Manuel Orantes. Victo
ria a revenit jucătorului suedez 
6—4, 6—2, 3—6, 7—6.

CU

Semifinalele probei de simplu 
mei s-au încheiat cu următoarele 
zultate : Swaan (Olanda) 
(România) 6—3, 7—5 ;
(R.F.G.) — Tomanova (Cehoslovacia) 
3-6, 6—4, 6—1.

fe-
re- 

- Ruzici 
Masthoff

în comunele județului sînt prezen
tate în aceste zile un șir de expu
neri avînd ca generic „Sub arcul 
de triumf al comunismului de 
mîine". Expunerile sînt însoțite de 
un bogat material documentar : 
grafice, panouri, extrase din proiec
tele de Directive și de Program ale 
partidului etc. (Ion Manea).

„TOAMNA MUSCELEANĂ"

La Cîmpulung-Muscel s-a înche
iat sîmbătă cea de-a 5-a ediție a 
ciclului de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice „Toamna 
musceleană", dedicate Congresului 
al XI-lea al P.C.R. Timp de o săp- 
tămînă, în instituții de cultură și 
întreprinderi din localitate s-au 
desfășurat simpozioane pe teme po
litice, economice, sociale și cultu
rale, dezbateri referitoare la pre
vederile proiectului de Program al 
P.C.R., întîlniri 
reprezentanți ai 
au fost deschise 
tare și de artă 
zentat recitaluri 
tice și programe artistice. (Ager
pres). 

ale cetățenilor cu 
științei și culturii, 
expoziții documen- 
plastică, s-au pra
de versuri patrio-

meci următoarea formație : Rădu- 
canu — Cheran, Antonescu, Sătmă- 
reanu II, Anghclini — Dumitru, Dinu, 
Iordănescu — Nunweillcr, Kun, Lu- 
cescu. Formația gazdelor este urmă
toarea : Larsen, Mortensen, Jensen, 
Danielsen, Rasmussen, Olsen, Le 
Fevre, Soerenssen, Lund, Nielsen, 
Holmstrom. Arbitru : W. Biwersi 
(R. F. Germania).

Partida va începe la ora 14,30 (ora 
Bucureștiului) și va fi transmisă 
întregime la radio (programul 1) 
la televiziune.

în
Și

București și s-a încheiat cu catego
ricul scor de 6—2 (3—2) pentru fot
baliștii noștri. După cum arată și 
scorul, între cele două formații a 
fost o diferență sensibilă de valori 
individuale, iar dacă jucătorii noștri 
din apărarea imediată n-ar fi să- 
vîrșit numeroase greșeli, rezultatul 
putea fi chiar mai net pentru 
echipa română. Spre deosebire 
de apărători, linia de mijloc, for
mată din Dumitriu IV, Mulțescu, 
Georgescu, a jucat foarte eficace, iar 
înaintarea, mai ales în formula cu 
cele două aripi foarte rapide, Ato- 
diresei și Crișan. și cu Năstase cen
tru înaintaș, a realizat cîteva acțiuni 
bine închegate tactic.

Punctele echipei noastre au fost 
înscrise de Mulțescu (min. 25, 36, 75), 
Năstase (min. 28), D. Georgescu 
(min. 57), Crișan (min. 61), iar ale 
oaspeților de Kolding (min. 43) și 
Aabling (min. 45).

★
La Magdeburg, într-un meci pen

tru grupa a 7-a a campionatului eu
ropean de fotbal, reprezentativa Is- 
landei a obținut un neașteptat rezul
tat de egalitate : 1—1 (1—1) în fața 
selecționatei R.D. Germane.

(Urmare din pag. I)

16 monumente pentru 15 000 de 
oameni. Mai mult de unul la mia de 
locuitori. De fapt, 16 monumente 
pentru fiecare din cetățenii Orșovei 
— de la bătrînii cu amintirile legă
nate în străfundul „Mării Porților de 
Fier" și pină la tinerii care ascultă 
ecoul primului lor „te iubesc" rever
berat prin „Poarta vîntului". Și pină 
la micii înotători — au și ei un 
nume specific local : „delfinii Orșo
vei" — care învață mitologia, înain
te de a învăța să scrie și să ci
tească, de la „Neptun“-ul de piatră 
ce prezidează cele 16 monumente...

Dar există și al 17-lea monument. 
Care le justifică pe toate 
Care, în esență, 
te celelalte. Ca 
ca un patriarh 
De fapt, ca un 
înălțat în noua 
de la blocuri și vile, de la uzine și 
gări, de la spital și școli pină la cele 
16 statui... AI 17-lea monument — 
STABILOPODUL Căci, ne spune

celelalte. 
le-a generat pe toa- 
o statuie-matcă. Sau 
al familiei statuilor, 

tată a tot ce s-a 
vatră a Orșovei —

(Urmare din pag. I)

continuu bune raporturi, corespunză
tor intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii, colaborării și progresu
lui în lume.

Yasser Arafat a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai sin
cere și profunde mulțumiri pentru 
sprijinul consecvent acordat cauzei 
drepte a poporului palestinean, dînd 
o înaltă apreciere acțiunilor și ini
țiativelor României, ale șefului sta
tului român, în favoarea împlinirii 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean de a-și organiza o viață 
proprie independentă.

Cele două părți au salutat deschi
derea unei reprezentanțe permanen
te a O.E.P. la București, pe lingă Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, subliniind contribuția 
acesteia la dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre P.C.R. și O.E.P. ; 
președintele Yasser Arafat a mulțu
mit călduros pentru sprijinul acor
dat activității acestei reprezentanțe.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat solida
ritatea deplină a Partidului Comu
nist Român și a poporului român 
cu năzuințele poporului palestinean 
de a-și organiza în mod independent 
propria sa viață, în conformitate cu 
drepturile sale legitime. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă a- 
preciere activității internaționale, po
litice și diplomatice, desfășurate de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, de conducerea acesteia, pen
tru a se ajunge la soluții juste, co
respunzătoare intereselor vitale ale 
poporului palestinean.

Convorbirile au permis o aprofun
dată și utilă examinare a probleme
lor internaționale actuale de interes 
comun, cu deosebire a evoluției si
tuației din Orientul Mijlociu și a 
căilor de soluționare a acesteia, pe 
prim plan aflindu-se preocuparea 
pentru rezolvarea dreaptă a proble
mei poporului palestinean, în confor
mitate cu aspirațiile sale naționale.

Trecerea în revistă a principalelor 
probleme ale vieții internaționale a 
evidențiat pozițiile identice sau a- 
propiate ale celor două părți.

în deplin consens, ambele părți 
au subliniat că marile schimbări ce 
au avut loc în favoarea forțelor anti
imperialiste — determinate, în primul 
rînd, de intensificarea luptei mase
lor populare de pretutindeni împo
triva vechii politici imperialiste, co
lonialiste, neocolonialiste — reclamă 
necesitatea intensificării acțiunii tu
turor forțelor progresiste, care mili
tează în favoarea libertății, indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru democrație și progres social.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei au relevat că 
pentru realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte trebuie să se 
ajungă la lichidarea oricărei forme 
jde opresiune a popoarelor. Fiecare,. 
popor trebuie să dispună de dreptul 
său . sacru de arși organiza viața așa 
cum dorește, fără ingerințe din ex
terior, în conformitate cu realitățile 
istorice, economice, sociale și națio
nale proprii.

în cadrul schimburilor de vederi, 
cele două părți au subliniat nece
sitatea asigurării dreptului fiecărei 
națiuni și fiecărui popor de a trăi 
în libertate, deplină egalitate și 
independență, fără nici un fel de 
amestec din afară în treburile sale 
interne, de a-și alege nestingherit 
forma de organizare socială, precum 
și a promovării înțelegerii și coope
rării în interesul păcii, progresului 
economic și social.

Cele două părți au apreciat că ac
tualul climat în lume, caracterizat 
prin accentuarea cursului de instau
rare a unei noi ordini politice și 
economice, de democratizare a vieții 
internaționale, de afirmare a intere
selor tuturor națiunilor, are impli
cații deosebit de pozitive pentru în
tărirea mișcărilor de eliberare și 
succesul luptei generale împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și’ 
neocolonialiste de forță și dictat, 
pentru autodeterminarea popoare

t V
13 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. Crava
tele roșii.

9,20 Film serial pentru copii : „Dak- 
tari“.

9,40 România azi — film documentar. 
In jurul orei 10,00. Transmisiune di

rectă de la complexul expozițio- 
nal din Piața Scînteii : deschi
derea oficială a celei de a 3-a 
ediții a Tîrgului Internațional 
București.

10.30 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm despre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13.00 Album duminical.
14.30 Fotbal : Danemarca — România 

(campionatul european). Trans
misiune directă de la Copenhaga.

16,35 Magazin sportiv. 
17,05 Drumuri în istorie
17.20 Film serial pentru tineret : „Ci- 

reșarii“. Ultimul episod (X) —
18,00 „Cel mai bun continuă1* 
19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri : Micul Roquefort.
19.30 Telejurnal.
20,05 Film artistic : „Pașa" — copro

ducție franco-italiană.
21.20 La început a fost... cupletul.
22,10 Telejurnal © Sport.

ORȘOVA
primarul Orșovei, trebuia să împodo
bim orașul cu un semn care să arate 
că sintem rodul marii construcții de 
la Porțile de Fier. Și-atunci, am adus 
la țărmul nostru un stabilopod. De 
fapt a fost prima statuie a noii Or- 
șove".

...Stă la intrarea în oraș ca un 
semn definitoriu al cetății. Cele 
20 000 de kg de beton figurează un 
bust de uriaș cu brațele deschise ge
neros (o fi bustul lui Iovan Iorgo
van, Făt-Frumosul acestor locuri ?) 
sau o ghimpată seînteie electrică pri
mară; ridicată la scara un miliard 
de miliarde ?... Dar mie, privind sta- 
bilopodul, îmi vine în minte statura 
maistrului macaragiu Cajvan, cel e- 
vocat la începutul acestor rînduri — 
unul dintre cei peste 30 000 de con
structori care au înălțat hidrocen
trala, care au croit Marea Dunării 
și-a Cernei, care au reclădit Orșova... 
Mi-1 imaginez meditind ia distanța 

lor, pentru o viață mai bună, liberă 
și independentă.

Reprezentanții celor două părți 
consideră că actuala situație, favora
bilă realizării obiectivelor mișcărilor 
de eliberare națională, impune unirea 
pe scară largă, pe deasupra oricăror 
deosebiri de păreri, a tuturor forțe
lor care se pronunță pentru crearea 
unui stat național independent. In 
acest sens, participanții la convorbiri 
au exprimat satisfacția în legătură 
cu întărirea continuă a unității miș
cării de rezistență palestinene și 
lărgirea colaborării acesteia cu alte 
forțe patriotice în lupta pentru sa
tisfacerea drepturilor legitime al« 
poporului palestinean.

Ambele delegații au exprimat spe
ranța că actuala situație internațio
nală, schimbările care au avut loc 
în lume vor putea crea condiții mai 
bune pentru realizarea unei păci jus
te în Orientul Mijlociu, pace care 
impune înfăptuirea drepturilor națio
nale legitime ale poporului palesti
nean.

Cele două părți au apreciat că adu
cerea problemei poporului palesti
nean în discuția Adunării Generale 
a O.N.U., larga audiență de care a- 
ceasta se bucură în rîndul majori
tății statelor membre ale organizației 
constituie o victorie deosebit de sem
nificativă în lupta poporului palesti
nean pentru recunoașterea dreptului 
său sacru la autodeterminare, în sco
pul rezolvării juste și definitive a si
tuației din Orientul Apropiat.

Părțile au subliniat că invitarea 
delegației Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și participarea la 
dezbaterile O.N.U. vor constitui un 
act de justiție față de poporul pales
tinean, o recunoaștere a rolului ce 
revine O.E.P., ca singurul reprezen
tant al acestui popor, în realizarea, 
pe cale politică, a drepturilor sale 
naționale, legitime.

Președintele Yasser Arafat și-a ex
primat întreaga gratitudine pentru 
rolul deosebit de important pe care 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu l-au avut in evo
luția spre această nouă etapă a pro
blemei palestinene, pentru sprijinul 
activ acordat înscrierii problemei po
porului palestinean pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U.

Ambele părți și-au exprimat con
vingerea că dezbaterea problemei pa
lestinene în Adunarea Generală a 
O.N.U. va stimula și mai mult spri
jinul statelor, al popoarelor, al între
gii opinii publice mondiale' <■!ață de 
cauza dreaptă a poporului palesti
nean.

Cele două părți au fost de acord 
că realizarea unei păci juste și trai
nice în Orientul Mijlociu necesită 
retragerea neîntîrziată a trupelor is- 
raeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea dreptului poporu
lui palestinean de a-și organiza pro
pria sa viață liberă și independentă, 
potrivit năzuințelor sale naționale. 
Partidul Comunist Român sprijină 
poziția1 Organizației'pentru Eliberarea 
Palestinei privind înființarea, în vii
tor, a unui stat național palestinean.

Subliniind utilitatea și importanța, 
deosebită a vizitelor și întîlnirilor' 
reprezentanților Partidului Comunist 
Român și ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, secretarul general 
al Partidului .Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, au hotărît să mențină con
tacte permanente și să procedeze; la 
consultări bilaterale asupra proble
melor din Orientul Mijlociu, ori de 
cite ori se va considera necesar.

Președintele Yasser Arafat, cei
lalți membri ai delegației Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei au 
exprimat viile lor mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, poporului 
român, partidului său comunist pen
tru ospitalitatea de care s-au bucu
rat, pentru sentimentele de stimă, 
respect și simpatie cu care au ' fost 
înconjurați pretutindeni în timpul vi
zitei oficiale în Republica Socialistă 
România, expresie a solidarității fră
țești cu cauza dreaptă a poporului 
palestinean prieten.

București, 12 octombrie 1974.

PROGRAMUL II
13,00 Rugbi : România-Franța (Cupa 

Națiunilor). Transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August".

20,05 Desene animate.
20.15 Tezaur de cîntec românesc.
20.45 Sună telefoanele la Bâbiciu. 
21,05 Farmecul muzicii.
21.35 Film serial : „Omul șl orașul".

14 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Emisiunile săptămînii.
16.15 Sus, la Porțile de Fier.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Tribuna TV. în ajutorul cursanți- 

lor din învățămîntul politico-i
deologic și economic de masă.

19,20 1001 de seri : Micul Roquefort.
19.30 Telejurnal
20,00 Anchetă socială : „Clasa a X-a... 

TV".
20.35 Roman foileton : „Flori de toam

nă". Ultimul episod (III).
21.30 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17,40 Film serial „Adam Sangala^
18.10 Bucureștiul azi.
18,25 Pe strune de vioară.
18.45 Documentar științific : „Picătura 

de ulei"
18,55 Dans și muzică de pretutindeni.
19,20 1001 de seri : Micul Roquefort.
19.30 Telejurnal
20,00 Film artistic : „Voci în insulă"
21.35 Reportaj TV .
21,50 Portativ ’74.

stratosferică urcată de echipa lui, pe 
cărări perfect verticale, de-a lungul 
unui cincinal... Mi-1 imaginez gîn- 
dindu-se la miile de stabilopozi sădiți 
la talpa Centralei... Și, poate, gin- 
dindu-se, la Orșova, la multele ei 
statui repartizate pe mia de locuitori 
(„la asta chiar că nu mă gindisem, 
frățioare !“).

Și este foarte firesc să ne apară 
stabilopodul — dovadă concretă, la
pidară, a împlinirilor de pînă acum 
— ca o chezășie a împlinirilor vii
toare, prefigurate îndrăzneț, cu lu
cidă chibzuință comunistă, în pro
iectul de Program și în Directive’ 
celui de-al XI-lea Congres al p~ 
dului. Ca un simbol al hotărir’-’ 
construi viitorul întocmai c’ 
prefigurat în documentele 
întocmai cum o garan* 
rile acestor ani. De 
trala. De pildă, r 
pildă, întreprind 
tuile ei. De r 
structorilor 
numente' 
tru mi’
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Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

I

© C.A.E.R. și C.E.E. au primit statutul de observator
© Noii membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate

' NAȚIUNILE UNITE 12 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Martalogu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit, vineri după-a- 
Jniază, pentru a lua în discuție punc
tele de pe ordinea de zi referitoare 
la acordarea statutului de observator 
în adunare Comunității Europene 
(C.E.E.) și Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc (C.A.E.R.).

Luind mai intii in discuție — în 
ordinea înscrierii — punctul cu pri
vire la statutul C.E.E., adunarea a 
ascultat proiectul de rezoluție, sem
nat de țările Pieței comune și pre
zentat de reprezentantul Franței, 
Louis de Guiringaud. Documentul 
cere secretarului general să invite 
C.E.E. să ia parte la sesiunile și lu
crările Adunării Generale în calitate 
de observator.

Adunarea Generală a aprobat fără 
vot acest proiect de rezoluție.

Adunarea Generală a ascultat, în 
continuare, proiectul de rezoluție su
pus de Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia’, Ungaria, Uniunea Sovietică, 
R.S.S. Bielorusă și R.S.S. Ucrainea
nă.. Documentul cere secretarului ge
neral să invite C.A.E.R. să partici
pe la sesiunile și lucrările Adunării 
Generale în calitate de observator.

Adunarea Generală a adoptat fără 
vot și acest proiect de rezoluție.

în aceeași zi, Adunarea 'Generală 
a procedat la alegerea a cinci mem
bri nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate, care vor înlocui, la sfîr- 
șitul acestui an, Australia, Austria, 
Indonezia. Kenya și Peru. Noii mem
bri ai consiliului sînt Suedia. Ita
lia, Guyana, Tanzania și Japonia.

In Comitetul de tutela și pentru teritoriile neautonome

„România susține adoptarea unor măsuri concrete 
pentru abolirea definitivă a fenomenului colonial1*

Luînd cuvîntul in cadrul Comite
tului de tutelă și pentru teritoriile 
neautonome al Adunării Generale, 
care dezbate problema teritoriilor de 
sub dominația portugheză, reprezen
tantul țării noastre a salutat prezen
ța Ia lucrări a reprezentanților miș
cărilor de eliberare din aceste teri
torii. El a reamintit că România s-a 
pronunțat constant pentru invitarea 
și extinderea cadrului de participare 
a reprezentanților mișcărilor de eli
berare națională la activitățile Na
țiunilor Unite, apreciind că partici
parea acestora reprezintă o contri
buție de valoare la realizarea drep
tului sacru al popoarelor la autode
terminare și independență.

Evoluțiile pozitive din sfera deco
lonizării — a spus el — sint o con
secință directă a luptei de eliberare 
națională a popoarelor din Africa. 
Schimbările intervenite îndreptățesc 
speranța că vor fi luate măsurile ne
cesare pentru transferarea neîntîrzia- 
tă a puterii în Insulele Capului Ver
de către poporul din această țară, 
ceea ce ar fi în deplină conformi
tate cu acordul încheiat la Alger în
tre Portugalia și P.A.I.G.C. Repre

zentantul țării noastre a exprimat sa
tisfacția față de semnarea acordului 
de la Lusaka dintre guvernul por
tughez și FRELIMO, arătînd că 
România a acordat în mod constant 
un. larg sprijin luptei de eliberare 
din Mozambic și va acorda, în con
tinuare, ajutor politic, diplomatic și 
moral pentru obținerea independen
ței depline a țării, conform preve
derilor acordului amintit, pentru ca 
poporul mozambican să-și poată con
sacra nestingherit eforturile pentru 
înfăptuirea progresului său economic 
și social, in spiritul convorbirilor de 
la București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și delegația 
FRELIMO.

începerea de negocieri cu repre
zentanții mișcărilor de eliberare din 
Angola, Sao Tome și Principe s-ar 
înscrie pe linia transpunerii în via
tă a declarației noului guvern por
tughez cir privire la începerea pro
cesului decolonizării în toate terito
riile sale coloniale. El a spus că 
delegația noastră susține adoptarea 
unor măsuri concrete care să ducă 
la abolirea definitivă a fenomenului 
colonial.

„Se impune majorarea resurselor financiare destinate 
activităților pentru dezvoltare *
Intervenția reprezentantului român

Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării 
Generale dezbate, în prezent, pro
blema activităților operaționale pen
tru dezvoltare. Luind cuvîntul, re
prezentantul țării- noastre. Marian 
Chirilă, a subliniat că necesitățile 
crescîndc de asistență ale țărilor in 
curs de dezvoltare, ca și efectele fe
nomenelor inflaționiste actuale im
pun majorarea resurselor financiare 
destinate activităților operaționale 
pentru dezvoltare.

„Subscriem la opiniile exprimate 
în favoarea revizuirii periodice și 
readaptării, într-o manieră flexibilă, 
a programelor pe țări, pornindu-se 
de la principiul că fiecare stat va 
putea stabili, în limitele cadrului 
procedural recomandat de consiliu, 
modalitățile cele mai potrivite de rea

lizare a lor" — a apreciat reprezen
tantul nostru. „România, ea însăși 
țară în curs de dezvoltare, face efor
turi sporite — pe măsura posibilită
ților de care dispune — de a-și ma
jora contribuția voluntară la 'P.N.U.D. 
și se consideră, totodată, îndreptă
țită să beneficieze, in continuare, de 
asistență prin intermediul progra
mului", a subliniat delegatul român.

O repartizare echitabilă a fondu
rilor programului in diferite regiuni 
ale lumii creează premisele realiză
rii unei cooperări constructive, ba
zate pe realitățile economice. Noul 
statut al P.N.U.D. trebuie să reflecte, 
de asemenea, aceste realități și să 
mențină prevederile referitoare la 
existența țărilor in curs de dezvol
tare în toate zonele geografice, in
clusiv Europa.

LONDRA

a

„Anglia are nevoie 
de un guvern puter
nic, cu o majoritate 
stabilă" — declara pri
mul-ministru Wilson 
in ajunul alegerilor 
generale de joi. Scru
tinul de joi a dat cîș- 
tig de cauză partidu
lui laburist, care a ob
ținut majoritatea ne
cesară in vederea con
stituirii unui guvern 
stabil, spre deosebire 
de cele șapte luni an
terioare, cind cabine
tul său s-a aflăt în 
minoritate în Camera 
Comunelor.

Victoria laburiștilor, 
pronosticată de toate 
sondajele de opinie, se 
datorește in bună 
parte și rezultatelor 
obținute de guvernul 
Wilson după alegerile 
de la 28 februarie. A- 
cesta, în ciuda poziției 
sale dificile din parla
ment, a reușit să a- 
dopte o serie de mă
suri care și-au confir
mat influența pe plan 
electoral : înghețarea 
chiriilor, anularea le
gii antisindicale pri
vind relațiile în in
dustrie, sporirea pen
siilor, acordarea de 
subvenții in domeniul 
agroalimentar etc. In 
același timp, guvernul 
laburist și-a 
în repetate 
intenția de a 
naționalizările 
tari controlul 
în economie.
blemele externe, lide
rii laburiști s-au pro
nunțat pentru conti
nuarea procesului de 
destindere în Europa 
și în lume, pentru re-

anunțat 
rinduri 
extinde 
și a in- 
statului 
In pro-

KINSHASAConvorbiri în problema viitorului Angolei
12 (Agerpres). — Guvernul portu

ghez a confirmat, intr-un co
municat oficial publicat în noap
tea de vineri spre simbătă, că la 
Kinshasa au avut loc convorbiri in 
problema viitorului Angolei. Comu
nicatul menționează că acestea au a- 
vut drept scop să trateze problemele 
de interes reciproc și să stabilească

un contact mai direct cu Frontul de 
Eliberare Națională a Angolei. Con
vorbirile, precizează comunicatul, 
s-au desfășurat intr-un spirit de pro
fundă înțelegere, care oferă speranța 
că, în scurt timp, în Angola se va 
putea trăi într-un climat de pace 
necesar edificării viitorului ei.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 12 (Agerpres). — Orga
nele de lucru ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa 
care se ocupă de diferitele aspecte 
ale cooperării culturale a statelor 
participante au analizat problema 
studiului limbilor și civilizațiilor al
tor popoare și dezvoltării cooperării 
statelor participante in acest dome
niu. Propunerile formulate in acest 
sens de delegațiile Angliei, Franței, 
Italiei, României și U.R.S.S. subli
niază rolul important pe care-1 joacă 
studiul limbilor străine în realizarea

unei mai bune cunoașteri a istoriei și 
literaturii altor popoare și in dezvol
tarea cooperării internaționale în di
ferite domenii ale culturii.

Delegația română a propus crea
rea de lectorate de limbă, literatură 
și civilizație ale țărilor europene a- 
vînd limbi mai puțin răspîndite, pre
cum și intensificarea activității lec
toratelor existente, considerînd a- 
ceste măsuri ca o contribuție direc
tă la realizarea unei mai bune cu
noașteri și înțelegeri reciproce între 
popoare.

ORIENTUL APROPIAT
Turneul secretarului de stat al S.U.A.

AMMAN 12 (Agerpres). — Sosit, 
vineri seară, la Amman — cea de-a 
treia etapă a turneului prin cîteva 
țări din Orientul Apropiat — secre
tarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, a avut o primă întrevedere 
cu regele Hussein al Iordaniei, axată 
pe examinarea unor probleme de in
teres comun și a unor aspecte ale 
actualei situații din zonă.

★
DAMASC 12 (Agerpres). — într-o 

scurtă declarație de presă făcută la 
Damasc, înaintea plecării sale spre 
capitala iordaniană, secretarul de stal 
al S.U.A., Henry Kissinger, a califi
cat ca „foarte bune și constructive" 
cele șase ore de convorbiri pe care 
le-a avut cu oficialitățile siriene. El 
a afirmat că a conferit cu președin
tele Hafez El Assad și cu vicepre- 
mierul și ministrul sirian de exter
ne, Abdel Halim Khaddam, cu pri
vire la relațiile bilaterale care „se 
ameliorează în mod rapid" și la mo
dalitățile de reglementare pașnică a 
conflictului din Orientul Apropiat.

O declarație oficială siriană, dată 
publicității cu același prilej, relevă, 
la rindul său, că dialogul susținut de 
cele două părți a fost concentrat pe 
examinarea principalelor aspecte ale

situației din zonă și pe evidențierea 
punctelor de vedere american și si
rian cu privire. la această problemă.

•k
TEL AVIV 12 (Agerpres). — Se

cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a sosit simbătă la Tel 
Aviv, venind de la Amman.

DESCHIDEREA CONGRESULUI 
SPECIAL Al P. $. LRANCEZ

PARIS 12 (Agerpres). — La Paris 
s-au deschis, sîmbătă, lucrările Con
gresului special al Partidului Socia
list Francez. Timp de două zile, 
congresul, la care sînt prezenți 1 500 
de delegați reprezentînd membri ai 
partidului și ai grupărilor politice 
simpatizante, dezbate problema ex
tinderii influenței partidului socia
list în parlament, unde deține în 
prezent 107 locuri din 490, precum și 
în cadrul mișcării sindicale din 
Franța.

CONFERINȚA 
REGIONALĂ A F.A.O.

Consens asupra rolului 
ce revine acestei organizații 

în Europa
LAUSANNE 12 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor celei de-a IX-a se
siuni a Conferinței regionale a F.A.O. 
pentru Europa, care are loc la 
Lausanne, s-a realizat un consens 
general asupra rolului specific care 
revine F.A.O. în Europa. Delegațiile 
au recomandat ca activitățile viitoa
re în domeniul agriculturii să se 
dezvolte în conformitate cu necesită
țile regiunii europene, ținînd seama 
de caracteristicile fiecărei țări și în 
contextul unei cooperări cu cele
lalte zone ale lumii. S-a exprimat 
dorința ca la această cooperare să 
participe toate țările europene, fără 
deosebire de regimul lor social- 
politic.

Luind cuvîntul, reprezentantul țării 
noastre a făcut unele recomandări 
concrete privind activitatea de viitor 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru alimentație și agricultură in 
Europa, subliniind necesitatea întă
ririi contribuției F.A.O. pe plan re
gional in contextul procesului de 
destindere în relațiile țărilor euro
pene.

Vizita în R. D. G.
a delegației de 

activiști ai P. C. R;
-BERLIN 12 (Corespondență de-Ta 

C. Varvara). — Kurt Hager, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a primit delegafia de 
activiști ai P.C.R., condusă de Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., care se află în R.D. 
Germană într-o vizită in schimb de 
exDeriență, la invitația C.C. al 
P.S.U.G.

în cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
înVățămîntului de cultură generală, 
superior și de specialitate în cele 
două țări. La convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
a luat parte ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. Germană, 
Vasile Vlad.

agențiile presă transmit :

Convorbirile oficiale la 
nivel înalt iugoslcrvo-bir- 
maneze, Prileiuite de vizita îa 
R.S.F. Iugoslavia a președintelui Ne 
Win, s-au încheiat la Belgrad. între 
altele, comunicatul comun dat publi
cității afirmă că „astăzi apare mai 
evidentă ca oricînd necesitatea sta
bilirii unor raporturi economice e- 
chitabile între țările industrializate și 
cele in curs de dezvoltare bazate pe 
deplina egalitate și alte principii de
mocratice".

Notă de protest. A«entia de 
presă Eliberarea informează că de
legația Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud în Comisia mixtă bipartită .cen
trală a adresat președintelui Comi
siei internaționale de control și su
praveghere o notă de protest față de 
numeroasele zboruri de recunoaștere 
efectuate de avioane nord-americane

deasupra sectoarelor aflate sub con
trolul G.R.P., îndeosebi provinciile 
Thua Thien și Quang Tri. în docu
ment se cere să se pună capăt vio
lărilor spațiului aerian al zonelor con
trolate de G.R.P. al R.V.S. și să se 
respecte clauzele acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului.

Premierul iugoslav, Ge- 
mal Biedici, care întreprinde o vi
zită oficială la Bagdad, a conferit 
sîmbătă cu președintele republicii și 
primul-ministru al Irakului, Ahmed 
Hassan al-Bakr. Premierul iugoslav 
a remis șefului statului irakian un 
mesaj din partea președintelui Iosip 
Broz Tito.

Franța nu va mai efectua 
experiențe nucleare în at
mosferă, 8 anun{8t ministrul
francez al apărării, Jacques Soufflet. 
Pe de altă parte, ministrul francez 
a arătat că bugetul militar pe 1975 
însumează 43,7 miliarde franci, ceea 
ce reprezintă o creștere de 13.8 la 
sută față de alocațiile pentru apăra
re ale acestui an.

Tîrgul internațional de carte 
de la Frankfurt pe Main
BONN 12 — (Corespondență 

de . la N.SV Sțănescu) : Orașul 
Frankfurt pe ■ Main găzduiește 
ceă de-a XXVI-a ediție a Tîr- 
gului internațional de carte. 
Sint prezentate peste 250 000 de 
titluri, dintre care 80 000 de noi 
apariții, tipărite în 906 edituri 
din 62 de țări din toate conti
nentele.

România este prezentă la tîrg 
cu două standuri care înfăți
șează producția de carte a edi
turilor românești, precum și nu
meroase ziare și publicații pe
riodice ce apar în țara noastră.

Prezentate atît în limba ro
mână, cît și in germană, volu
mele care cuprind cuvîntările 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și vizitele la nivel înalt în R.F.G. 
și alte țări au fost solicitate și 
contractate de librării și publi
cul vizitator.

Deputății Partidului Munr 
cii din Olanda au cerut’în Ca_ 
mera Inferioară a parlamentului ță
rii, ca, în 1975, să fie alocată suma 
de 600 milioane de guldeni pentru 
combaterea șomajului. Statisticile o- 
ficiale arată că, la sfîrșitul lunii sep
tembrie 1974, numărul celor care nu 
au avut de lucru în Olanda a a- 
juns la 160 000.

La Ottawa 811 avut loc ln pe* 
rioada 9—11 octombrie, lucrările ce
lei de-a II-a sesiuni a Comisiei ca- 
nadiano-române, care a examinat 
stadiul actual al schimburilor comer
ciale și al cooperării economice, in
dustriale și tehnice dintre cele două 
țări. S-au stabilit căile și mijloa
cele pentru dezvoltarea și diversifi
carea lor în viitor.

Președintele interimar al 
Republicii Cipru, Glafkos Cle- 
rides, a afirmat, sîmbătă, într-o de
clarație făcută presei, că nu va de
creta amnistierea autorilor loviturii 
dc stat care a avut loc în această 
țară la 15 iulie a.c.

în portul Lisabona 8 sosit 
nava cubaneză „Sierra Maestra". cu 
8 000 de tone de zahăr la bord. Pre
sa lusitană precizează că în ultimul 
deceniu aceasta este prima navă din 
Republica Cuba care’ ancorează în 
portul Lisabona.

în comunicatul comun 
publicat la încheierea vizitei oficiale 
în Iran a cancelarului Austriei, 
Bruno Kreisky, se arată că progre
sele înregistrate în procesul destin
derii în Europa, Întărirea unității 
economice pe plan vest-european, 
situația din Cipru și din Orientul 
Apropiat au fost principalele subiec
te examinate împreună cu primul- 
ministru iranian, Amir Abbas IIo- 
veyda.

Agendă economică internațională
INFLAȚIA ȘI SPIRALA PREȚURILOR

Prețurile în țările capitaliste cresc, în medie, cu 13 la sută anual — se 
spune in raportul publicat, la Paris, de Organizația pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.). Printre cele 24 de state membre ale orga
nizației, unul din primele locuri ca ritm de creștere a inflației îl ocupă 
Italia. Raportul menționează, dc asemenea, scumpirea costului vieții în Sue
dia, Elveția, S.U.A., Spania.

BELGIA. — începînd cu 11 octombrie, prețul zahărului a fost majorat 
cu 23 ,1a sută.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

negocierea termenilor 
de aderare . a Marii 
Britanii la Piața co
mună, pentru menți
nerea dreptului suve
ran al 
britanic 
asupra 
privind 
viitoare 
acestea 
dului laburist un nu
măr mai mare de vo
turi decit au obținut 
celelalte partide.

Presa londoneză de 
sîmbătă, care eviden
țiază satisfacția labu
riștilor pentru succe
sul obținut, menționea
ză că aceasta este în 
bună parte umbrită dc 
grijile pentru proble
mele cu care -se vede 
confruntat noul gu
vern. „Niciodată, scrie 
ziarul „DAILY TELE
GRAPH", vreun lider 
de partid victorios in 
alegeri nu a avut dc 
înfruntat o atît de se
rioasă situație cum 
se intîmplă cu H. Wil
son și cu colegii săi, 
chiar din dimineața in 
care s-au văzut în
vingători în alegeri". 
Iată și cîteva din ti
tlurile știrilor din zia
rele care au publicat 
rezultatele scrutinului: 
„Inflația — principala 
grijă a noului guvern" 
(„TIMES"); „Lira ster
lină se află la valoa
rea i
din 
luni"
TIMES") ; „Timpul 
cind materiile prime se 
găseau din belșug și 
erau ieftine a apus 
pentru totdeauna"

parlamentului 
de a hotărî 
problemelor 
dezvoltarea 
țării. Toate 
adus părti

a 
au

cea mai scăzută 
ultimele 'Șapte 

1 („FINANCIAL

(„DAILY MIRROR") ; 
.'.De pe acum a începui 
să se simtă lipsa 
unor produse ca za
hărul și sarea! Ce va 
urma la rînd ?" 
LY MAIL").

Același ton este fo
losit și de liderii parti
delor- politice. „Par
curgem cea mai gravă 
criză economică de la 
război încoace" — a 
declarat premierul Ha
rold Wilson și a re
petat-o și liderul par
tidului conservator, 
Edward Heath. Și care 
sînt perspectivele ? 
Iată ce afirmă cei doi 
lideri: „In această pe
rioadă silit puține 
șanse de îmbunătățire 
a standardului de via
ță. Pentru un an sau 
doi. Anglia va avea 
un drum foarte greu 
[ic străbătut" (Harold 
Wilson). „Datele ofi
ciale arată că nivelul 
tie viață a scăzut rapid. 
Va fi necesar un timp 
îndelungat pentru a 
repune Anglia pe pro- 
priile-i picioare" (Ed
ward Heath).

Atrăgind atenția a- 
supra dificultăților e- 
conomiei 
ziarul ,. 
subliniază 
cuvintele 
varnului 
că există 
redresării 
reducerii 
flației, a 
crizei monetare. Pe ce 
cale 7 „Toți — a spus 
premierul Harold Wil
son — va trebui să 
facem sacrificii".

(„DAI-

i britanice, 
„GUARDIAN" 

— citind 
șefului gu- 
britanic — 
posibilitatea 
economiei, a 
ritmului in- 

combaterii

N. PLOPEANU

ROMA crizei politice
Italia va avea 

nou un guvern de 
tru-stinga ? în i 
cu o săpțămînă, ime
diat, după demisia ca
binetului Rumor, nici 
cei mai optimiști ob
servatori nu vedeau 
posibilă o reconciliere 
a punctelor de 
ale Partidului 
list-democratic 
cărui lideri au 
șat criza politică 
cele ale socialiștilor. In 
același timp, era privi
tă cu multe rezerve 
posibilitatea adoptării 
unui punct de vedere 
unitar in cadrul „parti
dului majorității rela
tive" (democrat-creș- 
tin), unde lupta dintre 
curente a devenit, în 
ultimele luni, mai as
cuțită ca oricînd. Și 
totuși, reuniunile con
ducerilor principalelor 
partide politice intere
sate, ca și declarațiile 
pe care conducătorii 
acestor partide le-au 
făcut, după intîlnirile 
de la palatul Quirina- 
le, cu președintele re
publicii, au lăsat să se 
întrevadă o conver
gență a pozițiilor in 
ce privește necesitatea 
depășirii actualei si
tuații și modalitățile 
concrete de soluționare 
a crizei.

Așa cum este cunos
cut, disensiunile de pe 
scena politică s-au su
prapus de această dată 
unei situații economice 
din cele mai dificile, 
caracterizate printr-un 
deficit cronic al ba
lanței de plăți, prin
tr-un ritm galopant al 
inflației, prin creșterea 
continuă a prețurilor 
și a șomajului. Greva

i din 
! ccn- 
urmă

vedere 
socia- 
— ai 

declan- 
cu

de mari proporții de la 
„FIAT", în semn de 
protest împotriva ho- 
tărîrii de a reduce, de 
la 10 octombrie, săptă- 
mîna de lucru pentru 
71 000 de muncitori 
— cu reducerea cores
punzătoare a salarii
lor — reprezintă doar 
unul din exemplele ca
re arată cit de accen
tuată este tensiunea 
socială.

Pornind tocmai de la 
această situație, majo
ritatea liderilor parti
delor de centru-stînga 
fac apel la responsa
bilitate. Atit în rezo
luția adoptată la în
cheierea ședinței direc
țiunii Partidului de- 
mocrat-creștin, cit și 
în cuvîntarea pronun
țată de secretarul na
țional al partidului, A- 
mintore Fanfani, se 
reafirmă linia adop
tată la congresul de a- 
nul trecut de la Roma 
al acestui partid, de 
susținere unitară a 
formulei de centru- 
stinga. în ce-i privește 
pe socialiști, ei conti
nuă să se pronunțe 
contra alegerilor anti
cipate și pentru un 
guvern care să efec
tueze o cotitură in o- 
rientările de politică 
economică, pornind de 
la interesele reale ale 
maselor populare, de 
la necesitatea de a se 
combate inflația și, in 
același timp, de a se 
apăra nivelul de ocu
pare al forței de mun
că. Ideea dizolvării 
parlamentului și a 
chemării anticipate Ia 
urne, lansată, după 
cum se știe, de liderii 
Partidului socialist-de-

mocratic, a fost res
pinsă nu numai de for
țele de stingă — co
muniști și socialiști — 
dar și de alte forțe de
mocratice, între care o 
mare parte a Partidu
lui democrat-creștln, 
republicanii, precum 
și aripa de stînga a 
Partidului socialist-de
mocratic.

Poziția principalului 
partid de opoziție, 
Partidul Comunist Ita
lian, față de actuala 
criză a fost reafirmată 
într-un amplu docu
ment al Direcțiunii 
P.C.I., publicat de zia
rul „L’UNITÂ", pre
cum și in declarația 
pe care secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, a făcut-o 
după intilnirea cu pre
ședintele republicii. 
Subliniind opoziția ne
tă a P.C.I. față de e- 
ventualitatea întoarce
rii anticipate la urne, 
Enrico Berlinguer ară
ta că P. C. Italian se 
pronunță „pentru for
marea unui guvern se
rios, cu angajamente 
bine definite, cu o cla
ră orientare democra
tică și antifascistă, a- 
nimat de voința de a 
apăra suveranitatea și 
demnitatea națională 
de orice inadmisibilă 
ingerință străină. După 
părerea comuniștilor, 
un asemenea guvern 
trebuie să facă dovada 
că este hotărît să în
frunte cu orientări noi 
și cu capacitate ope
rativă criza economică 
și problemele ridicate 
de masele largi munci
toare".

Radu BOGDAN
J

AUSTRIA. — în intervalul septembrie 1973—septembrie 1974, prețurile 
mărfurilor de larg consum au crescut, în medie, cu 10 la sută. Concomitent, 
au fost sporite substanțial taxele pentru consumul de energie electrică și 
in sectorul transporturilor, precum și prețul combustibililor.

CANADA. — In septembrie, prețurile la mărfurile de primă necesitate 
au sporit, in Canada, cu 10,6 la sută în comparație cu aceeași perioadă a 
anului precedent.

ÎNCETINIREA RITMULUI ACTIVITĂȚII ECONOMICE 
ÎN S.U.A. Șl JAPONIA

S.U.A. — „Inflația pe care o cu
nosc în prezent Statele Unite exer
cită o influență uriașă asupra stării 
de ansamblu a economiei americane" 
— a declarat Arthur Burns, președin
tele Oficiului Federal de Rezerve al 
S.U.A., vorbind în fața Comisiei 
economice reunite a Congresului.

REACȚII DE BURSA
Cursul dolarului american a 

înregistrat vineri o tendință de 
creștere, la principalele burse 
occidentale, fapt explicat de ex- 
perții financiari prin efectele 
produse pe piața valutară de 
programul anti inflaționist anun
țat recent în Congresul Statelor 
Unite de președintele. Gerald 
Ford.

In același timp, prețul auru
lui a scăzut, vineri, la bursele 
din Zurich și Londra. La Zurich, 
uncia de aur valora, vineri, la 
închidere, 156,75 dolari, compa
rativ cu 158.15, joi. La Londra, 
prețul unciei do aur de joi — 
157 dolari — a scăzut, vineri, la 
închidere, cu 1,50 dolari.

Burns a niai relevat că, cu toată 
încetinirea ritmului dezvoltării eco
nomice în S.U.A., în țară se resimte 
tot mai acut lipsa multor materii 
prime industriale de bază — în pri
mul rind a oțelului, aluminiului, 
cărbunelui, hîrtiei, maselor plastice 
și a materiilor prime pentru indus
tria chimică. Totodată, se remarcă 
și lipsa unor produse industriale fi
nite, cum ar fi. de exemplu, electro
motoarele, lagărele .metalice și dife
rite piese metalice turnate. Nu există 
perspective de îmbunătățire a situa
ției piuă nu va fi rezolvată proble
ma inflației— a conchis Burns.

JAPONIA. — După cum rezultă 
din datele publicate de Biroul de 
planificare economică al Japoniei, în 
această țară s-a produs în ultima 
vreme o vădită încetinire a ritmului 
de activitate în diferite sectoare. 
Raportul respectiv arată că, în pri
mele opt luni ale anului în curs, 
„in aproape toate ramurile indus
triale ale țării s-au observat o redu
cere a producției, precum și o scă
dere a cererii de produse finite".’Ca 
rezultat al acestei stări de lucruri, 
arată experții economici, in Japonia 
se intensifică fenomenul de stocare a 
mărfurilor și se reduce cererea de 
mină de lucru.

ÎN CAUT AREA DE NOI SURSE ENERGETICE
WASHINGTON. Președintele Ge

rald Ford a semnat un proiect de 
lege care prevede desființarea Comi
siei pentru energia atomică a S.U.A. 
și crearea unui nou organism — Ad
ministrația pentru cercetare și dez
voltare energetică (E.R.D.A.). Noul 
organism federal va fi însărcinat cu 
problemele energiei atomice, dar va 
întreprinde și cercetările privind u- 
tilizarea altor surse energetice : mi
nieră, solară, geoterniică. Se va stu
dia. de asemenea, folosirea energici 
eoliene și a curentelor oceanice. 
Totodată au fost create o comisie care 
să supravegheze activitatea centrale
lor nucleare și să prevadă, îndeosebi, 
măsurile de securitate, precum și un 
consiliu al resurselor energetice.

ROMA. Un zăcămînt de gaz natu
ral • a fost descoperit la Casirate, în 
Lombardia, în anul 1973, în urma u- 
nor serii de foraje la mare adîncime 
(peste 5 000 metri). Instalații pentru

tratarea gazului, precum și pen
tru separarea gazului metan și a ce
lorlalte hidrocarburi funcționează de
ja Ia Casirate. Președintele Societății 
naționale a hidrocarburilor, Raffaele 
Girotti, a anunțat vineri, oficial, a- 
ceastă descoperire și a comentat im
portanța ei in prezența președintelui 
Italiei, Giovanni Leone.

PARIS. — Ministrul francez al in
dustriei, Michel d’Ornano, a anunțat 
că se vor întreprinde eforturi impor
tante pentru utilizarea, în domeniul 
încălzirii locuințelor, în mai mare 
măsură, a resurselor geotermice, ceea 
ce, in următorii doi ani, va duce 
la economisirea a peste un milion de 
tone combustibil lichid anual. El a 
anunțat că mai multe organisme și 
întreprinderi au fost solicitate să 
prezinte proiecte în acest domeniu.

Pe de altă parte, ministrul francez 
a declarat că în prezent se între
prind studii privind utilizarea apelor 
calde freatice.

DE PRETUTINDENI
® TOT MAI MULTE 

BICICLETE. Niciodată indus
tria ciclismului în Franța n-a 
fost atit de înfloritoare ca în 
prezent. în timp ce s-a înre
gistrat o scădere de 20 la sută 
Ia vinzările de automobile, în
treprinderile constructoare de 
biciclete anunță o sporire a pro
ducției cu 10 la sută în acest 
an. Și aceasta, după ce în anul 
precedent au produs 2,5 mili
oane biciclete. Pînă și faimoasa 
firmă „Renault" a adăugat pa
trimoniului său noi întreprinderi 
care, extinzîndu-se pe 20 ha, 
produc 1 500 de biciclete pe zi, 
cu perspectiva de a ajunge la 
un ritm cotidian dublu.

® FIBRE DE STICLĂ 
DIN DEȘEURI. O firmă en
gleză a pus- la punct tehnologia 
prelucrării sticlelor sparte și al
tor deșeuri de sticlă și transfor
mării lor în... fibre de sticlă. Cos
tul utilajului pentru retopit și 
producerea fibrei reprezintă mai 
puțin de 10 Ia sută din acela 
al unor instalații moderne, care 
realizează același produs după 
tehnologia obișnuită. Economia 
se realizează prin înlocuirea 
unor elemente din cuptoarele 
de topit. Astfel, locul platinei 
folosite la întreprinderile obiș
nuite este luat în noile instala
ții de ceramică și oțel nichelat 
cu înaltă rezistență la căldură.

• ORDINATORUL 
HORTICULTOR. Specialiștii 
de la Facultatea agricolă a Uni
versității Simane (Japonia) vor 
să demonstreze că, după ce a 
„învățat" să joace șah, compu
terul poate îndeplini și rolul 
horticultorului. în serele uni
versității, o mașină electronică 
de calcul conduce o instalație 
care înlocuiește omul la între
ținerea lalelelor, crinilor și gla- 
diolelor. Instalația, dirijată de 
ordinator, se mișcă în sera de 
800 metri pe șine așezate de-a 
lungul pereților, efectuind cele 
mai variate operații.

© INSTALAJIE DE SU
DURĂ CU ELECTRONI. 
Ca urmare a colaborării specia
liștilor din U.R.S.S. și R.D.G. a 
fost construită o instalație au
tomată de sudură cu ajutorul e- 
lectronilor. „Tunul" cu electroni 
și dispozitivele speciale din ca
mera de sudură permit ca pie
sele să treacă continuu, asigu- 
rind o producție de zece ori mai 
mare a procesului de prelucra
re decît la instalațiile similare 
anterioare.

• TAIFUNUL „SUSAN
NAH". a cărui sosire era aș
teptată cu o îndreptățită neliniș
te la Manila, a cruțat capitala 
filipineză, schimbîndu-și neaș
teptat direcția spre nord. Pe 
noul său traseu, taifunul s-a a- 
bătut asupra părții nordice a 
insulei Luzon, lăsînd, aici și în 
alte insule ale arhipelagului fi- 
lipinez, citeva mii de persoane 
fără adăpost. Coincidență ilară, 
„Susannah" a bintuit în Filipi- 
ne tocmai în perioada în care, 
la Manila, avea loc o reuniune 
regională a specialiștilor în pre
vederea taifunurilor și combate
rea efectelor lor. Nici unul din
tre specialiști nu a prevăzut naș
terea sau măcar evoluția taifu
nului.

® IGUANA SE RE
PRODUCE SINGURĂ. Un 
cercetător amator din R.F.G. a 
constatat că iguana — o șopirlă 
tropicală — are proprietatea de 
a se reproduce singură, fără in
tervenția masculilor — fenomen 
specific doar speciilor inferioa
re. Pentru prima dată, acest fe
nomen de reproducere la șopir- 
le a fost observat in 1956 de sa
vantul Derevski la o specie de 
șopîrle din Caucaz, însă el nu 
era cunoscut in cazul iguanelor. 
La aceste șopîrle tropicale, afir
mă descoperitorul, nu este vor
ba de partenogeneză propriu- 
zisă. Cercetătorii vest-germani 
de la Institutul de zoologie din 
Bonn, care urmăresc acum acest 
fenomen la iguane, speră să e- 
lucideze enigma autoreproduce- 
rii lor.

® FEMTOSECUNDA. 
Cele mai bune instrumente de 
măsurare a timpului existente 
în prezent permit obținerea u- 
nei precizii de 2 picosecunde sau 
două milionimi de milionimi de 
secundă. O firmă americană a 
anunțat crearea undi aparat 
care îngăduie o precizie de 20 
de ori mai mare, adică de 100 
de femtosecunde. Această nouă 
unitate de măsurare a timpului 
e pe cale de a deveni un in
strument indispensabil specialiș
tilor în electronică.

® STRATUL DE ZĂ
PADĂ de pe versanții munților 
Pădurea Neagră a atins 90 cm 
— ceea ce constituie un record 
pentru luna octombrie. In a- 
ceastă regiune, frigul s-a insta
lat cu două săptămîni în urmă, 
creînd condiții deosebit de fa
vorabile pentru practicarea spor
turilor de iarnă.

© ACTIVITATEA VUL
CANULUI ETNA, care 
Început erupția joi, s-a dimi
nuat în primele ore ale zilei de 
simbătă. Vulcanul continuă să 
arunce bucăți de rocă incan
descentă la peste o sută metri 
înălțime. Situația actuală nu 
prezintă nici un pericol pentru 
populația satelor de pe ver
santele Etnei, au declarat vulca- 
nologii.

• CONDAMNARE. Un 
britanic, în vîrstă de 20 de ani, 
a fost condamnat, vineri, de un 
tribunal grecesc la șapte ani în
chisoare, pentru introducerea 
ilegală în Grecia a 29 kilograme 
de hașiș.
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