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îi prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducerii de partid
și de stat, a numeroși oaspeți de peste hotare, și-a deschis porțile

TlRGUl INTERNATIONAL BUCUREȘTI 74 
prestigioasă manifestare organizatâ de tara noastră în spiritul 
colaMi economice mafie, al progresidui si înțelegerii intre moare

După cum s-a anunțat, dumi
nică, 13 octombrie, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
tovarășilor Ștefan Voitec, vice
președinte ăl Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, primul ministru 
al guvernului, a altor membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, a avut loc 
inaugurarea celei de-a treia e- 
diții a Tîrgului internațional

București — 1974. In rîndurile 
asistenței se aflau, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, atașați 
comerciali, directorii pavilioa
nelor naționale, reprezentanții 
firmelor străine și alți oaspeți 
de peste hotare.

Mii de bucureșteni, prezenți 
în complexul expozițional,’ au 
făcut o caldă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
întimpinîndu-i cu puternice o- 
vațli și aplauze.

© Peste 100 de fabrici și uzine românești expun, în 
standurile celor 23 de întreprinderi de comerț exterior, mii 
de produse din construcția de mașini-unelte, electronică și 
electrotehnică, din alte sectoare ale industriei.

® 21 de țări prezintă produse în pavilioane naționale, 
numărul firmelor expozante ridicîndu-se la 1 050, față de 
728 in anul 1970 și 943 în anul 1972.

© Din prima zi, Tîrgul internațional București ’74 a cu
noscut o vie activitate. Porțile sale rămîn deschise pînă la 
22 octombrie.
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SIBIU: Industria județului a îndeplinit 
planul pe patru ani ai cincinalului

într-o telegramă a- 
dresată Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul 
județean Sibiu al Par
tidului Comunist Ro
mân raportează că 
oamenii muncii din u- 
nitățile economice ale 
județului — români, 
maghiari, germani — 
au realizat în ziua de 
14 octombrie 1974 sar
cinile la producția in
dustrială pe primii 
patru ani ai cincina- 
lului.

Succesul pe care 11

raportăm cu îndreptă
țită mîndrie patriotică 
— se spune în tele
gramă — urmează în 
timp bucuriei de a vă 
fi avut cu puțină vre
me în urmă oaspete 
drag al județului nos
tru. Prețioasele indica
ții pe care ni le-ați 
dat cu. acest prilej, 
chemarea-îndemn de 
a face din timpul ce 
ne desparte de Con
gresul partidului o 
perioadă de muncă 
intensă, pe toate tărî- 
murile„ în primul rînd 
în domeniul îndepli
nirii planului și a an

gajamentelor, au avut 
un puternic ecou în 
conștiințele oamenilor 
muncii din aceste 
locuri. Adunările ge
nerale de dări de sea
mă și alegeri din or
ganizațiile de partid 
din unitățile economi
ce au relevat în acest 
sens decizia unanimă 
a comuniștilor, a tu
turor oamenilor mun
cii de a nu precupeți 
nici un efort, de a 
munci exemplar pen
tru realizarea cincina
lului in patru ani și 
jumătate.

AU TERMINAT ÎNSÂMÎNȚĂRILE 
județele Buzău și Brăila

Oamenii muncii din 
agricultura județului 
Buzău au încheiat, la 
12 octombrie, însămîn- 
țările la culturile de 
toamnă pe suprafața 
de 77 560 hectare.

în telegrama adre
sată Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu de comite
tul județean de partid 
se scrie între altele : 
Folosim acest prilej 
pentru a exprima încă 
o dată, mult stimate 
tovarășe secretar ge

neral, hotărîrea lucră
torilor din agricultură, 
a tuturor oamenilor 
muncii din județul 
Buzău de a munci cu 
fermitate comunistă 
pentru înfăptuirea o- 
biectivelor cuprinse în 
proiectul de Program.

★

La 13 octombrie 
s-a încheiat însămîn- 
țatul griului pe în
treaga suprafață pla
nificată în cooperati
vele agricole de pro
ducție.

Raportînd acest suc
ces Comitețului Cen

tral al Partidului 
Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul 
județean Brăila al 
P.C.R. scrie in tele
grama adresată cu 
acest prilej : în pre
zent se muncește fără 
întrerupere, cu toate 
forțele mecanice și 
umane de care dispu
nem, la strîngerea le
gumelor, porumbului, 
cartofilor, sfeclei de 
zahăr și strugurilor, la 
însilozarea furajelor, 
transportarea și con
servarea tuturor pro
duselor de toamnă.

Platforma chimică Rîm* 
nicu-Vîlcea : instalația 
electroliză 3 în probe 

tehnologice
Instalația de electroliză nr. 3 

din cadrul uzinei de produse 
clorosodice, aparținînd Centralei 
industriale de produse anorgani
ce Rîmnicu-Vîlcea, a intrat în 
probe tehnologice, urmind ca la 
sfîrșitul lunii octombrie să se 
alinieze la startul producției. 
Noul obiectiv se anunță drept 
principalul furnizor de sodă 
caustică, clor, acid clorhidric și 
hipoclorit de sodiu pentru fabri
cile de pe platforma chimică de 
la Rîmnicu-Vîlcea, livrînd, toto
dată, importante cantități de 
produse și altor beneficiari in
terni și externi. De altfel, prin 
integrarea in circuitul productiv 
a acestei instalații, producția 
anuală de sodă caustică și clor, 
realizată de chimiștii de la Rm. 
Vîlcea, va spori de 2,1 ori.

încă 100 de uîilaje în 
spațiile existente

Pornind să transpună în fapte 
recomandările secretarului ge
neral al partidului cu privire la 
folosirea judicioasă a spațiilor 
de producție, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinderii 
„Electrotimiș" din Timișoara vor 
pune în funcțiune, pină la sfîr
șitul anului, în spațiile existente 
un lot de 100 utilaje, prevăzute 
să intre in funcțiune în etapa 
următoare de dezvoltare a uni
tății. De altfel, programul recent 
întocmit prevede mărirea densi
tății mijloacelor tehnice în toa
te sectoarele de producție.

(Agerpres)

Președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Sudau
în ziua de 14 octombrie 

a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la Consiliul de

Stat, pe Sayed Sharief Ahmed, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten

țiar al Republicii Democratice Su
dan în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite, în pagina a V-a).

-------------------------------------------------------------------- - ■ . .

Publicăm adesea mârturii ale cititorilor — oameni 
ai muncii din toate colțurile țării, de vîrste, formații 
și'profesii diferite, femei și bărbați, români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte naționalități — privind Ima
ginea pe care o reflectă, in conștiința lor, chipul 
României de azi, gindurile și sentimentele generate de 
superba devenire a patriei în anii socialismului. Ase
menea mărturii sint, totdeauna, adevărate ,,reportaje 
ale sufletului" emoționante și instructive prin faptul 
că, în cuvinte simple — totdeauna înnobilate de fla
căra sentimentului patriotic exprimat cu mîndră pa
siune — oamenii se întrec în a trece în revistă marile 
prefaceri pe care le-a adus socialismul, prin politica 
înțeleaptă a Partidului Comunist Român, în toate do
meniile vieții materiale și spirituale ale României, pe 
întreg teritoriul țării, în marile cetăți sau în măruntele 
cătune, în zonele cu străveche consacrare Istorică 
sau în spații a căror Ieșire din anonimat au generat-o 
anii socialismului;

Despre toate acestea mărturisesc oamenii României 
de azi în gindurile pe care le încredințează scrisorilor 
trimise zilnic redacției sau reporterilor veniți la fața 
locului, lată s dintr-un înfloritor oraș al chimiei —

înălțat în locuri moldovene unde cu numai două de
cenii în urmă era o cîmpie goală — un localnic ne 
scrie patetic despre această tulburătoare realitate: 
„Sint lucruri cunoscute de toată lumea, dar mie mi 
se pare că oricît s-ar scrie despre nașterea șl înăl
țarea orașului nostru, despre înflorirea locurilor și oa
menilor din acest mîndru colț de țară nu va fi nici
odată de ajuns..." Iar dorința cititorului moldovean este 
geamănă cu aceea a mil și mii de tovarăși al săi din 
întreaga țară.

Răspunzînd acestei emoționante dorințe patriotice a 
cititorilor din întreaga țară, aiăturîndu-se serialelor 
publicistice „Memorabilul an XXX" și „Scriitori pa 
meleagurile natale", inaugurăm astăzi ciclul de repor
taje „DECENII DE ISTORIE NOUA PE MILENARUL 
P/XMINT ROMÂNESC". O incursiune publicistică 
ce-și propune să înfățișeze chipul unor meleaguri 
ale patriei luminate de mărețele înfăptuiri ale timpului 
socialist. Chip îmbogățit și înnobilat de acest timp, 
încît, așa cum ne scrie un cititor, „azi toate |udețeie 
patriei par tot atîtea fațete ale unuia și aceluiași dia
mant, generos în carate șl strălucire s România so
cialistă".

SUCEAVA:

Altitudinea contemporana 
a „Tarii de Sus"

© Vatră a eroismului legendar în lupîa pentru neatîrnare © Politica Partidului 
Comunist Român a dat o nouă tfneiețs bătrmei cetăți de scaun a Moldovei • în 
numai 11 zile — întreaga producție industrială a anului 1948 © în cincinalul vii* 

tor — de patru ori producția anului 1965

De la șesurlle care-și 
joacă aburul mănos către 
Bistrița aurie pină la 
Dumbrăvenii de pe apa 
Șiretului, de la Ulma cea 
statornicită lingă izvoare
le strălimpezi ale Suce
vei la Drăgușeni, pe va
lea de legendă a Moldo
vei, înt.r-un perimetru 
măsurînd peste 8 500 de 
km pătrați, -șe întind me
leagurile românești ale 
„Țării de Sus“ : județul 
Suceava, componentă de
finitorie a Moldovei, în
floritoare grădină — în 
rînd cu celelalte zone — 
a României socialiste, en
titate geografică, istorică, 
social-culturală adine gra
vată în conștiința între
gului nostru popor ca un 
teritoriu pilduitor al îm
plinirilor socialiste -și, 
deopotrivă, ca un meleag 
bogat în mărturii ale 
istoriei, ale luptei pen
tru neatîrnare, pentru 
dreptate socială și națio
nală. Să rememorăm. In 
județul Suceava, la Baia, 
a ființat prima capitală

a Țării Moldovei. A ve
nit apoi rîndul orașului 
de azi, Șiretul, să devină 
capitală. Pentru ca, nu 
mult' după aceasta, Petru 
I Mușat să zidească Ce
tatea Sucevei, muțind aici 
scaunul țării. De aici, Ște
fan cel Mare și-a condus 
oștile la biruință... — și 
tot aici, vestita cetate, 
Recucerită niciodată prin 
forța armelor, și-a des
chis larg porțile încărca
te de glorie în fața celui 
care a făurit — vremel
nic, dar adine pilduitoi- 
pentru urmași — prima 
unire a tuturor români
lor — Mihai Viteazul... 
17 decenii cetate de scaun, 
Suceava a fost principa
lul centru economic, po
litic și cultural al Moldo
vei... Medităm asupra 
trecutului istoric : acest 
străvechi pămînt româ
nesc, strănepoții șirurilor 
nesfîrșite de generații 
care l-au udat cu sudoa
re și l-au apărat cu sin
ge, păstrează în memorie 
veacurile lungi de împi

lare, de luptă necurmată 
împotriva exploatării feu
dale, luptă legată indiso
lubil de aceea împotriva 
dominației străine, a ma
rilor imperii care, prin 
războaie, prăzi și biruri 
nu numai că au secătuit 
avuția acestor pămînturi, 
dar au și încetinit dez
voltarea istorică firească 
a țării moaslrei.. Străba
tem cuprinsurile suceve
ne. : pe fiecare picior de 
plai, lingă fiecare curs de 
apă, lingă fiecare pilc de 
pădure, lingă fiecare a- 
șezare — cite o mărtu
rie — păstrată fie în 
urma unui zid de apăra
re, fie în slovele unui 
pergament, fie în versul 
unei balade — a suferin
țelor și luptelor trecutu
lui, a faptelor vitejești 
prin care s-au ilustrat, 
deopotrivă, domni viteji 
și iubitori de neam și 
glie, ca Ștefan cel Mare, 
și nesfîrșirea de glotași 
anonimi — plugari și oș
teni totodată — care nu 
s-au plecat în fața cotro

pitorului străin, jertfin- 
du-se pentru pămîntul 
strămoșesc, pentru liber
tatea lui, pentru genera
țiile viitoare, pentru ur
mașii urmașilor lor... Re
plica vestită a lui Ștefan 
din drama „Apus de soa
re" ne răsare firesc in 
minte în timp ce străba
tem plaiurile sucevene. 
Parcă auzim glasul dom
nitorului înfiorînd obci- 
nele și amintindu-ne că 
luptele necurmate împo
triva dominației străine 
aveau să împiedice multe 
șiruri de „urmași ai ur
mașilor", fii ai Moldovei, 
ai întregii țări, să-i dez
volte țării viața politico- 
economică și social-cultu
rală în pas cu neamuri 
mai ferite de furtună.

Petre DRAGII 
Gh. PARASCAN

(Continuare 
îu pag. a IV-a)

Imagine din cartierul sucevean Arin

Artistul — ca obser
vator atent și sensibil 
al societății în mijlo
cul căreia trăiește, al 
realității cu care se 

. confundă — încearcă 
să redea, cu mijloace
le specifice artei sale, 
acele trăsături și as
pecte ale contempora
neității care-1 atrag cu 
deosebire. într-o socie
tate ca a noastră, în 
care totul este înfăp
tuit de oameni, de 
masele largi muncitoa
re — pentru om, pen
tru satisfacerea cerin
țelor sale materiale și 
spirituale, mi se pare 
cît se poate de firesc 
ca artistul, oricare ar fi 
arta pe care o serveș
te, să-și îndrepte cu 
predilecție atenția spre 
om. Spre om în dubla 
sa ipostază : de erou 
al creației artistice, de 
destinatar și „benefi
ciar" direct al artei. 
Ne îndeamnă spre a- 
ceastă opțiune artisti
că o bogată și repre
zentativă tradiție a ar
tei noastre realiste, 
revoluționare și mili- 

's tante, servită remarca
bil de artiști cu o 
înaltă - conștiință civi
că. Ne îndeamnă —cu 
argumentele imbata
bile ale științei și ale 

V

realismului, dar și cu 
căldura înaltei înțele
geri și prețuiri a celor 
care făuresc prin mun
ca și strădania lor is
toria acestui pămînt, 
a țării noastre — pro
iectul de Program pe 
care-1 va dezbate cel 
de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

Ceea ce mă impre

trat prin mijloace ar
tistice.

Egalitate I Dicționa
rul o definește ca pe o 
noțiune juridică-filo- 
zofică desemnînd ce
rința realizării acele
iași situații sociale 
pentru toți membrii 
societății. Dar artistul 
— graficianul, în ca
zul meu — cum ar de

microscopul sau apa
ratele de înaltă preci
zie, mîini asprite de 
trecerea vremii sau 
mîini tinere, mîini de 
bărbați sau de femei. 
O pădure de mîini, 
simbolizind participa
rea. O pădure de 
mîini demonstrînd 
prin forma și vigoarea 
lor o egalitate socială

Și la fel de convins 
sînt că ei și-o vor în
suși, o vor primi ca pe 
ceva al lor, apropiat, 
dorit, înțeles și pre
țuit. Prin intermediul 
unei asemenea opere 
artistice ideea ilustra
tă, principiul implicat 
poate pătrunde mai 
adine în conștiința oa
menilor.

Gr sjre em, spre fepîele ssk
sionează în mod deo
sebit în conținutul și 
spiritul proiectului de 
Program este promo
varea cu consecvență, 
în politica și viața 
noastră socială, a cri
teriului aprecierii e- 
chitabile a oamenilor 
după faptele lor, după 
munca utilă pe care o 
prestează în folosul în
tregii colectivități. A- 
ceșt principiu repre
zintă o trăsătură de
finitorie a societății 
noastre socialiste și ar 
merita, cred eu, cu 
prisosință să fie ilus

fini-o ? Și eu, și dum
neavoastră, care citiți 
aceste rînduri, ați par
ticipat, nu o dată, la 
adunări și dezbateri în 
care se hotărau pro
bleme de larg interes 
cetățenesc. în spriji
nul propunerilor și ho- 
tărîrilor chibzuite 
gospodărește, mature 
se ridicau, de fiecare 
dată, în chip aproba
tor, mîinile celor pre
zenți. Mîini viguroase, 
deprinse să țină 
strîns uneltele, sau 
mîini netede, deprin
se a folosi creionul,

reală : . de stăpîni ai 
mijloacelor de produc
ție, de participanți la 
muncă, după pricepere 
și calități, de coautori 
la tot ce se înfăptu
iește demn și durabil 
pe toate meleagurile 
patriei. O pădure de 
mîini, strînse puternic, 
hotărît pe cîrma ță
rii... Imaginați-vă un 
asemenea tablou, un 
asemenea afiș, o ase
menea operă artistică ! 
Sint convins că oa
menii, eroii înfățișați 
în ea se vor recu
noaște, se vor regăsi 
în, imaginea artistică.

Exemplul ește unul 
singur, dintr-o multi
tudine, dar ar vrea să 
demonstreze că arta 
poate și trebuie să-și 
apropie, pînă la conto
pire, ideile mari și ge
neroase ale societății 
noastre socialiste, că 
poate și trebuie să gă
sească acele mijloace 
de expresie clare, di
recte, elocvente prin 
care să transmită spre 
conștiința și sensibili
tatea oamenilor înal
tele idealuri comunis
te ale partidului nos
tru, ale epocii istorice 
pe care o trăim. Și nu

avem a ne teme că ne 
vom repeta. Bogăția 
de idei din proiectele 
de documente ale Con
gresului al XI-lea, re- 
flectînd profundele 
transformări ce se vor 
petrece în viața și 
conștiința semenilor 
noștri, , ale fiecăruia 
dintre noi, bogăția 
și amplitudinea eve
nimentelor cu care 
sîntem contemporani 
oferă practic o serie 
nelimitată de teme și 
subiecte pentru crea
țiile noastre artistice. 
După cum, una și a- 
ceeașl temă poate fi 
exprimată în chip di
ferit, în funcție de do
meniul artistic ce o a- 
bordează. Cu o singu
ră condiție pe care, 
personal, o consider 
ca profesie de credin
ță a întregii mele 
vieți artistice : opera 
de artă să privească 
spre om, să servească 
educării și formării 
sale spirituale superi
oare, să-i stimuleze 
bucuria de viață, dra
gostea de muncă și 
creație, mîndria de a 
fi cetățean demn al 
patriei noastre socia
liste I

Paul ERDftS
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VERS
115 ani!

Este respectabila virstă pe 
care a împlinit-o, zilele acestea, 
Natalia Arhip, din Huruiești 
(Bacău). De ziua ei au venit 
s-o sărbătorească toți cei 12 co
pii dintr-o căsnicie care a du
rat... 93 de ani ! Fiica cea mai 
mare, Catrina, a împlinit 75 de 
ani, iar cel mai mic, „prislea" 
de odinioară, are acum 66 de 
ani. împreună cu duzina de co
pii au venit si cei 37 de nepoți 
Si strănepoți. Aniversarea i-a 
prilejuit tusei Natalia multe a- 
duceri aminte despre evenimen
te trăite, păstrate incă vii in 
memorie : războiul de indepen
dență din 1877, cind avea fru
moasa virstă de 18 ani, apoi 
răscoalele țărănești din 1888 si 
1907, cele două războaie mon
diale... Așadar, o întreagă isto
rie, intr-o viață de om ! Se cu
vine ca la cei 115 ani să~i urăm 
Si noi tusei Natalia tradiționalul 
„La mulți ani!“.

Proiectul de Program și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congre
sul al XI-Iea al partidului subliniază cu deosebită pregnanță 
că edificarea omului nou, cu conștiință înaintată, constituie o 
parte integrantă esențială a operei de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism. în ansamblul activității politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid in acest scop, un loc deosebit îl ocupă 
munca de la om la om. Articolul publicat astăzi pune în evidență 
unele aspecte din experiența unor organizații de partid din 
județul Iași în organizarea acestei activități.acestei activități.

Constructori 
buni, dar nu 
la ei acasă

Deși acțiunea de control la 
complexul de locuințe Ferentari 
al Direcției generale de con- 
strucții-montaj a fost efectuată 
de către Direcția evidența popu
lației din cadoul Inspectoratului 
general al miliției, constatările 
și măsurile luate nu s-au limitat 
numai la persoanele cu actele... 
personale în neregulă. Și, în 
treacăt fie zis, s-au constatat 
destule nereguli : 119 nu erau 
înscriși în cartea de imobil, 64 
nu aveau viza de flotant, 47 
aveau buletinele deteriorate, iar 
21 le pierduseră. Organele de 
control au întocmit o listă de 
geamuri sparte, încuietori strica
te, parchete cocîrjate, uși dete
riorate, pereți zgîriați... Și toate 
acestea, acasă la constructorii 
care înalță atîtea edificii 
tru alții !

Coboară 
turmele 
din munți

pen-

oi 
să 

ajungă insă „la vale", unele din 
ele intilnesc și bariere neprevă
zute. O „Salvare" (l-SB-191), 
condusă de loan Chitic, care 
circula cu viteză, excesivă (deși 
nu era vorba nici măcar de un 
caz urgent), a intrat in plin in
tr-o turmă de oi si ăl dintre 
ele n-au mai putut fi... salvate. 
A doua zi, un alt mare hop, 
in comuna Sura Mare (Sibiu) : 
nemaifuncționindu-i frîna, au
tobuzul 31-SB-1881, de la I.Ț.A. 
Sibiu, condus de Vasile Sărac, 
nu a mai putut opri decit cu 
ajutorul unei turme de 450 de 
ol. Șoferul s~a „îmbogățit" cu 
nota de plată pentru 29 de oi.

La muncă!
Pentru prevenirea unor acte 

antisociale, miliția municipiului 
Craiova a organizat o acțiune 
în cadrul căreia au fost depis
tați 79 de indivizi care vindeau 
„pe sub mînă“ tot felul de 
obiecte de proveniență dubioasă. 
„Comersanții" s-au ales cu a- 
menzi care le-au „ușurat" bu
zunarele, iar cei care umblau 
creanga au fost adunați de pe 
drumuri 'și redați familiei. Cit 
despre cerșetori, organele de or
dine s-au dovedit foarte „mi
loase", dacă ne gîndim ce s-ar 
fi întîmplat cu ei lăsîndu-i să 
vegeteze și la... mila altora. 
Drept care i-ău îndrumat... la 
muncă ! E mai sănătos.

E vremea cină turmele, de 
coboară de la munte. Pină 
ajungă insă

ci preocupare de cea mai mare 
importanță a Comitetului județean 
de partid Iași, ca și a tuturor or
ganizațiilor de partid din întreaga 
țară o constituie situarea omului 
în centrul întregii activități ideolo
gice, politice și educative — aceasta 
decurgind din însăși esența muncii 
de partid, muncă de lămurire, edu
care și mobilizare a oamenilor. 
Pentru realizarea acestui țel, orga
nele și organizațiile de partid dis
pun de un întreg 
„arsenal" de mij
loace : dezbateri
le teoretice din 
adunările de par
tid, diversele for
me ale învăță- 
mîntului de par
tid, conferințele, 
agitația vizuală, 
gazetele de pe
rete, stațiile de 
radioamplificare, 
brigăzile artistice 
de agitație etc. 
De o mare efi
cientă se dove
dește munca de 
la om la om rea
lizată de agitato
rii desemnați de . 
fiecare organiza
ție de bază. în- 
trucît 
unui 
poate 
tată în întregime 
toate aceste domenii 
tate, ne propunem să reținem aten
ția cititorilor asupra unor preo
cupări cu privire la perfecționarea 
activității agitatorilor.

Organizațiile de partid din jude
țul nostru acordă o atenție deose
bită intensificării muncii de la om 
la om, care se dovedește una dintre 
pirghiile cele mai importante pen
tru cunoașterea politicii partidului, 
a evenimentelor interne și externe 
de către oamenii muncii, pentru 
influențarea conștiinței lor în ve
derea unei lot mai active partici
pări la efortul general de îndepli
nire a obiectivelor de plan, de rea
lizare a sarcinilor construcției so
cialiste.

Pentru răspîndirea și generaliza
rea metodelor celor 
se acordă atenție 
schimburi de 
se desfășoară 
țiuni ? Să luăm 
nul dintre cele __
nizate la întreprinderea „Țesătura1 
și avînd ca temă stimularea ati
tudinii înaintate față de munca 
în întrecerea socialistă 
marilor evenimente 
an jubiliar. Au participat t 
tatori, propagandiști, secretari și 
responsabili cu propaganda din co
mitete de partid și birouri de orga
nizații de bază din- municipiul Iași. 
După ce au vizitat întreprinderea- 
gazdă și au cercetat diferite 

- aspecte ale agitației vizuale și 
ale altor forme de muncă po- 
litico-educativă, participanții au

ascultat o scurtă expunere a secre
tarului comitetului de partid de la 
„Țesătura" asupra modului în care 
este organizată munca politică de la 
om la om. Au urmat apoi discuții 
în cadrul cărora cei prezenți și-au 
exprimat punctele de vedere, u- 
nele ascuțit critice, cu privire la 
experiența pe care au studiat-o, îm
părtășind, totodată, și aspecte din 
experiența proprie pe acest tărîm. 
Asemenea acțiuni pe grupe de co-

miezul fierbinte al întregii vieți 
politice a țării — proiectul de Pro
gram și proiectul de Directive — 
secretarii, membrii biroului, ceilalți 
activiști ai comitetului județean, ca 
și ai comitetelor orășenești și co
munale de partid s-au deplasat în 
unitățile economice și în instituțiile . 
din județ pentru a îndruma con
cret, în funcție de specificul fiecă
rui loc de muncă „punerea în dis
pozitiv" a întregului arsenal al 
muncii politico-educative, inclusiv a 
agitatorilor.

O concluzie pe care a impus-o 
analiza unor neajunsuri în ceea ce 
privește eficiența acțiunilor între
prinse de unele organizații de bază 
este aceea că temeinica pregătire 
politică a agitatorilor, înarmarea 
lor cu date și fapte de referință 
concrete, convingătoare, trebuie îm
binate organic cu însușirea unor

ca instrui- 
se rezume 
din păcate,

în cadrul 
articol nu 

fi prezen-

Falsul
procuror

De cite ori făcea cunoștință 
cu cineva, chiar dacă se potri
vea sau nu se potrivea situației 
date, Ion Stroe, din Brăila, se 
recomanda :

— Îmi dați voie ? Ion Stroe.
Ața s-a recomandat si in fața 

tinerei M.M., din aceeași locali
tate, adăugind si calitatea de 
procuror.

— Ah, sinteți chiar procuror ?
— Chiar procuror, si incă pro- 

curor-șef. Ce zici ?
— Ce să zic, e grozav !
Atit de „grozav", incit tlnăra 

s-a lăsat ademenită de „procu- 
rorul-sef" intr-o plimbare pini 
dincolo de marginea Brăilei... 
Arestat imediat de organele de 
miliție pentru viol, Ion Stroe 
este învinuit si de „uzurparea 
calității". Cu alte cuvinte, abia 
de-acum incolo o să cunoască si 
un procuror adevărat.

Furat- 
„în rate", 
plătit 
integral

Organele de anchetă aleOrganele de anchetă ale mi
liției au definitivat cercetările 
in cauza privind pe Dragomir 
Constantin, de profesie „fără", 
care împreună cu alți 6 infrac
tori, intre care 2 gestionari de 
la magazinul „Aurora" din Ca
pitală, au adus prejudicii avu
tului obștesc în valoare de 
53 755 lei. Dragomir „et co" în
tocmeau contracte pentru cum
părarea in rate a unor mărfuri 
cu folosință îndelungată. Con
tractele erau false, dar banii 
însușiți erau adevărați.. Cum tot 
adevărat e st faptul că, dați pe 
mina instanței, îți va primi fie
care „nota de plată", dar nu in... 
rate, ci integral. $i — să spe
răm — cu „folosință îndelun
gată".

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteli*

MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ
esență a activității de partid

experiența în 
de activl-

mai înaintate 
organizării de 

experiență. Cum 
la noi aceste ac- 
drept exemplu u- 

mai recente, orga-

consacrată 
ale acestui 

agi-

mune au avut loc la Șipote, Vlă- 
deni, Răducăneni.

Aceste schimburi de experiență 
— ca și altele de același gen.— au 
demonstrat că, deși s-au realizat 
pași imp'ortanți în perfecționarea 
activității, se mai cer combătute 
unele neajunsuri care fac ca, pe 
alocuri, eficiența ei să fie grevată 
de un stil de muncă uneori greoi 
și implicit neconvingător, alteori de 
lipsa de pregătire a agitatorilor in 
reliefarea experienței înaintate, in 
generalizarea unor inițiative, in 
combaterea deficiențelor. S-a evi
dențiat, de asemenea, . necesitatea 

’ de a se combate practica unor bi
rouri ale organizațiilor de bază care 
îndrumă în prea mică măsură agi
tatorii spre discuții despre menta
litățile și practicile înapoiate, re
trograde în muncă, despre mani
festările de nesocotire a interese
lor societății, exprimate, între al
tele, în tendința de a pretinde cit 
mai .mult de la societate și a-i da 
cît mai puțin, de chiul sau lipsă de 
grijă pentru calitatea produselor 
etc.

, Una din căile cele mai eficiente 
ale răspîndirii experienței înaintate 
și depășirii unor neajunsuri o 
constituie contactul direct al mem-

1 brilor biroiilui județean de partid 
cu: birourile -și comitetele de partid, 
îndrumarea acestora nemijlocită de 
la fața locului în ce privește 
orientarea generală, cit și 
dalitățile practice de lucru. Re
cent, după publicarea istoricelor 
documente ce constituie în prezent

atit 
mo-

metode de lucru bîne verificate. în 
definitiv, e pe deplin firesc ca 
— în lumina exigenței partidului 
de a asigura fiecărui domeniu al 
vieții sociale o conducere științifi
că, bazată pe norme și crițerii pre
cise — să privim munca politico- 
educativă ca o parte componentă a 
procesului general de educație a 
oamenilor și s-o călăuzim în funcție 
de cerințele concrete de la 
loc de muncă. Din păcate, 
nevoiți să combatem destul 
părerea, evident greșită, 
căreia aceasta ar constitui una din- 

v tre activitățile secundare. Luînd a- 
titudine fermă împotriva acestui 
punct de vedere, am acordat și a- 
cordăm toată atenția selectării agi
tatorilor, antrenării în această acti
vitate în primul rînd a cadrelor cu 
munci de răspundere, a tovarășilor 
cel mai bine pregătiți din organiza
țiile de partid, instruirii lor temei
nice. Combatem tendința ce se face 
simțită în unele locuri — cum sînt 
întreprinderea de antibiotice, trustul 
județean de construcții sau comu
na Vînători-Pașcani — de a socoti 
instruirea agitatorilor ca o activi
tate doar de „zile festive". Ne 
străduim să jnsuflăm tuturor co
mitetelor și birourilor de par
tid cerința ca — în afară de in
struirea periodică, lunară a agita
torilor, în cadrul căreia iau cuvîn- 
tul în fața lor, de regulă, secretarul 
comitetului de partid, directorul în
treprinderii, unii activiști ai comi

fiecare 
sîntem 
de des 
potrivit

tetelor orășenești și județean de 
partid — să se efectueze și instru
iri operative, ori de cîte ori apare 
cîte un document de partid impor
tant, se întîmplă cîte un eveniment 
deosebit în viața țării și pe arena 
internațională sau se ivește vreo 
problemă în producție, care recla
mă concentrarea eforturilor spre 
depășirea unui obstacol.

Totodată, ne îngrijim 
rea agitatorilor să nu
— cum se mai întîmplă,
pe alocuri — Ia comunicarea u- 
nor date, cifre, obiective din ac
tivitatea economică a întreprinderii 
sau secției respective, deoarece 
agitatorul nu e chemat să fie un 
simplu împuternicit al maistrului 
sau șefului de secție, ci un activist 
politic, un factor de mobilizare a

conștiințelor. Ex- 
,.....  ju plicăm cu fiecare

prilej că numai o 
asemenea viziune 
esențialmente po
litică poate per
mite agitatorilor 
să acționeze cu 
eficiență, convin- 
gînd, mobilizîrid 
șl modelînd con
științele, încit fie
care problemă să 
ajungă la mintea 
și inima fiecărui 
membru al colec
tivului.

în tot mai ma
re măsură, în ca
drul unor instru
iri periodice, agi
tatorii sînt de
prinși să răspun
dă la următoarele 
întrebări : cind, 
unde, cum să ne 

realizăm cu cea mai mare efi
ciență sarcina de agitatori ? Cînd
— înseamnă alegerea momentului 
celui mai potrivit (începutul sau 
sfîrșitul schimbului, pauza de ma
să etc.). Unde — înseamnă locul 
în care să se desfășoare convorbi
rea, în funcție de necesități, de 
caracterul convorbirii, de obiecti
vele ce se urmăresc. Cum — în
seamnă selectarea modalității celei 
mai adecvate, în raport cu sar
cina ce se cere îndeplinită.

Neîndoielnic, experiența dobîn- 
dită pe acest tărîm de organele și 
organizațiile de partid din județul 
Iași mai are și alte aspecte pozi
tive, dar are și un jșir de lipsuri 
pe care ne vom strădui să le în
lăturăm. Sîntem ferm hotărîți să 
nu ne precupețim eforturile pentru 
a întări în continuare munca po- 
litico-educativă, punînd în centrul 
preocupărilor ei formarea omu- 

proiectului de 
Tezelor

lui. în spiritul 
Program și al 
al P.C.R.. pentru Congresul 
XI-lea, astfel îneît ea să contri
buie în și mai mare măsură la mo
delarea si educarea unui om nou. 
cu o conștiință înaintată, cu o mo
rală superioară, profund responsa- 1 
bit față de interesele generale 
societății.

Cristian CHEIARU 
secretar
al Comitetului județean 
al P.C.R.

ale

ZJ

Magazinul comercial universal „Luxor" din Tîrgu-Mureș Foto : S. Cristian

Există astăzi în țară — amplasate 
pe diferite drumuri naționale sau pe 
trasee turistice — cîteva sute de 
locuri de recreare și popas : cam
pinguri, moteluri, hanuri, cabane ș.a. 
Menirea lor 7 Orășenii — evadați în 
timpul liber din mediul citadin — 
vin aici 'pentru odihnă în aer liber, 
să respire în voie, în pădure sau pe 
malul apei, să-și desfete ochii pri
vind împrejurimile.. Lor li se adau
gă „pietonii" fr.ecvenți ai șoselelor 
— automobiliștii de ocazie sau de 
profesie — care opresc aici cîteva 
ore pentru a lua o gustare sau a se 
odihni.

Am colindat prin mai multe ase
menea locuri de popas ale coopera
ției de consum (care deține cea mai 
mare parte a acestora) încercînd să 
aflăm în ce măsură răspund aceste 
unități — toate și din toate punctele 
de vedere — cerințelor publicului 
larg, TUTUROR categoriilor de soli- 
citanți.

Din capul locului se cuvine o pre
cizare : utilitatea unităților în discu
ție pentru publicul larg — și deci și 
necesitatea lor practică — este de 
necontestat. Fapt dovedit cît se poa
te de clar de însăși evoluția circu
lației de turiști, de numărul lor în 
continuă creștere (în acest an-, cu 
peste 100 la sută mai mulți decît în 
.1970 și cu 20 la sută mai mulți de
cît în 1973), de volumul sporit de 
servicii oferite. .

Totuși, a opri aici răspunsul ar 
însemna să nu reflectăm .decit par
țial realitatea. Pentru că există în 
prezent o serie de rezerve în organi
zarea bazei de turism și agrement 
a cooperației de consum (valabile în 
aceeași măsură și pentru celelalte 
sectoare cu asemenea unități : ofi
ciile județene de turism, întreprinde
rile comerciale locale), care — puse 
în valoare — ar putea spori simțitor 
capacitatea ei- de a satisface cerin
țele publicului, TOATE categoriile de 
solicitanți. Este vorba, în principal, 
de posibilitățile de diversificare în

continuare a condițiilor de cazare și 
alimentare a turiștilor, de faptul că, 
pe această cale, locurile de popas 
ar putea deveni mai accesibile clien- 
ților, inclusiv celor cuvenituri mai 
mici. ““

Dar iată, mai întîi, cum se prezintă 
situația condițiilor de cazare. în 
unele județe — precum Bacău, Bi
hor, Ilfov, Vaslui — hanurile, mote
lurile și cabanele sînt numai de

zolvare, amenajîndu-se, în jurul 
spațiilor de cazare de confort I, că
suțe tip camping (unde, bineînțeles, 
și taxa de închiriere este de 2—3 
ori mai mică decît la ho
tel) : motelurile „Monteoru", „Hanul 
Conachi", „Ilișești", „Gura Motrului", 
hanurile „Trei iazuri", „Drăgușeni", 
cabanele „Popasul romanilor", „Că
prioara" ș.a. Numai că această solu
ție, deși foarte avantajoasă pentru

multe locuri, dar care sînt încă insu
ficient extinse. Așa se face că, in 
multe cazuri, turiștii sînt obligați 
încă să mănînce — fie că sînt dis
puși sau nu să cheltuiască mai 
mult — doar la restaurant. Cu riscul 
că ne repetăm, subliniem că și ase
menea unități sînt necesare, inclusiv 
cele de. categorie superioară. Ceea ce 
nu înseamnă însă c.ă ele trebuie 
să reprezinte singura soluție pentru

Deplină airisare a proieEtelor 
t Program si Directive, 

angalament ferm si ■■ 
6 a le transpire in viată
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

în întreaga țară continuă con
ferințele pentru dare de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de 
partid din întreprinderi și insti
tuții, din orașe și municipii. Ex- 
primînd mandatul ce le-a fost 
încredințat, delegații la confe
rințe adoptă hotărîri prin care 
își manifestă deplina adeziune 
față de politica internă și exter
nă a partidului, deplina aproba
re față de proiectele de Program 
și Directive, față de Tezele C.C. 
ale P.C.R., pentru Congresul al 
XI-lea. Desfășurîndu-se într-un 
pronunțat spirit de lucru, confe
rințele stabilesc, totodată, planuri, 
de măsuri menite să asigure în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen, punerea în valoare a re
zervelor care există în fiecare 
unitate economică pentru spo
rirea eficienței activității econo
mice, formulează angajamente 
concrete în acest sens.

în încheierea conferințelor, 
participanții adresează telegrame 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se relevă hotărîrea organi
zațiilor de partid de a acționa 
neabătut, în lumina exigențelor 
și sarcinilor ce vor fi stabilite de 
apropiatul Congres al partidului, 
pentru înfăptuirea mărețului 
Program al partidului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Asemenea telegrame au trimis 
delegații la conferințele munici
pale de partid Alba Iulia, Foc
șani, Suceava, participanții la 
conferința de partid de la Ex
ploatarea minieră Lupeni, între
prinderea de transport Bucu
rești, comuniștii din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
delegații la conferința de partid 
din Marele Stat Major, comuniș
tii din Academia de științe agri
cole și silvice.

SĂRBĂTORILE
ORȘOVEI

ORȘOVA (Corespon
dentul „Scînteli", V. 
Tătaru). — Dumini
că, 13 octombrie. 
Orșova — noua și 
moderna așezare ur
bană, înălțată din 
temelii în . pitoreasca 
zonți a lacului de acu
mulare al hidrocentra
lei Porțile de Fier — 
a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Orșovenii 
au cinstit un dublu 
jtibileu : împlinirea a 
18 secole - de' atestare7 
documentară a locali
tății și inaugurarea 

■, noii vetre a orașului. '
Participanții la a- 

dunarea jubiliară au 
primit cu profundă re
cunoștință, mîndrie și 
satisfacție decretul 
prezidențial prin care 
orașului Orșova i-a 
fost conferit ordinul 
„23 August" clasa I, 
și mesajul pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat 
comitetului orășenesc 
de partid, consiliului 
popular, tuturor locui
torilor ’ orașului Or
șova. Dînd expresie 
acestor sentimente, cei 
prezenți la festivitate 
au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se 
spune : „Participanții 
la adunarea jubi
liară a orașului Orșova 
consacrată aniversării 
a 18 secole de exis
tență atestată docu- 

. mentar a localității și, 
odată cu aceasta, inau. 
gurării ei pe noua va
tră, făcîndu-se ecoul 
gîndurilor și sentimen
telor celor care tră
iesc și muncesc în a- 
cest colț înfloritor al

patriei, exprimă cele 
mai calde mulțumiri 
conducerii partidului 
și statului, dumnea
voastră personal, mult 
iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru vibrantul me
saj pe care l-ați adre
sat în acest moment 
sărbătoresc locuitori
lor Orșovei, pentru 
înalta distincție ce a 
fost accrdată orașului... 
nostru. Vă asigurăm, 
mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor reie
șite din documentele 
Congresului al XI-lea 
al partidului, obținînd 
realizări tot mai mari 
în întreaga noastră ac
tivitate. în munca 
noastră de fiecare zi 
vom avea drept că
lăuză normele vieții și 
muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității 
socialiste, pe care le 
vom imprima cu toa
tă răspunderea noas
tră comunistă în con
știința tuturor oame
nilor muncii din ora
șul Orșova".

Evocînd istoria mul
tiseculară a localității, 
bogatele tradiții cultu
rale și spirituale din 
aceste locuri, Gheor- 
ghe Dogaru, prima
rul orașului, a înfățișat 
tabloul înnoitoarelor 
transformări care au 
avut loc mai ales in ul
timul deceniu. în nu
mai 1 780 de zile și 
nopți de dăruire și 
muncă eroică, orșove
nii, împreună cu pro- 
iectanții și constructo

rii, au înălțat, practic, 
un nou și frumos o- 
raș. Dacă în vechea 
Orșovă, de exemplu, 
existau numai 1 207 
locuințe, multe insalu
bre, 600 de fîntîni și 
citeva S(Ute de metri 
de rețele de canaliza
re și apă, astăzi ora
șul dispune de 53 
blocuri cu mai multe 
niveluri, însumînd 

.3 000 apartamente, mai 
• bine de 1 600 locuințe 
proprietate. personală, 
din care 700 tip 
vilă, mari spații 
comerciale, peste 65 
km rețele de canaliza
re, de apă. La acestea 
se adaugă 7 grăclinițe, 
o spațioasă casă de 
cultură, un liceu, școli 
generale, un spital și 
o policlinică și alte 
zeci de obiective so- 
cial-culturale.' Transfe
rate pe noile amplasa
mente, unitățile indus
triale au fost complet 
reutilate și moderniza
te, sporindu-și produc
ția de cîte 3 și chiar 5 
ori. Iată, așadar, pe 
scurt, cîțiva din para
metrii Orșovei sărbă
torite, la ora emoțio
nantului jubileu.

în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al par
tidului, orșovenii au 
raportat realizări de 
prestigiu : întreprin
derea textilă „Cazane- 
le“ a realizat prevede
rile cincinalului cu un 
an și șapte luni mai 
devreme ; de aseme
nea, minerii de la Baia 
Nouă au raportat rea
lizarea planului pe 4 
ani ai Cincinalului încă 
din luna septembrie.

reguli elementare ale igienei și bu
nei serviri — neținînd seama că 
aceste unități au fost create pentru a 
satisface, în aceeași măsură, cerințe
le tuturor categoriilor de cetățeni, 
fie că plătesc pentru hotel, fie că 
plătesc pentru camping. Semnificativ, 
în acest sens, este campingul de la 
Portița (de altfel, realizare meritorie 
a cooperației de consum din județul 
Tulcea), unde am constatat că nor-

lOCURILE $E PtifrAȘ

însemnări h sfîrșifc de seson despre ceea ce mai trebuie făcut pentru 
ca acestea să răspundă tuturor categoriilor de solicitări

categoria I — cu tarife, evident, ri
dicate, iar în Dîmbovița, Hunedoara, 
Mehedinți, Suceava, cele de catego
ria I dețin ponderea — ca număr de 
locuri. Evident, și asemenea unități 
sînt necesare — și e bine ca ele să, 
existe in continuare — dar nu în
seamnă că solicitanților nu trebuie 
să li se ofere și în aceste locuri posi
bilitatea închirierii unor camere mai 
puțin luxoase și deci mai ieftine 
decît cele de categoria I. Pentru că 
— este cunoscut — omul nu vine în 
excursie la motel neapărat pentru 
confortul pe care acesta l-ar putea 
oferi, pentru a se plimba pe moche
tă sau pe covorul persan din came
ră. Important e să existe — indife
rent de categoria de confort a loca
lului — strictul necesar în privința 
condițiilor de odihnă și de igienă 
corporală.

Ce-i drept, în unele județe s-a în
cercat și s-a găsit o soluție de re-

clienți, este departe de a fi ge
neralizată : în momentul de față 
l/3 din rețeaua He locuri de po
pas nu dispune încă de ase
menea căsuțe. Desigur, în legătu
ră cu același aspect, ar mai exista 
o soluție, poate și mai eficientă (și. 
în același timp, mai ușor de reali
zat in- practică), anume: dotarea ac
tualelor locuri de popas — acolo 
unde terenul și arhitectura locală 
oermit — cu corturi de închiriat 
oentru tot timpul sezonului cald, 
(în raidul nostru, 8 din 10 locuri de 
popas nu aveau în dotare asemenea 
corturi, iar cele care aveau nu le 
ofereau turiștilor. Exemple : popasu
rile „Păulești", „Românești", „Buda", 
„Casa arcașului" etc.).

Un alt aspect, la fel de impor
tant : condițiile de aprovizionare a 
turiștilor la locurile de popas. în 
această privință există o serie de 
metode folosite cu bune rezultate în

aprovizionarea turiștilor. Cel ce do
rește să servească dimineața un ceai 
sau o salată de roșii cu telemea (în 
cameră), automobilistul în trecere, 
care vrea doar o gustare și 
un suc, cei care — în gene
ral vorbind — nu vor sau nu-și pot 
permite să mănînce la restaurant pe 
toată durata vacanței, ar trebui să 
aibă posibilitatea să se aprovizione
ze de IA unități obișnuite — chioșcuri 
sau bufete — în care prețurile să fie 
mai mici. E adevărat, în unele locuri 
(„Buda", „Malu", „Păulești" ș.a.) 
pentru diversificarea condițiilor de 
aprovizionare — pe lingă restauran
tele de categoria I — există și bra
serii sau bufete de categorie inferi
oară. Dar numărul lor ar trebui și 
ar putea fi și • mai mare.

Semnalăm, de asemenea, că, în 
unele dintre locurile de popas, orga
nizatorii turismului, dornici de a ob
ține cît mai multe beneficii, ignoră

mele de igienă sînt complet în afa
ra preocupării gazdelor. Și exemple 
de acest fel s-ar mai putea da...

în legătură cu locurile de popas 
ale cooperației de consum sînt de 
notat și alte aspecte : respectivele 
unități nu sînt incluse în circuitul 
turistic organizat, decît prin A.C.R. 
(împreună cu O.N.T.-ul sau sindica
tele s-ar putea stabili ca, în anumi
te locuri mai atractive, oamenii 
muncii să-și petreacă concediul — 
chiar pe bază de bilet de odihnă) ; în 
unele unități, condițiile igienice — 
mai ales grupurile sanitare — lasă 
incă de dorit ; nu peste tot sînt or
ganizate servicii de închiriat (apa
rate de radio, accesorii turistice 
etc) ; nu este rezolvat serviciul de 
rezervare a camerelor, turiștii fiind 
nevoiți să meargă, Ia întîmplare, din 
unitate in unitate pentru a găsi un 
loc liber etc., etc.

în legătură cu aspectele semnalate, 
am solicitat,' în final, opinia tovară
șului Ion Vetrineanu, director ad
junct în Centrocoop :

„Doresc să Vă informez că aspec
tele la care v-ați referit se află în 
atenția noastră și, prin măsurile pe 
care Ie vom lua, sperăm ca viitorul 
sezon să ne găsească mult mai bine 
pregătiți. Acolo unde fondurile și 
condițiile naturale ne vor permite, 
vom amenaja în continuare, pe lingă 
hotelurile și motelurile noastre, 
căsuțe tip-camping sau vom dota 
unitățile cu corturi de închiriat. Și, 
tot pentru a face mai accesibile 
locurile de popas, vom stabili ca 
acei turiști care stau mai mult de 5 
zile în unitățile noastre să poată 
servi masa pe bază de abonament, 
la preț de pensiune (cantină-restau- 
rant). în plus, vom diversifica me
niurile pentru a putea oferi în a- 
ceeași unitate și preparate la pre
țuri mai mici, extinzînd totodată 
rețeaua de bufete și chioșcuri. Pre
cizez, de asemenea, că ne preocu
păm în prezent de îmbunătățirea 
condițiilor de igienă de la locurile 
de popas, revăzînd situația dotării 
lor cu grupuri sanitare. Sîntem de 
acord și intră în preocupările noas
tre și celelalte propuneri privind 
atragerea rețelei noastre de unități 
în circuitul turistic organizat,, pri
vind diversificarea serviciilor oferite 
clienților noștri și vom lua în con
secință măsuri". '

...Consemnînd acest punct de ve
dere și aceste promisiuni, vrem să 
credem că măsurile anunțate vor 
prinde cît de curînd viață, astfel în
eît actualele locuri de popas să de
vină mai accesibile, să poată cu
prinde un număr sporit de turiști, 
să răspundă tuturor categoriilor de 
solicitanți.

Gheorghe GRAURE 
Mihai IONESCU
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încă din primele ore după festivitatea deschi
derii oficiale, Tîrgul internațional București a 
cunoscut o puternică afluență de vizitatori. Este 
firesc, dacă ținem seama de forța de atracție pe 
care această manifestare prestigioasă, devenită 
tradițională, o exercită pentru foarte numeroși 
specialiști români și din străinătate, oameni de 
afaceri din lumea întreagă, veniți să cunoască 
îndeaproape exponatele, noutăți din domeniile 
prioritare ale industriei construcțiilor de mașini, să 
încheie tranzacții.

o solicitare deosebită se bu- 
pavilionul central, platformele 
jurul acestuia, unde, sub 

„Noutate — înalt nivel teh-

De 
cură 
din 
deviza 
nic — calitate", 23 de întreprinderi 
de comerț exterior românești ex
pun mii de produse „Made in 
Romania", produse care, datorită 
performanțelor lor tehnice și con
structive superi
oare, suscită ateu- 
ția 
lor, 
lor 
lui 
imensa 
sînt' 
produse ale 
strucției de 
șini-unelte, 
tronicii și 
trotehnicii, 
construcției 
mașini, ramură 
de bază a econo
mici naționale, 
care — după cum 
se știe — reali
zează astăzi în 
numai patru zile 
întreaga producție 
a anului 1938.

Interesul viu 
pentru produsele 
industriei 
strucției de 
șini-unelte, 
tronicii și 
trotehnicii 
profund

\ tățit 
cantitatea, 
mai ales de cali
tatea exponatelor. 
Puternice senti
mente de satis
facție trezesc în 
rîndurile vizita
torilor, care se 
opresc în fața di
feritelor standuri, 

. strungurile de 
înaltă tehnicitate, 
cu comandă sec
vențială, mașini- 
le-unelte auto
mate, rulmenții 
de mare precizie, rotorul paletat al 
turbinei de 330MW. în mod 
deosebit sînt admirate produse
le electronicii și electrotehnicii 
românești, sutele de tipuri de a- 
paratură de automatizare, calcu
latoare electronice și echipamen
te periferice pentru tehnica de 
calcul, calculatoare pentru diri
jarea proceselor tehnologice, ne
numărate alte exponate care ex
primă eforturile economiei noastre, 
ale inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor, ale cercetătorilor și 
proiectanților pentru dezvoltarea 
industriei românești în pas cu cele 
mai înalte cuceriri ale tehnicii mon
diale. Grupurile de vizitatori zăbo
vesc îndelung la macheta minera
lierului de 55 000 tdw, aflat în con
strucție pe Șantierul naval din. Con
stanța, cît și la macheta platformei 
de foraj maritim. Este un interes le
gitim, un prilej de profundă mîn- 
drie, dacă ținem seama că o ase
menea instalație complexă urmea-

să asigure înfăptuirea unui 
obiectiv prioritar subliniat în pro
iectul do Directive, potrivit că
ruia, în anii viitori, tara noas
tră va trece la forajul pe plat
forma Mării Negre. Importanta con
struirii platformei s-a desprins eu 
pregnantă din discuțiile purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eu pri-

tiveie superioare prevăzute în pro
iectele de Program și Directive. 
Oricine vizitează standurile româ
nești își întărește convingerea cu 
privire la realismul prevederilor de 
viitor ale dezvoltării industriei 
noastre, la importanța drumului 
străbătut, drum la capătul că
ruia industria românească, eon-

reductorul pentru acționarea benzi
lor transportoare în industria mi
nieră, două modele de reductoare 
pentru industria navală. Demne de 
remarcat sînt, la aceste produ
se, performanțele lor superioare. 
Apreciind calitatea exponatelor, 
președintele Republicii Socialisto 
Roiiiânia a relevat necesitatea asi
gurării de la început a unor para
metri tehnico-funcționali la nivelul 
proiectelor și chiar superiori, ast
fel îneît rezultatele obținute să de
vină un exemplu și pentru activita
tea altor societăți mixte de produc
ție la care participă (ara noastră.

Rezultate deosebit de grăitoare în 
privință succeselor obținute în do
meniul cooperării industriale pot fi 
văzute și în alte standuri ale tîrgu
lui. De pildă, elicopterul „IAR-318 
B“ — Alouette-III, expus pe plat
forma exterioară a pavilionului 
central. Prin asemenea realizări, 
este demonstrată cît se poate de 
convingător capacitatea de coope
rare a României în multiple direc
ții, cooperarea în producție ocupînd, 
după cum se știe, un loc deosebit 
de important.

participanți- 
a specialișii- 

și a publicu- 
larg. Sub 

cupolă 
prezentate 

con- 
ma- 

elec- 
elec- 

ale 
de

con- 
ma- 

elec- 
elec- 
este 

îndrep- 
atît de 

dar
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Amplă frescă a tehnicii moderne, cadru prielnic dezvoltării

relațiilor economice și cooperării internaționale

gere șl prietenie între popoare, an 
salutat cu deosebită cordialitate, 
stimă ți respect pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți eondn- 
cători de partid șl de stat ai țării 
noastre, care au onorat prin pre
zența lor pavilioanele naționale.

în cadrul Tîrgului internațional 
București mari suprafețe ocupă 
standurile Uniunii Sovietice, Polo
niei, Ungariei, Republicii Democrate 
Germane, Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Bulgariei, care prezintă sute de 
produse din construcția de mașini- 
unelte, electronicii și electrotehnicii. 
După cum se știe, în comerțul ex
terior al României, țările socialiste 
au o pondere do peste 50 la sută. 
Pentru multe din exponate, vizita
torii români și străini au cuvinte 
de apreciere, felicitîndu-i pe pro
ducători și organizatori. Se disting 
apoi produsele prezentate de El
veția (mașini-unelte de prelucrare 
prin electroeroziune, mașini de 
șlefuit profile), Anglia (scule tăie
toare), Republica Federală Germa
nia (mașini-unelte cu comandă 
program), Belgia (diferite echipa

mente de regla
re), Statele Unite 
ale Amerieii (e- 
chipamente ale 
-tehnicii de calcul 
și informaticii), 
Austria (aparatu
ră de laborator, 
componente elec
tronice), Grecia, 
Japonia, Dane
marca, Olanda, I- 
talia, Franța, Ir
landa, Israel ș.a. 
Participarea a- 
ceasta numeroa
să reflectă ex
tinsele și, în a- 
celași timp, in
tensele relații șî 
schimburi inter
naționale pe cate 
tara noastră le 
dezvoltă an de an, 
ponderea schim
burilor economice 
cu țările indus
triale dezvoltate 
fiind tot mai ri
dicată.

Cea de-a treia e- 
diție a tîrgului in
ternațional Bucu- 
rești-1974 se a- 
nunță astfel, încă 
din primele zile, 
ca o reușită. Pri
lejuind o întîlnire 
de largi proporții, 
tîrgul se înscrie 
ca un nou și pres
tigios succes al 
politicii țării noas
tre de intensifi
care a contactelor 
internaționale, a 
cooperării econo
mice cu toate ță

rile lumii. Prin semnificația sa, prin 
rezultatele sale practice, Tîrgul in
ternațional București, care rămîne 
deschis pînă în 22 octombrie, re
prezintă o contribuție de prim or
din la crearea unui climat de cu
noaștere și înțelegere între po
poare, un factor de destindere, de 
consolidare a prieteniei și păcii în 
lume.

Lucrările agricole de toamnă
CARTOFII- 

din cimp 
direct la depozite
RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE COVASNA Șl BRAȘOV

Potrivit ultimelor date centralizate la ministerul de resort, recoltatul 
cartofilor se apropie de sfîrșit. Acum trebuie dată cea mai mare aten
ție sortării și livrării cartofilor la fondul de stat, astfel incit producția 
bună dih acest an să poată fi bine înmagazinată și pregătită pentru 
desfacere. Aceasta cu atît mai mult cu cît în cimp se găsesc cantități 
importante de cartofi.

lejul deschiderii tîrgului, din indi
cația secretarului general al parti
dului de-a grăbi lucrările, astfel in
cit această instalație complexă să 
fie terminată pînă Ia finele anului 
viitor.

Privirile vizitatorilor români și 
străini sînt în mod firesc reținute, 
apoi, de produsele de pe platfor
mele din vecinătatea pavilionului 
central, din alte standuri, unde sînt 
expuse autovehicule, piese și sub- 
ansamble auto, diverse tipuri de 
tractoare și mașini agricole, de ex
cavatoare în multiple variante.

Prezentă pe larg la TIB-74, în 
această perioadă, premergătoare 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, industria românească oferă o 
impresionantă și deosebit de con
vingătoare frescă 
marcante 
ani, prin 
dului de 
oglindind 
plecare spre perspectivele și obiec-

a progreselor 
înregistrate in ultimii 
aplicarea politicii parti- 
Inilustrializare socialistă, 
totodată punctul înalt de

strucțiile de mașini sînt capabile să 
obțină noi și importante progrese 
în competiția 
mondială.

Este cunoscut 
liticii partidului 
de dezvoltare și 
schimburilor de bunuri 
cooperarea 
științifică cu alte state ocupă un 
loc deosebit. In acest cadru, în ulti
mii ani, România a încheiat peste - 
250 de acțiuni de cooperare cu nu
meroase țări în multiple domenii, 
între care se înscriu colaborarea și 
specializarea în construcția de ma
șini. Asemenea relații întemeiate pe 
principiul respectului mutual, al a- 
vantajului reciproc dau din plin 
roade. La actuala ediție a TIB 
sînt prezente, pentru prima dată, 
mijloace tehnice realizate de socie
tăți mixte, în rindul cărora se află 
exponatele societății mixte de pro
ducție „Reșița-Renk". Vizitatorii se 
opresc la standul care înfățișează

tehnico-științifică

că, în cadrul po- 
și statului nostru, 

diversificare a 
materiale, 

economică și tehnico-

Tîrgul internațional București — 
1974 este și un excelent prilej de 
competiție tehnică și comercială 
internațională. Cuprinderea sa geo
grafică se lărgește de la an la an. 
Dacă in 1970, la prima ediție, par
ticipau 728 de firme, iar in 1972, la 
a doua ediție, 943, în acest an, 21 
de țări prezintă în pavilioane na
ționale produsele lor, fiind prezen
te în total 1 050 de firme. O aseme
nea participare este încă o dovadă 
a prestigiului, de care România se 
bucură în lume, a faptului că’fie
care .ediție a TIB a marcat noi și 
importante succese în domeniul 
schimburilor economice și al coope
rării tehnico-știirițifice internațio
nale. Duminică, cu prilejul deschi
derii oficiale a ■ tîrgului, șefii mi
siunilor diplomatice, directorii pa
vilioanelor și reprezentanții firme
lor străine, numeroși oameni de a- 
faceri, apreciind in mod deosebit 
politica externă r partidului și sta
tului nostru de largă colaborare cu 
celelalte state ale lumii, de înțele-

Petre NEDELCU 
Dan MATEESCU 
Viorel POPESCU

★
• Cu ocazia sărbătoririi Zilei 

naționale a Danemarcei la Țîrgul 
internațional București, Comitetul 
guvernului, danez 
în străinătate a 
seara, o recepție.

o Participantă
TIB, Austria a sărbătorit ziua na
țională printr-o recepție oferită de 
Camera Federală pentru Comerț ți 
consilierul comercial al Ambasadei 
Austriei la București.

Unitățile agricole din județul Co
vasna, de exemplu, au livrat pînă 
acum circa 75 la sută din cantitatea 
contractată cu statul. Este un pro
cent foarte bun dacă avem în vedere 
cantitatea mare de cartofi cu care a- 
eest județ contribuie la formarea 
fondului centralizat al statului. Se a- 
preciază că pînă la 20 octombrie 
unitățile agricole din județul Co- 
vssna vor achita obligațiile con
tractuale și îndeplini angajamentul 
asumat de a livra suplimentar cir
ca 10 000 tone de cartofi. Sînt dem
ne de remarcat rezultatele coope
ratorilor din Tg. Secuiesc, Catalina, 
Sînzieni, Arcuș, Chilieni și Valea 
Crișului, care și-au onorat contrac
tele încă de săptămîna trecută, li- 
vrînd pînă acum suplimentar la 
fondul de stat peste 1 400 tone.

Vorbind despre rezultatele bune 
obținute în județul Covasna în ac
tuala campanie de recoltare a car
tofilor, nu putem trece cu vederea 
neajunsurile care există în ce pri
vește preluarea și transportul. Ele 
set datoresc neasigurării vagoanelor, 
cît și dezinteresului cu care unii 
beneficiari au tratat problema pre
luării cartofilor contractați. La 
Bicsad, Bodoc, Zăbala, Lisnău și 
Lemnia, ca să amintim doar cî
teva din cooperativele cu mari su
prafețe de cartofi, ritmul mediu zil
nic la livrări nu a depășit 10 tone.

în numeroase cazuri nerespecta- 
rea graficului la livrări se datorea
ză nu unităților producătoare, ci 
beneficiarilor, care fie că nu- și-au 
trimis încă delegați pentru a pre
lua. marfa, fie că nu se ocupă de 
expedierea ei. Iată cîteva exemple : 
județul Mehedinți din 1 600 tone 
nu a preluat încă nimic, iar pentru 
județele Timiș, Caraș-Severin și 
Maramureș livrările se desfășoară 
anevoios. Tot atît de adevărat este 
ți faptul că o bună parte din res
tanțele la livrări pentru alte jude
țe se datoresc C.F.R.-ului. Din celo

SO de zile de cînd au început li
vrările, doar în jumătate s-au ono
rat comenzile. Ca urmare, utilajele 
de incărcat și de descărcat mecani. 
zat, aflate pe cele 5 rampe, nu au 
putut îi folosite la întreaga capa
citate.

în unitățile agricole din județul 
Brașov au mai rămas de recoltat 
circa 600 hectare, ceea ce reprezin
tă mai puțin de 8 la sută din su
prafața aflată în cultură. Practic, 
se poate spune că în două zile 
bune de lucru această lucrare poata 
fi încheiată pe întreaga suprafață. 
In mod normal aceste rezultate 
bune la strînsul cartofilor ar tre
bui corelate și cu cele pe linia 
transportului și livrărilor. Datele 
centralizate la I.L.F. Brașov pun 
însă în evidență un decalaj de a- 
proape 50 la sută. Chiar și 
în zona Brașovului, unde s-a obți
nut o producție bună de cartofi, li
vrările abia au depășit 50 la sută 
din cantitățile contractate. Restan
țele cele mai mari le înregistrează 
unitățile mari producătoare de car
tofi, printre care Feldioara, Hărman. 
Hălchiu, Rișnov, Cristian, Berlvol 
și Mîndra, unde restanțele Ia livrări 
depășesc 1000 tone în fiecare uni
tate. Problema se pune cu atît mat 
mult cu cît chiar și în ultimele zile- 
ritmul zilnic la livrări pentru fon
dul de stat nu a ajuns la 1 600 tone 
decît într-o singură zi.

Neajunsurile în transportul ți li
vrarea cartofilor nu trebuie puse 
însă numai pe seama unităților 
producătoare. Ca și în situația din 
județul Covasna, o vină au și uni
tățile beneficiare, și cele de trans
port.

Am insistat doar asupra eîtorva 
dintre direcțiile în care trebuie să 
se acționeze, astfel îneît tot ceea 
ce se mai află în cîmp să fie trans
portat și depozitat eît mai grab
nic.

Io»U POP,

pentru expoziții 
organizat, luni
tradițională la

---------------- ;............-............................................................................. ........................................................ .

ancheta „sciNTEir1 privind Economisirea metalului
Economisirea materiilor prime șl materialelor, a com

bustibilului și energiei constituie și trebuie să con
stituie o preocupare sistematică, de zi cu zi, a tu
turor conducerilor de întreprinderi și centrale indus
triale, a fiecărui om al muncii la locul unde lucrează, 
a tuturor celor care sînt angajați în procesul produc
tiv, de la director și proiectant, la muncitor. Reflcc- 
tînd înțelegerea majoră a acestui deziderat, colecti
vele din numeroase întreprinderi au lansat o scamă 
de inițiative valoroase în întrecere, inițiative care s-au 
concretizat în însemnate economii de materii prime,

combustibili și energie, în substanțiale sporuri de be
neficii. în continuare, organizațiile de partid, împreu
nă cu conducerile de întreprinderi și centrale, trebuie 
să asigure o amplă mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii pentru ca zi de zi, fără întrerupere, să se asi
gure un riguros regim do economii, pentru ca fle
care gram de materie primă, fiecare strop de ener
gie să aibă o utilizare pe deplin economică.

în’ ancheta de astăzi punem față în față două si
tuații, care reflectă două atitudini diferite față de una 
ți aceeași problemă : ECONOMISIREA METALULUI.

Duminică pe ogoare-
20000 de brăileni

LA ÎNTREPRINDEREA 

„1 MAI" - PLOIEȘTI
întreprinderea „1 Mai" din Plo

iești a reușit ca, în acest an, să di
minueze cheltuielile materiale la 
mia de lei producție cu 25 lei, A- 
ceastă succintă raportare, la o ple
nară a comitetului județean do 
partid, ne-a atras atenția. Cum, 
prin ce căi și mijloace a obținut 
colectivul asemenea rezultate pozi
tive ?

— Fiecare la locul său de muncă 
— ne-a spus secretarul comitetului 
de partid, tov. Oprea lom» — caută 
continuu noi posibilități, pentru ca 
materiile prime — cu precădere 
metalul — și materialele să fie mai 
bine gospodărite. Una din direcțiile 
în care ne-am îndreptat atenția — 
și aceasta ca urmare a recoman
dării directe a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, — a fost RESTRUCTU
RAREA UNEI PĂRȚI A PRODUC
ȚIEI NOASTRE. Am renunțat să 
mai introducem în fabricație o se
rie de produse fără tehnicitate, care 
înglobau metal mult (exemplu re
morci). Am trecut, pe baza expe
rienței și a calificării oamenilor 
noștri, la fabricația de utilaje teh
nologice complexe, mai ales pentru 
siderurgie. Consumul de metal pe’ 
mia de lei producție este acum mai 
redus.

Am zăbovit un timp mai înde
lungat în sectorul de concepție al 
unității. Atenția inginerilor și teh
nicienilor de aici este concentrată, 
deopotrivă, asupra PROIECTĂRII 
UNOR PRODUSE NOI SI REPRO- 
IECTĂRII unor repere sau produse. 
Am reținut, dintr-un studiu al co
misiei economice a comitetului u- 
zinal de partid, că pînă acum circa 
20 de produse — pompe de noroi, 
instalații de foraj, agregate de ci
mentare — au suferit ajustări prin 
reproiectare. Iată și rezultatul prac
tic, consemnat de contabilul șef : 
peste 1 800 tone metal economisit.

Ceea ce necesită subliniat cu deo
sebire este faptul că, așa cum este 
și firesc, ÎNTR-O ACȚIUNE DE O 
ASEMENEA IMPORTANȚĂ ECO
NOMICA TREBUIE ANGAJAT ÎN
TREGUL COLECTIV ȘI FIECARE 
OM ÎN PARTE. Nu sînt suficiente 
reproiectarea produselor sau aplica

rea altor măsuri cu caracter tehnic, 
ci fiecare om, la locul său, are da
toria să facă tot ce depinde de cl 
pentru a gospodări cît mai judicios 
metalul. Ni se relatează, în acest 
sens, că la „1 Mai", la fiecare loc 
de muncă, începînd de la debitarea 
metalului și pînă la produsul finit, 
există o preocupare permanentă 
subordonată economisirii metalului.

cu ușurință. în prezent, verificarea 
este strictă, la fața locului, Econo
miștii Mihai Moraru, Craiu Teodo- 
rescu și alții ca ei trebuie remar
cați pentru elaborarea unor studii 
și analize ; trebuie remarcată și 
munca responsabilă de control și 
evidență a oamenilor de la conta
bilitate.

— Care este perspectiva , acțiunii

întreprinderea „1 Mai" Ploiești, va- 
lorificînd prompt și integral toate 
rezervele existente.

LA ÎNTREPRINDEREA 

DE VAGOANE 
— DROBETA 

TURNU-SEVERIN 
întreprinderea de vagoane din 

Drobeta Turnii-Severin este una 
dintre cele mai mari unități con
sumatoare de metal din județ.

— în ce s-au materializat în nouă 
luni eforturile unității pentru re
ducerea consumului de metal 7

— In perioada la care vă referiți
■

Practic, fiecare bucată de metal își 
găsește o întrebuințare. Din deșeu- 
rile existente înainte la debitare se 
obțin acum o serie de piese im
portante ca urmare a asigurării de
bitării centralizate. Efectul ? In fie
care lună se economisesc citeva 
zeci de tone de metal. Valoroasă 
este și acțiunea de refolosire a ma
trițelor uzate. Ordinea s-a instaurat 
și în ceea ce privește scoaterea din 
magazie a unor materiale și materii 
prime, lansarea de comenzi pentru 
profile de metal, fără »a se vedea 
în prealabil ce rezerve utile sînt 
prin depozit.

Iată încă o dovadă a seriozității 
cu care s-a înțeles ca fiecare com
partiment, toate verigile organismu
lui productiv ăl întreprinderii să 
acționeze, cu mijloacele specifice, 
pentru finalizarea cu bune rezul
tate a ansamblului de măsuri pri
vind economisirea metalului : CON
TROLUL PREVENTIV, care după 
cum aprecia ing. Ton Balcan, res
ponsabilul comisiei economice din 
uzină, este acum deosebit de intran
sigent. Înainte se moi închideau 
ochii, contabilul de evidență semna

de reducere a consumului de me
tal 1

— Dispunem de o serie de pro
puneri, de concluzii pe care le 
înaintăm sectoarelor de proiectare 
sau de prelucrare pentru a fi apli
cate în practică. Iată, chiar în mo
mentul de față am la mine un studiu 
deosebit de valoros — opera unui 
colectiv condus de ing. Alexandru 
Simion și Alexandru Teodoru. E 
vorba de trecerea de la procedeul 
de realizare prin turnare a anumi
tor piese la obținerea lor prin sis
temul de Îmbinare și sudură a unor 
table și profile. Eficiența economi
că : circa 160 tone metal și 85 mc 
eherestea economisiți. Vom asigura 
de îndată aplicarea acestui proce
deu. Dar mai avem multe de făcut 
pentru îndeplinirea sarcinilor sub
liniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința cu acti
vul din domeniul finanțelor, pre
țurilor și retribuirii muncii. Cu 
aceeași străduință și seriozitate cu 
care am acționat și pînă în pre
zent în vederea reducerii consumu
lui de metal, vor acționa și în con
tinuare muncitorii, inginerii de la

— ne precizează Constantin Dia- 
eonu, inginer șef al întreprinderii
— s-a înregistrat o economie de 232 
tone metal. Rezultatul în sine nu ne 
mulțumește. Cînd spun aceasta mă 
refer la faptul că eforturile noas
tre, ale. întregului colectiv, de a 
realiza vagoane moderne, competi
tive, cu un consum de metal cit 
mai redus sînt simțitor diminuate 
de cauze care nu depind de noi. 
Așa, de pildă, în timp ce la vago
nul pentru transportat ciment în 
vrac, ca urmare a îmbunătățirii 
tehnologiei de fabricație, consumul 
de metal s-a redus cu 71 kg pe va
gon, la un alt tip de vagon — cel 
descoperit, pe două osii — în 9 luni, 
consumul planificat a fost depășit 
eu 374 tone, depășire care ne-a re
dus cu mult economiile realizate. 
Cauza principală constă în livrarea 
de către furnizori a unor repere 
din cooperare mult supradimensio
nate.

Ni se oferă cîteva exemple. Re
perul furcă-tracțiune, care ar tre
bui să aibă o greutate de 16,9 kg, 
este livrat de la Arad cu o greu
tate de 58,5 kg. Surplusul de metal

se aruncă. Această stare de lucruri 
a fost semnalată în repetate rîn- 
duri, dar întreprinderea de vagoane 
din Arad a reușit să reducă greu
tatea acestui reper cu numai... 150 
de grame. Tot de la Arad se livrea
ză semimanșoane-tracțiune la o 
greutate de 15,3 kg în loc de 7,8 kg, 
cît este normal. De asemenea, re
perul taler-presiune este, livrat, .tot 
de la Arad, cu o greutate de 22,1 
kg, în loc de 9,8 kg.

Am transmis acest semnal eritie 
conducerii întreprinderii de vagoa
ne din Arad. Iată răspunsul. primit 
din partea directorului acestei uni
tăți, ing. Iosif Nicolae t

— Vă pot spune că în cel mal 
scurt timp inginerii, muncitorii șî 
tehnicienii noștri vor înlătura aces
te neajunsuri. Se află în curs de 
schimbare tehnologia de fabricație 
a furcii-tracțiune, pe această cale 
redueîndu-se substanțial adaosul de 
prelucrare. Cit privește celelalte 
două repere, avem în vedere în pe
rioada imediat următoare o serie 
de măsuri care să ducă la diminua
rea consumului de metal.

Sîntem convinși că inginerii și 
tehnicienii de la întreprinderea din 
Arad vor dovedi perseverență și 
pricepere în lichidarea acestor nea
junsuri. în același timp însă, con
ducerea unității din Drobeta Turnu- 
Severin, Întregul colectiv trebuie 
să manifeste o exigență sporită în 
gospodărirea metalului, acționînd 
ferm pentru lichidarea oricărei sur
se de risipă.

— Nu putem spune — ne mărtu
risește lăcătușul Gheorghe Zaharia 
— că noi am făcut chiar totul în ee 
privește gospodărirea judicioasă a 
metalului. Mai sînt din păcate 
muncitori care dau lucru de proastă 
calitate, care dau rebuturi. în a- 
ceastă situație, se pierde timp, șe 
fac eforturi și cheltuieli în plus, 
alți oameni sint puși să remedieze 
„scăpările" celor, care nu au lucrat 
cu toată răspunderea. Cele mai 
multe rebuturi se înregistrează 
de obicei în schimburile II și III din 
cauză că nu se asigură în aceste 
schimburi asistența tehnică nece
sară. încă nu este pusă la punct 
tehnologia de fabricație la unele ti
puri de vagoane. Modificările, 
schimbările de soluții care se fac pe 
fluxul de fabricație duc inevitabil 
la risipă de metal. Toate aceste 
neajunsuri interne, care ne aparțin, 
noi le-am analizat recent, cu exi
gență comunistă, în cadrul confe
rinței de dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid și sîntem 
hotărîți să le punem capăt în cel 
mai scurt timp.

Constantin CĂPRARU 
Vlrțjll TATARU 
corespondenții „Scîntell"

Duminică, la ora 7, 
populația municipiului 
Brăila „scăzuse" brusc 
cu peste 20 000 de oa
meni. De la președin
tele consiliului popu
lar județean pînă la 
funcționarul de la re
gistratură, de la direc
torul general al direc
ției agricole pînă la 
dactilografă — 20 400 
de oameni — construc
tori, chimiști, energe- 
ticieni, lucrătoarele fa
bricii de confecții, e- 
levi și eleve, la care 
a-au adăugat membrii 
gărzilor patriotice — 
au luat cu „asalt" re
coltele toamnei. In 
sprijinul lor a fost 
mobilizată o impresio
nantă forță tehnică : 
114 autobuze, 300 de 
autocamioane și 160 de 
autobasculante. Adău
gați la toate acestea 
forța de muncă umană 
și. tehnică din dotarea 
de zi cu zi a agricul
turii județului și veți 
avea imaginea a ceea 
ce s-a petrecut dumi
nică pe Bărăganul 
brâilean. în virtutea 
sănătoaselor tradiții 
create la noi în anii 
din urmă, muncitorul 
a întins, încă o dată, 
frățește, mina țăra
nului;

— Parcă tot orașul a 
ieșit pe cîmp...

Au fost primele cu
vinte auzite pe tere
nurile cu cartofi ale 
cooperatorilor din co
muna Tudor Vladimi- 
rescu, unde se aflau

lucrătoarele din ali
mentația publică.

Nu trecuse decît o 
oră de cînd începuseră 
lucrul și pe cerul de 
miere al cîmpiei se 
profilau siluetele pline 
a nu mai puțin de 
1 200 de saci.. Femeile 
știu să muncească. Și 
să rîdă. Se face mare 
haz pe seama unui 
tînăr care venise să-și 
vadă — zice el — „cit 
de vrednică este vii
toarea soție și dacă nu 
cumva îl face vreunul 
ochi dulci".

Reținem alt fapt. Bă
răganul a ajuns să 
concureze Ardealul în 
materie de cartofi. La 
Cazasu, constructorii 
navali recoltează cîte 
25—30 de tone la hec
tar. Pe tarlalele din 
comuna Tudor Vladi- 
mirescu, lucrătorii din 
comerț se laudă : 
„Scoatem peste 30 de 
tone !“. Și scot. „Ia te 
uită ce se mai bucură. 
De parcă ei i-ar fi se
mănat și îngrijit" — 
glumește inginerul.

Voia bună domnește 
peste tot. La intrarea 
în comuna Scorțaru 
Nou, pe o solă cu sfe
clă, un panou previ
ne : întreprinderea
„Laminorul". Și aici, 
pe cîmp, metalurgiștii 
dau dovadă de aceeași 
bună organizare. încă 
de vineri, deci cu două 
zile înainte, secretarul 
comitetului de partid 
și directorul de la „La
minorul" fuseseră în

cîmp, se sfătuiseră cu 
conducătorii unităților 
agricole de producție, 
fixaseră tarlaua unde 
vor lucra, intervalul la 
care să sosească ma
șinile. în același fel au 
procedat toți conducă
torii de întreprinderi 
și instituții.

Deși am notat multe 
nume în carnetul de 
reporter, nu am să 
consemnez nici unul, 
pentru simplul motiv 
că „toți cel 20 000 au 
merite egale" — mi s-a 
spus. Fac, totuși, ex
cepție Frusina Popov 
și Liliana Vlădescu, 
ambele eleve ale Li
ceului economic, care 
și-au aniversat împli
nirea a 17 ani și, res
pectiv, 16 ani, la cule» 
de porumb.

...Seara, la comitetul 
județean de partid, 
aflu că țăranii coope
ratori de pe ogoarele 
județului Brăila au 
terminat însămințarea 
griului pe întreaga su
prafață planificată.

Adăugați la aceasta 
succesul celor 20 000 
de orășeni și veți înțe
lege cum s-a muncit 
duminică în județul 
Brăila. Peste patru 
zile va fi o nouă... du
minică. Ea va începe, 
ca și cu o săptămînă 
in urmă, cu două zii* 
mai devreme...

Mircea BUNEA
corespondentul
„Scînteii"

8e însdmințeazâ griul pe ogoarele cooperativei agricole de producția 
din comuna Vidra, județul Ilfov

Foto : S. Cristian
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Mobila misiune a criticii
în fluxul viu al culturii 

contemporane care conti
nuă să se desfășoare puter
nic în străvechea matcă a 
tradițiilor naționale, cu 
noi determinări istorice și .. 
înnoite valențe de funcție 
socială, legate de orîndui- 
rea socialistă, îi este dat 
criticii să exercite misiuni 
ordonatoare de mari răs
punderi, atît pentru pre
zent, cit și pentru viitor.

întp-un sens mai general, 
> spiritul critic este acela 1 

care trebuie să prezideze 
în evoluțiile și edificările 
de etape noi în istorie, ca 
o expresie a exactei, a cla- i 
rei viziuni asupra țeluri
lor, ca un corectiv necesar 
în desfășurarea impulsuri
lor constructive pe 
tărîm.

Aplicabilă oricărei 
vități umane, sita 
este în primul rînd asocia
tă cu artele și literatu
ra, în discipline înalt spe
cializate, care comportă 
o serie de calități deose
bite, de ordin moral și in
telectual, din partea celor 
care le profesează. Instru
ment de legătură și tălmă
cire între producția artis
tică și mase într-un anu
mit moment istoric, criti
cul este socotit a avea (și 
trebuie să aibă) și etică 
strictă, și vastă cultură, și 
gust îndelung școlit in con
tact cu valorile culturii u- 
niversale, și judecată o- 
biectivă, cit mai aproape 
de criteriile științei, și vi
ziune istorică — calități e- 
dificate pe temelia concep
ției materialist-dialectice. 
Și"cite altele nu se cer cri
ticului român de astăzi,

însemnări de
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

legerea direcției istorice 
care se degajă din opera 
de artă și din ansamblul 
operelor de artă, pină la 
judecarea raportului dintre

orice

acti- 
critică

confruntat cu o diversitate 
atît de largă de fenomene 
de cultură, cu atitea im
plicații și atitea responsa
bilități în devenirea socie
tății noastre socialiste și în aceste opere și societatea 
formarea profilului etic 
estetic al omului nou 
care-1 dorim.

Cînd în proiectul de Pro
gram al partidului se pre
conizează cele mai înalte 
ritmuri pentru toate dome
niile vieții și creației noas
tre, iar artei și literaturii 
li se fixează un rol atît de 
important in acest context, 
îi revine și criticului o no
bilă și complexă misiune, 
nemijlocit legată de func
țiile culturii noastre socia
liste.

Lui îi incumbă delicata o- 
perațiune a propunerii unei 
ierarhii adevărate în tabla 
valorilor contemporane, o- 
perație care se cere făcută 
cu o probitate profesională 
perfectă, cu o obiectivitate 
care să-l ridice deasupra 
oricăror interese subiective 
ori legate de vreun grup. 
Singurul său țel se cade a 
fi acela al adevărului ar
tistic care slujește și ob
știi scriitoricești, și mase
lor doritoare de frumuse
țe, și culturii naționale în 
desfășurarea ei. Aplecarea 
criticului 
trebuie 
tă de 
comportă 
diverse ordine, de Ia ințe-

pe textul literar 
să fie încărca- 
răspunderi, căci 
multe valențe, de

și care le-a produs, deci a 
pe orientării lor realiste, pînă 

la aprecierea valorii esteti
ce a structurii și pină la 
limbajul specific, plin de 
nuanțe, al operației critice.

Pe de altă parte, din 
gestul criticului militant de 
pe pozițiile partidului nos
tru, al criticului angajat 
față de literatura contem
porană, ca și de cea apar- 
ținînd trecutului, moșteni
rii literare, trebuie, să re
zulte o implicație adîncâ 
în realitățile noastre, o în
țelegere istorică și spiri
tuală a acestora dinlăun- 
trul lor. Departe de orice 
judecată apologetică (fiind
că apologetic și critic se 
exclud încă de la nivelul 
termenilor), criticul se de
dică cu pasiune studiului 
diversificat al unor opere 
care exprimă o apartenen
ță .și o viziune a lumii la 
un popor cu o bogată ex
periență și cu modele es
tetice superioare. De aceea 
exigența sa în selecție 
poate fi și trebuie să fie 
maximă. Frina critică e de 
altfel singura posibilitate 
de refuz al lucrărilor slabe, 
fără valoare, după cum 
judecata pertinentă, bogat 
explicativă, se cade să in-

soțească apariția unor o- 
pere de bună calitate, pli
ne de imaginile caracteris
tice ale vieții noastre noi, 
de procesele ce se petrec 
azi in conștiințele oame
nilor care transformă lu
mea.

Sub acest raport, al se
lecției in favo.area publi
cului larg a lucrărilor ce
lor mai izbutite dintre cele 
create la noi, și al expli
cației suficiente a valorii 
lor, ni se pare că, în pri
mul rînd, criticul este che
mat să facă educația ma
selor. Orientarea tot mai 
sigură a gustului publicu
lui spre valorile adevărate, 
etice și estetice, spre ope
rele care exprimă idei ■ 
înalte și generoase, de pro
gres social, de dramatică 
ciocnire a omului cu lu
mea, și pun înaintea oa
menilor modele superioare, 1 
conștiințe care luptînd cu 
sine se perfecționează, în
seamnă acel mare cîștig pe 
care-1 așteptăm din partea,
criticii noastre. i

în felul acesta, persona
litatea omului nou va că
păta o nouă dimensiune, 
nedespărțită de proiectarea 
sa în viitorul acelei dez- ;
voltări integrale pe care
încă de pe acum o gindește 
și o schițează cu limpezi
me planul elaborat de con
ducerea noastră de partid. 
Iar critica militantă, lu- • 
crînd în sensul sarcinilor 
de cinste ce-i sînt atribui
te, se va face și ea unul 
din instrumentele prețioase 
ale transformării conștiin
țelor contemporane în dru- j 
mul lor de luptă șl izbînzi 
socialiste.

I

COLOCVIU NATIONAL
S-a încheiat Colocviul națio

nal de astronomie și astrofizică, 
care și-a desfășurat lucrările 
timp de 4 zile la Oradea. Au 
luat parte oameni de știință și 
cultură din întreaga țară, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. După două 
zile de dezbateri în plen, parti
cipants și-au extins aria expu
nerilor în mai multe întreprin
deri și localități din județ. Ast
fel, la cluburile Solidaritatea, 
Constructorul, Tineretului, Casa 
de cultură a sindicatelor, Casa 
pionierilor din Oradea, la Băile. 
Felix, la casele de cultură din 
orașele Marghita și Aleșd, la 
căminele culturale din Tilăud, 
Vadul Crișului și Peștiș nume
roase personalități ale științei 
românești au ținut expuneri de 
popularizare a cunoștințelor din 
domeniul astronomiei, și astro
fizicii, precum și din domeniul 
educației ateist-științifice. (Du
mitru Gâță),

Sub egida C.C. al U.T.C., 
M.I.U. și Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei u- 
șoare s-a desfășurat, la Miercu
rea Ciuc, finala pe țară a celei 
de-a 6-a ediții a concursului 
profesional „Mîini măiestre", re
zervat tinerilor lucrători din in
dustria confecțiilor și tricotaje
lor. La faza finală s-au prezen
tat 35 tineri din întreprinderile 
de confecții și 20 din cele de tri
cotaje, selecționați din rîndul 
celor 15 000 participanți la fa
zele preliminare. După o dis
pută pasionantă a cunoștințelor 
practice și teoretice, cîștigătorii 
ediției din acest an sînt Ștefa- 
nia Coruleucă, de la întreprin
derea de confecții din DOrohoi, 
și Elisabeta Micu, de la fabrica 
de tricotaje „Drapelul roșu" din 
Sibiu. (Istvan Bartunek).

(Urmare din pag. I)
Iată-de ce, ajunse in pra

gul timpului modern, Su
ceava, Moldova, întreaga 
țară aveau să plătească tri
but înapoierii pricinuite de 
condițiile istorice... Docu
mentele vremii arată că 
Suceava, ca toate celelalte 
așezări urbane din actualul 
județ, era un biet orășel 
de mici meseriași, de ne
gustori și funcționări pră
fuiți, cu un număr infim 
de intelectuali.

Iată, de pildă, ce scrie 
„Enciclopedia României" 
din 1938 : „Azi, Suceava 
este un fel de tirg de inte
res mai mult local, care 
păstrează din trecut numai 
bisericile și ruinele cetății".

Așadar, mîndrii oameni 
ai străvechii cetăți de scaun, 
ai Moldovei, încercați, prin 
veacuri, în atîtea și atitea 
fapte de vitejie și jertfă, 
statorniciți în așezările din
tre obcinele Bucovinei ori 
din șesurile Sucevei, Și
retului și Moldovei, în sen
timentul aspirației spre 
mai bine, autori a nume
roase și importante elemen
te ale spiritualității româ
nești, păreau sortiți in
trării într-un con de umbră 
istorică de nestrăpuns.

...Era firesc ca, in inimi
le și mințile lor, să se dez
volte sentimentul revoltei, 
întii instinctiv, apoi conver
tit în luptă organizată. Și in 
această parte a țării, ca pes
te tot in spațiul carpato- 
dunărean, primii în aceas
tă luptă aveau să fie co
muniștii. Chiar de la în
ființarea sa. Partidul Co
munist Român și-a îndrep
tat atenția și către impor
tantele centre forestiere 
ale Moldovei de nord. Și 
astfel, la Frasin și Doro- 
teia, la Stulpicani și Po- 
jorîta, ca și în alte locali
tăți, forestierii, îndrumați

Colocviu de admitere
pentru doctorat la academia

„Ștefan Gheorghiu
Admiterea se va desfășura conform 

prevederilor botărîrilor Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 oc
tombrie 1971 și 28 decembrie 1973, De
cretului nr. 1058/1967 și Hotărîrii Con
siliului de Miniștri nr. 2910/1967, la 
următoarele ramuri de știință : ECO
NOMIE — cu specialitățile : econo
mie politică, economie mondială, or
ganizarea și conducerea economiei, 
istoria economiei naționale, istoria 
doctrinelor economice. FILOZOFIE — 
cu specialitățile : materialism dialec
tic și materialism istoric, istoria filo
zofiei, sociologie. ȘTIINȚE POLITICE 
— cu specialitățile : socialism științi
fic, doctrine și sisteme politice, știin
ța conducerii societății socialiste, re
lații internaționale contemporane, 
ziaristică. ISTORIE — cu specialită
țile : istoria contemporană a Româ
niei, istoria Partidului Comunist Ro
mân și a mișcării muncitorești din 
România, istoria mișcării muncitorești 
internaționale.

Candidații care doresc să participe 
la colocviul de admitere la doctorat 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare și

//

să aibă recomandarea comitetului ju
dețean, respectiv a Comitetului mu
nicipal București al Partidului Comu
nist Român.

înscrierile se fac pină la data 'de 
15 noiembrie 1974. •

Potrivit Hotăririi Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 2 octom
brie 1971 și Decretului Consiliului 
de Stat nr. 345 din 13 iunie 1973, ab
solvenții Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere din 
economie și administrația de stat din 
cadrul academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pot susține teza de doctorat fără exa
men sau colocviu de admitere și fără 
stagiu de pregătire. Cei care doresc 
să beneficieze de acest drept vor 
prezenta, pînă la 14 noiembrie 1974, 
cererea de înscriere și recomandarea 
comitetului județean, respectiv a Co
mitetului municipal București al Par
tidului Comunist Român.

Informații suplimentare se pot ob
ține la sediul academiei „Ștefan 
Gheorghiu" (București, B-dul Armata 
Poporului nr. 1—3, sectorul 7, telefon 
31 78 00, interior 127).

începînd de luni, Capitala găzdu
iește o nouă reuniune științifică in
ternațională : seminarul cu ten^a 
„Construcții în regiuni seismice sau 
cu condiții dificile de teren".

Organizat sub egida Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa' — 
Comitetul pentru locuințe, construc
ții și sistematizare, manifestarea se 
bucură de participarea unor specia
liști și oameni de știință din peste 
20 de țări, reprezentanți ai UNESCO, 
ai unor instituții internaționale in- 
terguvernamentale și neguvernamen
tale specializate și asociații științifi
ce internaționale.

în cadrul lucrărilor va fi abordată 
o largă arie de probleme cu privire 
la concepția, construcția și controlul 
clădirilor situate în zone seismice 
sau cu terenuri de fundație slabe, 
precum și la colaborarea internațio
nală în acest domeniu. Specialiștii 
români vor prezenta rezultatele acti
vității de cercetare desfășurate in 
țara noastră, în scopul stabilirii so
luțiilor celor mai corespunzătoare 
din punct de vedere tehnic și econo
mic, in vederea asigurării unui grad 
înalt de securitate a construcțiilor.

După cuvîntul inaugural al acade
micianului Ștefan Bălan, președintele 
seminarului, participanții la lucrări 
au fost salutați, în numele Guver
nului Republicii Socialiste România, 
de Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale. Au salutat, de ase
menea, prezenta reuniune reprezen-. 
tanți ai Consiliului popular munici
pal București și ai Comitetului pen
tru consiliile populare.

Din partea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa a vorbit 
Palm, 
român pentru eforturile depuse 
organizarea acestei importante 
nifestări științifice.

Lucrările seminarului continuă 
pînă la data de 18 octombrie.

Y.
care a mulțumit guvernului 

în 
ma

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Dialog despre satul viitoru

lui. Cu săteni din Rucăr-Ar- 
geș, despre anii cincinalului 
1976-1980.

10,45 Film artistic : „Străzile au 
amintiri". Regia : Manole 
Marcus.

12,05 Reportaj TV : Copiii din Ce- 
zteni

12,15 Telex.
16,00 Curs de., limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 “ ’
17,35

Telex.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură
Tinerii și muzica lor.
Legile țării — legile noastre!

18,15
18,50
19,00 Eroi îndrăgiți de copil: „Năz

drăvanul Dennis".
1001 de seri.
Telejurnal
Revista economică TV.
Seară de teatru. Premieră 
TV. Istoria comediei. Renaș
terea germană și franceză 
Șlagăre și interprețl.
24 de ore, .
PROGRAMUL II
Film serial- pentru copii : 
Daktari.
România — țara mea de dor. 
Muzică corală.

20,40 Dialog, Educația permanen
tă și-autoeducațla.
Telex.
Univers științific.
Roman foileton : „Flori 
toamnă".

19,25
19,30
20,00
20,35

20,00

20,25

B ■
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Interviu cu prof. dr. GEORGE PALADE,
savant american de origine româna, laureat al premiului Nobel pentru medicină

la Iași în 1912, George Emil Palade și-a făcut studiile la 
de medicină din București, unde a fost apoi asistent, șef 
și conferențiar la catedra de anatomie, ridicată la un înalt

Născut 
Facultatea 
de lucrări ___  ,
nivel științific de reputatul profesor Francisc Rainer.

Stabilit de aproape trei decenii în S.U.A., profesorul Palade a des
fășurat, la „Institutul de cercetări medicale Rockefeller" din New 
York, o laborioasă activitate științifică, făcînd o Suită de descoperiri 
de cea mai mare însemnătate, care îl situează astăzi printre cei mai 
mari savanți ai lumii în domeniul biologiei celulare. Aportul la me
todologia izolării structurilor celulare și la perfecționarea metodelor 
de microscopie electronică ; descoperirea ribozomilor, particulele sub
celulare, sediu al sintezei de proteine, denumite astăzi, în cinstea des
coperitorului, „granulele Palade" ; cercetările deosebit de importante 
asupra unor fenomene de nutriție celulară sau asupra structurii . ul- 
tramicroscopice a nefronului ; contribuțiile fundamentale la ^elucida
rea structurii mitocondriilor, precum șl cele de dată. recentă asupra 
sintezei la nivelul membranelor celulare — reprezintă contribuții re
marcabile la progresul științei medicale mondiale. Profesorul Palade 
a devenit de curînd director al secției de biologie celulară a Facul
tății de medicină de la Yale și este membru al Academiei Naționale 
de Științe a Statelor Unite, precum și al altor academii și societăți 
științifice. Distins cu diverse premii de prestigiu, savantul George 
Emil Palade a atins acum apogeul recunoașterii internaționale, va
loroasa sa activitate științifică fiind încununată cu premiul Nobel, a- 
cordat concomitent altor doi profesori — Albert Claude de la Univer
sitatea liberă din Bruxelles, și Christian de Duve, de la Universitatea 
Rockefeller din New York — pentru descoperirile lor asupra organi
zării structurale și funcționale a celulei. , , , t ,

Prof Palade a primit cu multă amabilitate la locuința sa din lo
calitatea Woodbridge, din statul Connecticut, pe corespondentul nos
tru la Washington, Constantin Alexandroaie, căruia i-a acordat un 
interviu.

Alexandroaie, căruia i-a acordat un

depista cum pot 
țiile" complexei 
omenești în mod 
bine decît azi.

— Sintefi

fi făcute „rcpara- 
mașinării a ființei 
mai eficient și mai

— Domnule profesor, nu ați 
uitat deloc limba maternă, ba 
chiar păstrați și acel dulce ac
cent moldovenesc.

— Limba neamului din care te 
tragi nu se uită. Cum să uit,. cînd îmi 
iubesc și stimez neamul, cînd sint 
mîndru că m-am născut în România, 
cînd am familia și rudele în țară, 
cînd mă gîndesc cu atita nostalgie 
și drag la patria natală, la meleagu
rile pe unde mi-am petrecut copilă
ria, adolescența și studenția 7

De altfel, am mai fost la~ 
rești de cîteva ori — în 12' 
membru al unei delegații americane 
pentru negocierea unui

Bucu-
1966, ca

pentru negocierea unui acord de 
schimburi științifice între cele două 
academii, română și americană, re- 
luîndu-se astfel cu succes legăturile 
dintre cele două țări în 
cercetare și învățămînt.

Cițiva ani mai tîrziu 
în București ca simplu 
tru a-mi vedea familia . 
tinereții mele. în 1971, cu

materie de
am revenit 
turist, pen- 
șî locurile 

____ ,........    i prilejul 
celei de-a treia vizite în România, 
am avut posibilitatea să cunosc în
deaproape organizarea cercetării șl 
învățămîntului superior de speciali
tate. Atunci am fost primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
discutat despre posibilitățile de 
tensificare a ritmului de progres în 
cercetarea științifică din România. 
Am putut constata personal că pre
ședintele Ceaușescu este un condu
cător de o mare receptivitate.

Cu prilejul acestor vizite am tinut 
prelegeri la universitățile din ’ . 
București, Cluj și Timișoara și am 
rămas impresionat, între altele, 
condițiile de viață și studiu create 
tinerei generații in România.

— Cum se desfășoară progra
mul de schimburi științifice 
discutat in 1966 ?

— Bine — însă se poate face șt 
mai mult. în ce mă privește, voi face 
tot ce pot pentru extinderea schim
burilor, in avantajul comunităților

am 
in- ■

Iași,
de

științifice din ambele țări. Am ofe
rit locuri, in laboratorul meu, pen
tru cercetători români care vor să 
se specializeze în acest domeniu al 
biologiei celulare, pentru ca, la rîn
dul lor, să contribuie la progresul 
mai rapid al școlii românești de bio
logie șl am întreprins aci studii îm
preună cu biologi și medici români.

— Care este semnificația mai 
profundă a decernării premiului 
Nobel pentru medicină unui sa
vant din domeniul biologiei ce
lulare ?

— Aș spune că aceasta reprezintă 
o recunoaștere evidentă a unui cîmp 
de activitate care s-a dezvoltat mult 
în anii postbelici. Acest cîmp constă 
în utilizarea microscopului electronic 
pentru analiza organizării materiei 
vii a celulelor. Este vorba de un do
meniu necunoscut pînă la folosirea 
acestui tip de microscop. Cu el am 
putut vedea 
și am putut 
Toate aceste 
coperite sau 
tut fi izolate în masă printr-o pro
cedură de laborator care se numește 
fracționarea celulei. Izolindu-le, 
le-am putut analiza biochimic și în
cerca activitatea lor, ajutînd astfel 
la înțelegere^ rolului 
subcelulare 
celulei. Iată 
rut un corp 
erent, logic 
lulă este In .
piexă, bazată pe diviziunea muncii. 
Fiecare organit este o mașină mi
nusculă, care are un anumit rol func
țional. Avînd aceste cunoștința, cînd- 
va, in viitor — și acest viitor este 
foarte aproape, iar în unele cazuri 
a ajuns deja prezent — vom putea

componentele celulei 
descoperi noi elemente, 
componente nou des- 
deja cunoscute au pu-

structurilor 
în economia generală a 
că, dintr-o dată, a apă- 
masiv de informații, co
și care arată că o ce- 
fapt o organizație com-

— Sintefi amabil să ne spu
neți care este însemnătatea ști
ințifică și practică a lucrării 
pentru care afl primit premiul 
Nobel ?

— Aspectul științific, teoretic, de
curge din faptul că acum înțelegem 
mai bine decît am înțeles vreodată 
înainte cum este organizată și cum 
funcționează o celulă. Aceasta nu 
înseamnă că înțelegem absolut to
tul. Celula este o unitate de con
strucție, de organizare a materiei 
vii, a oricărui organism viu, care, la 
rîndul lui, este pur și simplu o aso
ciație coordonată șl bine integrată de 
celule. Curiozitatea noastră înnăscu
tă de a înțelege cum funcționează 
lucrurile în natură este acum mai 
mult satisfăcută. Acum vedem ceea 
ce se poate face în viitor. Nu sîn- 
tem nici dezarmați și nici dezorien
tați, cum eram la începutul acestui 
secol. Din punct de vedere teoretic, 
deci, am trecut printr-o perioadă de 
progrese spectaculoase în acest do
meniu.

Din punct de vedere practic, sînt 
anumite lucruri pe care astăzi le în
țelegem foarte bine — mă refer la 
deranjamentele și defectele func
ționării organismului omenesc. O 
serie întreagă de boli ereditare sînt 
înțelese foarte clar și acum se poate 
lucra la descoperirea terapeuticii bo
lilor respective. în aceasta constă re
zultatul imediat valabil al realizări
lor biologiei celulare. Natural, inte
resul deosebit legat de acest cimp 
de activitate ține de faptul că bolile 
importante care cauzează mari su
ferințe, traumatisme, pierderi econo
mice etc. sint boli degenerative. Mă 
refer la cancer, Ia bolile vasculare și 
la maladiile mintale, care țin de o 
dereglare a funcționării celulelor sau 
a componentelor celulare. Și dacă 
este să facem un cit de mic progres 
pe calea punerii sub control a boli
lor respective, atunci această cale 
trece în primul rînd prin înțelegerea 
mecanismelor deranjate. Iar pentru 
aceasta trebuie să știm care sînt me
canismele ce controlează multiplica
rea celulelor și, înainte de toate, 
multiplicarea lor controlată și men
ținerea situației lor normale in or
ganism. Spre exemplu, cancerul ex
primă o dezvoltare a 
pate de sub control, 
sub alte aspecte însă, 
în alte boli.

— Ce planuri 
prezent și viitor ?

— Foarte simplu : să continui sS 
fac ceea ce am făcut pînă acum. Con
sider premiul Nobel ca pe un „ac
cident" plăcut și fericit, întîmplat 
undeva, de-a lungul firului carierei 
și muncii mele, „accident" care nu 
marchează nici un început și nici 
un sfirșit.

celulelor scă- 
Același lucru, 
este valabil ,1

aveți pentru

„MÎINI MĂIESTRE

Ansamblul de muzică
și dans din India

REVISTA

A apărut

ECONOMICĂ"

<
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La sala ansamblului „RAPSODIA ROMANA" (Str. Lipscani 
nr. 53), miercuri 16 și joi 17 octombrie 1974, ora 20 

Spectacole extraordinare susfinute de

Ansamblul va mai susjine spectacole șl In localitățile t 
Ploiești (15 octombrie). Pitești (18 octombrie), Craiova 
(19 octombrie) și Tîrgovlște (20 octombrie a.c.).

Biletele se vînd, pentru București, la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 
68—70, tel. 13 53 75, iar pentru* provincie, la agențiile teatrale din loca
litățile respective.

nr. 17 din 11 octombrie 1974
C ECONOMIE NAȚIONALA 
în dezbatere : Documentele 

Congresului al XI-Iea al P.C.R. ; 
Dezvoltarea socialistă a satului 
românesc (Maria Larionescu) ; în 
industria prelucrării cauciucului 
și maselor plastice : Orientări 
noi în structura producției (Ion 
Velican) ; Cincinalul — înainte 
de termen ! ; Cum realizați pla
nul pe 1974 ; Cum pregătiți pro
ducția anului 1975 (L. Țintea, 
M. Ioniță, B. Pădure)

• CONDUCERE ȘI 
ORGANIZARE

Optimizarea folosirii factorilor 
de producție in agricultură (dr. 
Lctiția ,Zahiu, Victor Manole) ; 
Organizarea științifică — sursă 
de eficiență economică (Constan
tin Hie) ; TIB ’74 sau vocația 
industrială a României socialiste 
(I. Georgescu)

• TEORII — IDEI
Strategii naționale ale relații

lor economice internaționale (dr. 
Maria D. Popescu) ; Destinul 
școlii „economiei matematice" 
(M. Horovitz) ; Convorbiri eco
nomice cu prof. Raymond Bar
re : „Creșterea economică tre
buie să se înscrie într-o concep
ție generală asupra societății" 
(Dinu Dragomirescu) ; împotri
va unei predicții șocante : „Pe. 
curînd sfîrșitul invențiilor" 
(prof. dr. docent Edmond Nico- 
lau)

e ECONOMIE MONDIALA
După sesiunea F.M.I. șl 

B.I.R.D. Occidentul între inflație 
și deflație (L. Stroja) ; Argu
mente pentru o nouă ordine e- 
conomică ; Raporturi de schimb 
echitabile (Victor Aldea)

îndeaproape de unul din 
militanții de frunte ’ ai 
partidului — Constantin 
Ivănuș — pornesc lupta 
grevistă. O primă izbîndă : 
greviștii din Frasin reu
șesc să impună patronilor 
sporirea salariilor. Și lupta 
ia amploare : în 1929 au 
loc lupte greviste în ju
dețul Rădăuți ; la 1 Mai se 
desfășoară o mare demon
strație la Cimpulung ; apoi 
se pun în mișcare ceferiș
tii din Ițcani și Burdujeni, 
cărora li se alătură mine
rii... Torentul revoluționar 
capătă profunzime și am
ploare în anii întunecați ai 
dictaturii militaro-fasciste, 
culminînd, ca în întreaga 
țară, cu participarea la în
făptuirea actului insurec
țional de la 23 August 1944.

Cum arăta județul Su
ceava in acel moment 
de răscruce istorică ? E 
de-ajuns să amintim că, 
în contextul uriașelor dis
trugeri suferite de țara 
noastră, la sfîrșitul anului 
1944 și la începutul lui 
1945, nordul Moldovei pur
ta rănile cele mai adinei. 
„Țara de Sus are un as
pect de ruine și de cimi
tir", scria un reporter \al 
vremii. Din documentele 
aflate în arhiva comitetu
lui județean de partid 
aflăm că „Industria din Iț- 
cani... lucrează doar cu șa
se cai putere". Iar orga
nul de partid din Rădăuți 
informa, în mai 1945, că 
„majoritatea șoselelor, a 
podurilor, școlilor și lo
cuințelor sint distruse de 
război". în vreme ce de la 
Baia venea vestea că ju
dețul „a pierdut din cauza 
războiului... majoritatea in-

vene. Căutăm urmele ace

ventarului agricol". Răni
grele și adinei.

■/r
După trei decenii. stră-

batem meleagurile suce-

lor răni. Un bătrin localnic 
ne spune : „Meritul orîn- 
duirii socialiste, al partidu
lui nostru constă nu numai 
în faptul că au vindecat 
vechile răni, dar ne-au a- 
jutat să ștergem pînă și... 
cicatricele, adică amără
ciunea trecutului". Sint cu
vinte emblematice. Pe care 
le ilustrează deplin ener
gia, optimismul, împlini
rile, prezente la tot pasul 
pe aceste locuri legendare, 
împliniri etalate cu mîn- 
drie mai cu seamă acum, 
in preajma Congresului al 
XI-lea al partidului, cînd 
bilanțul izbînzilor dobîn- 
dite de oamenii Sucevei 
— concretizări ale politi
cii înțelepte, profund știin
țifice a partidului și statu
lui nostru de dezvoltare ar
monioasă a întregului te
ritoriu — conferă „Țării de 
Sus" o altitudine nu nu
mai de geografie natura
lă, ci și de împliniri pro
ductive. Dar să consultăm 
statistica.

Un prun reper — defini
toriu — este cel care ne 
arată că azi, în modernele 
și variatele unități econo
mice ridicate în anii noș
tri în toate cele 8 orașe ale 
județului, este realizată, în 
numai 11 zile, producția 
industrială a întregului an 
1948. Un altul arată că 
cele 52 de unități, din 
care 34 republicane, a- 
duc în economia județu
lui o contribuție de 72 la 
sută în crearea produsului 
global și de 87,6 la sută în 
crearea venitului net. Așa
dar : o schimbare de struc
tură. Prelucrarea și valori
ficarea superioară a „au
rului verde", exploatarea 
bogățiilor subsolului, valo
rificarea complexă și pe 
scară largă a resurselor a- 
groallmentare sînt elemen
tele esențiale ale acestei 
schimbări. Suceava are

azi, în flancurile legenda
rei cetăți de scaun, alte 
două mari cetăți : platfor
mele industriale din zo
nele de est și de vest. Di
mensiuni ? Numai între 
malul sting al rîului Su
ceava și gara Burdujeni 
produc combinatele de ce
luloză și hîrtie și de pre
lucrare a lemnului, între
prinderea de utilaje și pie
se. de schimb, întreprinde
rea mecanică, uzina de re
parații auto. Condiții ca
litative 7 La combinatul

1938, în 140 de zile, pro
ducția de celuloză, în 176 
<le zile, cea de hîrtie, în 183 
de zile, întreaga cantitate a 
firelor de in și cînepă, în 
115 zile, conservele de car
ne, in 53 de zile, conservele 
de legume, în 9 zile, con
servele de fructe... Așadar, 
un an al vechii orînduiri 
(anul apariției Enciclope
diei din care citam mai 
sus) concentrat în numai 
cîteva zile de timp socia
list. Ce-ar mai fi de adău
gat ? Poate doar elemen-

47 000 de tone în 1973. Și 
iată urmarea : sporurile 
producțiilor medii la hec
tar, față de anul 1938 : cu 
aproape 600 kg la griu- 
secară, cu peste 4 000 kg la 
sfeclă, cu aproape 7 000 kg 
la cartofi etc. Sporuri rea
lizate pentru oameni și prin 
oameni. Căci, acum, în a- 
gricultura Sucevei lucrea
ză peste 2 300 de specia
liști (inclusiv mecanizato
rii), dintre care 300 avind 
studii superioare.

...Dar să stăruim asupra

SUCEAVA
de prelucrare a lemnului se 
produc placaj, furnire, bi
nale, plăci fibrolemnoase și 
mobilă și, pentru ca nimic 
să nu se piardă, recent a 
fost pusă în funcțiune o 
ultramodernă fabrică de 
drojdie furajeră... E nu
mai un exemplu.

Și iată alte repere : în 
industria minieră, produc
ția globală industrială a 
anului 1950 se realizează 
astăzi numai in 8 zile, 
semn că deschiderea unor 
noi mine — la Leșul Ur
sului și Fundu Moldovei 
— ca și modernizarea ce
lor mai vechi, de la Arșița, 
Nepomuceni și Dealul Ru
sului, au creat condiții fa
vorabile exprimării virtuți
lor de hărnicie ale suceve
nilor, și în acest domeniu.

Sint realități de mîndrie 
justificînd orgoliul suce
venilor de a-și privi îm
plinirile în contextul în
tregii țări. Și iată : Su
ceava realizează acum in 
numai 56 de zile întreaga 
extracție de minereuri ne
feroase a țării din anul

tul notorietății interna
ționale : faptul că de aici, 
din nordul Moldovei — cel 
numit cîndva și „Țara de 
dincolo de negură" — se 
exportă un număr de 75 
de produse în 44 de țări 
ale lumii de pe toate con
tinentele.

...Dar agricultura ? For
mulată mai de demult, a- 
ceastă întrebare ar fi stîr- 
nit nedumerire : unde a- 
gricultură, Ia Suceava ? Și 
iată răspunsul, știut, azi, 
de orice pui de sucevean 
în cele peste 90 de coope
rative agricole de produc
ție. Chiar și de la munte ? 
Desigur ! Cum ? Să lăsăm 
să ne răspundă tot datele 
comparative : dacă în 1938 
in județ lucrau 43 de trac
toare, azi în dotarea teh
nică a agriculturii suceve
ne există 2 070 de tractoa
re, 676 de cultivatoare 
mecanice, 565 de semănă
tori mecanice, 283 de ma
șini de împrăștiat îngrășă
minte. Materie care a spo
rit și ea de la aproape 
30 000 tone în 1965 la peste

oamenilor. Iată, Suceava, 
cu cei peste 641 000 de 
locuitori, deține locul 8 in 
rîndul județelor țării. Dar 
ce loc ocupă in rîndul ju
dețelor ai căror fii, plecați 
la muncă în cele patru 
zări ale României, se în
torc pe meleagurile natale 
— pentru că acum au unde 
munci și acasă ?... Căci 
mutațiile profunde pe
trecute în structura e- 
conomică a județului 
au influențat direct și 
în sens pozitiv muta
țiile in structura sociopro- 
fesională a oamenilor mun
cii. De pildă, în prezent, 
în industrie își desfășoară 
activitatea 23 la sută din 
populația ocupată a jude
țului, in timp ce numărul 
lucrătorilor din agricultură 
și silvicultură a scăzut de 
la 65,4 Ia 55,1 la sută. Și 
aceasta, printre altele, pen
tru că azi fiecare al patru
lea sucevean învață (la 
Suceava, învățămîntul uni
versitar este prezent prin 
Institutul pedagogic, cel li
ceal, prin 12 licee de spe

cialitate și 21 licee rea- 
list-umaniste ; numărul ca
drelor didactice a crescut 
de la 2 303 în 1948 la 6 239 
în 1973, iar al unităților 
școlare de la 502, cu 61 625 
de elevi, la 965, cu 135 428 
de elevi). Tineret care în
seamnă viitorul. Oameni 
chemați să ducă mai de
parte succesele celor trei 
decenii, să participe la pu
ternica înflorire a econo
miei, dar și a culturii și ar
tei socialiste pe meleagu
rile Moldovei, dezvoltind 
pe plan superior tradițiile 
înaintașilor. O atestă ca
sele de cultură din Suceava 
și Cimpulung Moldovenesc, 
realizări monumentale sub 
aspect arhitectural, cele
lalte case orășenești de 
cultură, cele 178 de cămine 
culturale de la sate, cele 
90 de biblioteci, cele 218 ci
nematografe și cele 14 mu
zee, ansamblul profesionist 
„Ciprian Porumbescu", nu
meroasele formații artisti
ce de amatori...

Oameni sănătoși spiri
tual, pe măsura sănătății 
trupești. Căci azi, județul 
fără aproape nici o asisten
ță sanitară imediat după 
război, numără 17 unități 
spitalicești (numărul patu
rilor a crescut de la 485 în 
1938 la aproape 6 250 în 
1973, iar al cadrelor me
dicale cu studii superioare 
de la 177 la 657).

Suceava din cartea de is
torie, Suceava industrială, 
Suceava culturii... Iată încă 
o ipoteză : Suceava, oraș 
nou ! Chiar așa. Căci pes
te 70 la sută din populația 
municipiului trăiește azi în 
locuințe noi, se aprovizio
nează de la magazine noi, 
circulă prin cartiere noi. 
Aici, sau la Vatra Dornei, 
la Rădăuți și Fălticeni, în 
perioada 1951—1973, s-au 
construit 16 571 de aparta
mente fi peste 52 100 casa

noi. Lăcașuri civilizate, 
pentru o populație al cărei 
venit net a crescut în ulti
mul sfert de veac de aproa
pe 5 ori și a cărei putere 
de cumpărare — consecin
ță firească — a făcut ca 
volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul să 
crească, în ultimii 8 ani, cu 
75 la sută.

...SUCEAVA. Județ de 
legendă străveche și de îm
pliniri contemporane, de 
inegalabile frumuseți na
turale și de artă, vatră ro
mânească stăruitor căutată 
de călătorii îndrăgostiți de 
istorie străveche și nouă, 
de frumos. (210 000 de tu
riști, dintre care aproape 
50 000 străini, au vizitat a- 
nul trecut meleagurile su
cevene). „Țara de Sus" se 
înfățișează în preajma ma
relui bilanț — Congresul 
partidului — cu împlinirea 
cea mai de mîndrie : faptul 
că prin transformările de 
aici, rod al politicii parti
dului, al eforturilor harni
cilor suceveni, o întreagă 
zonă a țării și-a transfor
mat porecla legendară in 
renume concret.

Un renume validat de al
titudinile creatoare către 
care se îndreaptă Suceava, 
potrivit prefigurărilor cu
prinse în proiectele de Pro
gram și de Directive pen
tru perioada 1976—1980. 
Este de ajuns să amintim 
că potențialul industrial al 
județului va depăși, Ia sfir- 
șitul viitorului cincinal, de 
peste patru ori pe cel din 
1965. Ceea ce înseamnă' că 
producția industrială suce
veana din 1980 va fi mai 
mare cu 53 la sută decît 
cea planificată pentru anul 
1975 și cu 145 la sută decît 
cea a anului 1970, atingîn- 
du-se astfel o valoare a 
producției globale indus

triale de 14 miliarde de leî. 
Vor fi puse în funcțiune 
peste 30 de noi capacități 
de producție și dezvoltări, 
ramurile de bază tradițio
nale completîndu-se fericit 
cu cele noi, în cadrul ten
dinței generale a economiei 
naționale, de perfecționare 
și diversificare a gamei 
produselor. In același con
text, agricultura va înre
gistra o creștere la produc
ția globală dc 30 la sută 
față dc actualul cincinal 
(prin utilizarea rațională, 
amenajări pentru irigații, 
desecări, combateri ale ero
ziunii solului, suprafața a- 
rabilă va spori cu circa 
74 000 de hectare ; regulari
zările de rîuri vor însuma 
60 de km), iar zootehnia, a 
cărei pondere va ajunge, în 
1980, la aproape jumătate 
din totalul producției agri
cole a județului, va produ
ce cu 40 la sută mai multă 
carne și cu 49 la sută mai 
mult lapte.

Toate acestea vor deter
mina o substanțială creș
tere a nivelului de viață al 
sucevenilor : numărul locu
rilor de muncă va crește 
cu peste 20 000, se vor con
strui peste 12 000 de apar
tamente — adică mai mult 
decît dublul celor din ac
tualul cincinal — iar celei 
mai tinere generații i se 
vor oferi, în grădinițe și 
cămine, cu 4 400 mai mul
te locuri decît în 1975...

Iar tinăra generație re- 
prezentînd viitorul „Țării 
de Sus" va duce mai de
parte împlinirile părinților 
— spre desăvirșirea socia
lismului, spre comunism, 
urmînd pilda înaintașilor 
din veac, pilda răspunderii 
față de înflorirea pămîn- 
tului strămoșesc. Adică în
tocmai ca .in prefigurările 
înțelepte ale documentelor 
de partid.
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în cuvîntul rostit în cadrul cere
moniei de prezentare a scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul SAYED 
SHARIEF AHMED a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, guver
nului și poporului român un salut 
cordial și cele mai bune urări din 
partea conducătorului statului suda
nez, Gaffar Mohammed Numeiri, a gu
vernului și a poporului Republicii 
Democratice Sudan. Relevînd rela
țiile tot mai strînse care se dezvoltă 
între România și Sudan, vorbitorul 
a spus : „Poporul nostru apreciază 
cu admirație și stimă marile succe
se obținute de România în ultimii 
ani în toate domeniile — în activita
tea politică, economică, socială și 
culturală ; în conștiința poporului 
nostru, aceste succese sint legate de 
contribuția hotăritoare și generoasă 
adusă de Excelența Voastră la fău
rirea și aplicarea politicii de stat".

Referindu-se la eforturile țării 
sale pe calea dezvoltării economico- 
sociale independente, ambasadorul 
sudanez a spus : „Noi, în Republica 
Democratică Sudan, am obținut, prin 
muncă susținută și eforturi intense, 
multe succese importante în con
strucția țării noastre, în reinstau- 
rarea păcii și menținerea unității 
naționale. Recentele noastre planuri 
de dezvoltare economică și socială 
urmăresc prosperitatea, dreptatea so
cială și egalitatea pentru poporul 
sudanez, sub conducerea luminată și 
devotată a Excelenței Sale președin
tele Gaffar Mohammed Numeiri".

în continuare,. referindu-se la une
le probleme ale vieții internaționale, 
vorbitorul a arătat că Sudanul „spri
jină fără rezerve lupta justă a po
porului arab pentru recîștigarea te
ritoriilor ocupate, sprijină drepturile 
legitime ale poporului palestinean și 
rezoluțiile Națiunilor Unite priyind 
Orientul Mijlociu". „Sudanul — a 
spus el — condamnă, de asemenea, 
politica, de apartheid exercitată de 
regimurile ilegale din Africa de Sud 
și Rhodesia, sprijină pe luptătorii 
pentru libertate din Angola și Nami
bia și salută Guineea-Bissau inde
pendentă, precum și viitorul Mozam- 
bic independent.

Un aspect important al politicii ex
terne a Sudanului este sprijinirea 
activă a politicii de nealiniere, a 
coexistenței pașnice, a respectului 
pentru independența națională a fie
cărui stat și neamestecului în trebu
rile interne".

în încheierea alocuțiunii sale, 
ambasadorul Republicii DemocraticePrimire la primul ministru al guvernului

Luni la amiază, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a primit 
pc Sir Geoffrey Newman-Morris, 
președintele Comisiei permanente a 
Crucii Roșii Internaționale, care în
treprinde o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii, au fost a- 
bordate probleme ale colaborării 
dintre Crucea Roșie din Republica 
Socialistă România și Crucea Roșie

Plecarea la fes» a reprezentantului permanent 
al României* la C.A.ER.

Luni dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la C.A.E.R., care va participa la cea 
de-a 69-a ședință a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc ce va avea loc la 
Moscova.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți N. V. Maslenikov, 

Sudan și-a exprimat hotărîrea de a 
„nu precupeți nici un efort pentru 
promovarea și întărirea în continua
re a prieteniei cordiale, înțelegerii și 
colaborării care, din fericire, există 
între țările noastre".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Mul
țumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui statului sudanez, Gaf
far Mohammed Numeiri, guvernului 
și poporului Republicii Democratice 
Sudan un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
progres și bunăstare.

„Republica Socialistă România — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— promovează o politică de cola
borare multilaterală cu toate state
le, călăuzindu-se după principiile e- 
galității depline în drepturi, respec
tării stricte a independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc, ale dreptului fiecărui popor de 
a-și decide în mod liber și nestin
gherit destinele.

Țara noastră militează ferm pentru 
Instaurarea în Europa a unui climat 
durabil de pace și securitate, de lar
gă și neîngrădită colaborare, care să 
dea garanție fiecărui popor că se va 
putea dezvolta liber pe calea pro
gresului.

Ne pronunțăm pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor conflicte
lor și stărilor de încordare, pentru 
renunțarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței în rezolvarea pro
blemelor dintre state. Considerăm că 
instaurarea unei păci juste și dura
bile in Orientul Apropiat este posi
bilă numai pe calea unei soluții po
litice, care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, Ia asigurarea independenței 
și integrității teritoriale a tuturor 
statelor din zonă, la soluționarea pro
blemelor poporului palestinean potri
vit intereselor sale naționale legiti
me. România și-a manifestat și își 
manifestă întreaga sa solidaritate cu 
popoarele care luptă împotriva domi
nației imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru eliberare națională 
și dezvoltare independentă, condam
nă cu fermitate politica rasistă, de 
apartheid a regimurilor minoritare 
din Rhodesia și Africa de Sud".

Relevînd bunele relații dintre Ro
mânia și Sudan, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Internațională. în acest cadru, oas
petele a apreciat sprijinul pe care 
România il acordă Crucii Roșii In
ternaționale, acțiunilor cu caracter 
umanitar întreprinse de această or
ganizație.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie.

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Pe aeroportul Șeremetievo, vice- 

prim-ministrul român a fost întîm- 
pinat de M.A. Leseciko, vicenreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., de N. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R.

A fost, de asemenea, prezent 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

„Poporul nostru a urmărit și ur
mărește cu interes eforturile susți
nute ale guvernului și poporului Re
publicii Democratice Sudan pentru 
prosperitatea” și dezvoltarea generală 
a țării. Ne bucurăm din inimă de 
succesele pe care le dobîndiți pe 
acest drum.

Schimburile de vizite la nivel înalt, 
dintre România și Sudan, convorbi
rile avute și documentele semnate 
cu aceste ocazii au creat condiții fa
vorabile dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală în
tre țările și popoarele noastre".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convingerea 
că bunele relații dintre România și 
Sudan se vor dezvolta și întări și mai 
mult în viitor și a urat noului am
basador succes deplin în realizarea 
misiunii încredințate, asigurîndu-1 
de întregul sprijin al guvernului ro
mân și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii Democratice Sudan, Sayed 
Sharief Ahmed.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Mișcării pentru 
Socialism (M.A.S.) din Venezuela, 
formată din tovarășii Pompeyo Mar
quez, secretar general al Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.), și Teodoro 
Petkoff, membru al Comisiei Politice 
a C.C. al M.A.S., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină, președintele 
Colegiului central de partid, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

★
Luni după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, a primit pe Satoshi Sumita, pre
ședinte al Băncii de export-import 
din Japonia, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

★
Luni a sosit în Capitală a delega

ție de juriști .din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Ivan Franko, secretar 
federal pentru justiție și administra
ție, care va face o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La 14 octombrie, la Ministerul A- 

facerilor Externe, a fost semnată 
Convenția între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Populare Mongole prin care 
cetățenii unei părți pot călători, fără 
viză, pe teritoriul celeilalte părți, 
în interes de serviciu și particular.

Convenția a fost semnată de 
Gheorghe Bădescu, șeful delegației 
române, iar pentru partea mongolă 
de Gyambin Niamaa, ambasador ex
traordinar al acestei țări la Bucu
rești. La semnare au fost de față 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E., precum și membri 
ai ambasadei R.P. Mongole.

k
Luni după-amiază, s-a întors la 

București delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Radu Manoliu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vi
zită în schimb de experiență in R.P. 
Ungară.

SPECTACOL DE GALA

PREZENTAT DE BALETUL 

NATIONAL DIN MEXIC 
în aceste zile se află în turneu în 

țara noastră Baletul național din 
Mexic. Artiștii mexicani au prezentat 
luni seara un spectacol de gală pe 
scena Operei Române din București. 
Piesele înscrise în program s-au inti
tulat „Comentarii despre natură", 
„Tango", „Dans în trei", „Serpenti
nă", „Studiul Nr. 3", „Note la un marș 
funebru", cele mai multe pe muzica 
unor compozitori contemporani.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost reprezentat la spectacol de to- I 
varășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, George 
Macovescu, ministrul afacerilor' ex
terne.

în sală se aflau personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice, un 
numeros public.

Au fost prezenți ambasadorul Sta
telor Unite ale Mexicului, Armando 
Cantu Medina, alți șefi de misiuni, 
membri ai corpului diplomatic.

Măiestria interpretativă a artiștilor 
mexicani a cucerit aplauzele căldu
roase ale publicului.

In încheierea spectacolului, solilor 
artei mexicane le-au fost oferite co
șuri de flori din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,- Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și Am
basadei Statelor Unite ale Mexicului.

După al doilea spectacol la Bucu
rești, ansamblul de balet mexican va 
apăreg in fața publicului din Ploiești.

Personalitatea multilaterală a sa. 
vântului C. I. Parhon, contribuția sa 
la dezvoltarea medicinei, activitatea 
sa politică și cetățenească au fost 
evocate luni, în cadrul unui simpo
zion, de către acad. prof. Ștefan 
Milcu.

Manifestarea, organizată de Uni
versitatea Populară București, mar
chează împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea marelui savant român, fiind 
înscrisă și în rîndul aniversărilor cul
turale recomandate de UNESCO.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație militară a armatei 
suedeze, condusă de generalul de 
brigadă Bertil Kamph, care va face 
o vizită în țara noastră.

★
Luni după-amiază a părăsit Capi

tala delegația Consiliului Coopera
tivelor Agricole din R.S.F. Iugosla
via, condusă de Glinsek Slavko, se
cretar al consiliului, care, la invita
ția Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a făcut 
o vizită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră. Oas
peții au vizitat unități agricole de 
stat și cooperatiste, obiective indus
triale și au avut convorbiri cu mem
bri ai conducerii U.N.C.A.P.

★
Cu prilejul zilei hispanității, Pio de 

los Casares, ministru plenipotențiar, 
șeful Reprezentanței consulare și co
merciale a Spaniei la București, a 
oferit luni după-amiază o recepție.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
al ți membri ai corpului diplomatic.

★
Luni după-amiază a fost inaugu

rată, la Biblioteca americană din Ca
pitală, seria manifestărilor din ca
drul „Săpt^mînii muzicii americane". 
Actuala ediție — cea de-a treia — 
cuprinde selecțiuni din opera unor 
cunoscuți compozitori americani, mu
zică corală, muzică de jazz, precum 
și un medalion Charles' Ives, cu pri
lejul centenarului nașterii compozi
torului.

Una dintre seri este consacrată mu
zicii simfonice românești.

Printre invitații acestei săptămini 
a muzicii americane se numără com
pozitorul George Crumb — deținător 
al premiului Pulitzer pentru muzică, 
pianistul David Burge.

își dau concursul, de asemenea un 
grup coral și unul instrumental ale 
Filarmonicii „George Enescu".

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
privind vizita președintelui Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, în pe
rioada 11-12 octombrie 1974.

în timpul vizitei, tovarășul Stanko 
Todorov a fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia.

Șeful guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat obiective indus
triale și cartiere noi din București 
și Ploiești. Peste tot, înaltul oaspete 
bulgar a fost întîmpinat cu căldură 
și sentimente de prietenie frățească.

Primii miniștri ai celor două gu
verne s-au informat reciproc des
pre rezultatele obținute în construc
ția socialistă, în înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economică 
și socială a țărilor lor, precum și 
asupra sarcinilor pe care popoarele 
român și bulgar le au de realizat în 
etapa actuală și în perspectivă. Ei 
au examinat pe larg relațiile bila
terale și colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, au făcut un 
schimb de păreri în legătură cu unele 
probleme internaționale actuale de 
interes comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
frățească și de colaborare fructuoasă 
multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria se dezvoltă cu succes, 
pe baza marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, în spi
ritul tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală semnat în 
anul 1970, spre binele celor două 
popoare, în interesul cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Șefii celor două guverne au subli
niat că întîlnirile și convorbirile, de
venite tradiționale, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Rornâ-' 
nia, și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, au o im
portanță determinantă pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării mul
tilaterale dintre cele două partide, 
țări și popoare.

în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, în special sarci
nilor ce revin părților pentru extin
derea și aprofundarea în continuare 
a acestei colaborări. S-a relevat rit
mul înalt de creștere a volumului 
schimburilor comerciale, care, în pe
rioada actualului cincinal, va fi de 
circa două ori mai mare decît reali
zările cincinalului precedent. în a- 
cest context, s-au apreciat pozitiv 
rezultatele activității Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgare de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, precum și activitatea des
fășurată de organele centrale de pla
nificare din cele două țări, pe linia 
coordonării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale pe perioada 
1976—1980. Părțile au stabilit măsuri 
privind extinderea volumului schim
burilor comerciale, în vederea du
blării acestora în decursul următo
rului cincinal față de perioada 1971—

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă 

și umedă în Banat, Crișana, Mara
mureș, Transilvania și nordul Moldo
vei, unde temporar a plouat. Local 
s-au mai semnalat ploi slabe în Olte
nia și Muntenia. Dimineața s-a pro
dus ceață în Dobrogea, Bărăgan și pe 
valea Șiretului. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit, cu intensificări la 
munte în sectorul sudic. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 

1975. O creștere însemnată vor cu
noaște livrările reciproce de produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, a căror pondere va reprezenta 
peste 60 la sută în totalul schimbu
rilor.

Cei doi șefi de guverne au anali
zat modul cum se aduc la îndepli
nire înțelegerile convenite Intre cele 
două țări, la nivelul cel mai înalt, 
privind folosirea potențialului Du
nării, prin construirea în comun a 
complexului hidrotehnic Turnu-Mă- 
gurele — Nicopole, prin efectuarea 
de studii și proiectarea complexului 
hidrotehnic Cernavodă și au stabilit 
măsuri corespunzătoare. S-au apre
ciat pozitiv rezultatele colaborării 
româno-bulgare în construirea, pe 
teritoriul României, a liniilor elec
trice și conductei de gaze pentru 
transportul de energie electrică și 
gaze naturale din Uniunea Sovietică 
spre Bulgaria, in extinderea legătu
rilor în domeniul transporturilor din
tre cele două țări.

Primii miniștri ai celor două țări 
au adoptat măsuri concrete privind 
extinderea în continuare a cooperării 
industriale și specializării in dome
niile construcțiilor de mașini, elec
tronicii, electrotehnicii, metalurgiei, 
chimiei și industriei ușoare. Ponde
rea produselor rezultate din acțiu
nile de cooperare și specializare va 
reprezenta, în următorul cincinal, 
25—30 la sută din volumul total al 
schimburilor comerciale. S-a hotărit 
să fie studiate posibilitățile pentru 
construirea în comun de obiective 
industriale pe teritoriile celor două 
țări.

Au fost examinate posibilitățile 
colaborării pentru prospectarea și 
explorarea de petrol și gaze.

Ambele părți au stabilit măsuri 
pentru <■ întărirea colaborării tehnico- 
științifice, în producția materială și 
activitatea de cercetare, acordindu-se 
o atenție deosebită acțiunilor inte
grate de cercetare — dezvoltare — 
producție.

Totodată, s-au examinat posibilită
țile de cooperare in terțe țări, prin 
efectuarea de studii și construirea în 
comun de obiective industriale și 
agricole, ca și pentru exploatarea și 
punerea în valoare a unor resurse 
de materii prime și energetice.

Părțile au convenit să pregătească 
și să semneze un acord interguver- 
namental de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe tetmen de 
10—15 ani.

Primii miniștri și-au exprimat con
vingerea fermă că dezvoltarea con
tinuă a colaborării economice și teh
nico-științifice între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria reprezintă o contribu
ție concretă la realizarea „Progra
mului complex al adîncirii și perfec
ționării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale C.A.E.R." 
și a hotăririlor celei de-a 28-a se
siuni a consiliului.

Cele două părți au dat o apreciere 
pozitivă relațiilor româno-bulgare în 
domeniile științei, culturii, artei, în- 
vățămîntului, informației de masă și 
turismului, precum și contactelor 
directe între instituții și organizații 
de resort, și au convenit măsuri pen
tru dezvoltarea acestora în continua
re. S-a hotărît să se examineze pro
blema înființării unei comisii ro
mâno-bulgare de colaborare cultu
rală.

Șefii celor două guverne au sem-

7 grade la Oravița și 24 de grade la 
Turnu-Măgurele. în București : Cerul 
a fost schimbător. în cursul dimineții 
s-a produs ceață. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 octombrie. în țară : Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Vor că
dea ploi și burnițe mai frecvente in 
prima parte a intervalului. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 3 și 13 grade, iar maxi
mele între 10 și 18 grade. în Bucu
rești : Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Temporar va ploua. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 

nat un protocol cuprinzînd hotărîrila 
și măsurile adoptate cu privire la 
problemele examinate.

în cadrul schimbului de vederi pri
vind unele probleme internaționale 
actuale, primii miniștri ai celor două 
guverne au subliniat cu satisfacție 
că, datorită politicii de pace con
structive și consecvente a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări socia
liste frățești, s-a realizat o destindere 
importantă a situației internaționale, 
continuă procesul pozitiv în direcția 
întăririi securității și colaborării in 
Europa și în lume, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice, respec
tării independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. A fost reafir
mată hotărîrea celor două state de a 
milita în continuare pentru consoli
darea acestui proces.

Cele două părți au subliniat însem
nătatea consfătuirii Comitetului po
litic consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia din 
aprilie 1974 pentru întărirea păcii și 
securității în lume și îndeosebi în 
Europa.

Salutînd progresul Înregistrat In 
lucrările Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, șefii 
celor două guverne au reafirmat 
necesitatea continuării eforturilor tu
turor statelor participante pentru 
încheierea cu succes a celei de-a 
doua faze a conferinței și pentru ți
nerea, in cel mai scurt timp, a fazei 
finale a conferinței la cel mai înalt 
nivel. Părțile au relevat din nou ne
cesitatea asigurării continuității efor
turilor pentru edificarea securității 
în Europa.

Cele două părți se pronunță pen
tru luarea de măsuri eficace în ve
derea reducerii înarmărilor, pentru 
dezarmarea generală și, in primul 
rind, nucleară.

Primii miniștri ai guvernelor Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria au reafirmat 
că țările lor sint gata' să depună și 
în continuare eforturi pentru dezvol
tarea colaborării și relațiilor de bună 
vecinătate intre statele balcanice, 
pentru întărirea cauzei păcii și secu
rității.

Exprimînd profunda lor îngrijorare 
In legătură cu criza cipriotă, cele 
două părți se pronunță in modul cel 
mai ferm pentru retragerea trupelor 
străine din Cipru, pentru respectarea 
independenței, suveranității șl inte
grității teritoriale a acestei țări, pen
tru rezolvarea problemei cipriote pe 
cale pașnică, pentru asigurarea drep
tului poporului cipriot — ciprioților 
greci și ciprioților turci — de a-și 
hotărî singur problemele.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria spriji
nă fără rezerve lupta poporului viet
namez pentru respectarea strictă a 
acordurilor de la Paris. Ele se pro
nunță din nou pentru instaurarea 
unei păci juste și trainice in Orien
tul Apropiat, pentru retragerea tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, soluționarea problemei po
porului palestinean în conformitate 
cu drepturile și interesele sale legi
time, asigurarea securității, integri
tății și suveranității fiecărui stat din 
această zonă. România și Bulgaria 
își exprimă solidaritatea cu toate 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru libertate, in
dependență națională și progres so
cial.

Primii•miniștri al celor două gu
verne și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele vizitei. Ei sint con
vinși că întilnirile și convorbirile, 
care au avut loc într-o atmosferă de 
cordialitate, stimă și înțelegere re
ciprocă, vor contribui la adîncirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare rodnică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, in intere
sul cauzei socialismului și păcii în 
Europa și în lume.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulgaria 
a invitat pe primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia să efectueze o vizită oficială de 
prietenie în Bulgaria.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

București, 12 octombrie 1974

Felicitări rugbiștilor
Cu victoria obținută 

duminică asupra echi
pei Franței, una din
tre cele mai puternice 
formații în rugbiul 
mondial, selecționata 
României a onorat 
cum nu se poate mai 
bine jubileul de 60 de 
ani al rugbiului ro
mânesc. Alături însă 
de o astfel de semni
ficație festivă, acest 
frumos succes este de 
reținut și pentru că, 
invmgîndu-i pe fran
cezi în meciul derbi 
al noului campionat 
european F.Î.R.A., 
rugbiștii noștri au 
devenit principalii 
candidați la ciștigarea 
titlului continental. 
Excelenta lor com
portare, în special în 
repriza secundă, avea 
să ducă la o specta
culoasă răsturnare de 
scor — favorabil, timp 
de o oră, echipei 
franceze. în detaliu, 
comportarea artizani
lor acestei prestigioa
se victorii a putut fi 
urmărită din tribune
le stadionului „23 
August" sau la tele
vizor. La început au 
avut și am avut cu 
toții unele emoții. Dar 
parcă tocmai de aceea 
impetuosul sprint final 
al românilor a căpă
tat valențe suplimen
tare, devenind și mai 
valoros ; rugbiștii noș
tri, echipa în ansam
blul ei au remontat,

pe lingă handicapul 
unei experiențe in
ternaționale mai mici, 
și pe cel al scorului.

Specialiștii — in-
clusiv din rîndul oas-
peților — au avut cu-
vinte de laudă, de
frumoase aprecieri
nu numai la va-
loarea in sine a
victoriei realizate, ci 
și la adresa jocqlui 
echipei. Important și 
semnificativ, totodată, 
este faptul că, în an
samblu, prestația indi
viduală și colectivă a 
rugbiștilor noștri a e- 
vidențiat calități com
plexe, în orientarea 
tactică și în execuțiile 
tehnice. în bună parte, 
meritul aparține an
trenorilor Petre Cos- 
mănescu și Valeriu Iri- 
mescu. Preocuparea 
lor pentru pregătirea 
unei echipe omogene, 
capabilă să joace va
riat și în forță, deopo
trivă pe înaintare și cu 
linia de trei-sferturi, 
s-a dovedit inspirată. 
S-a demonstrat, de alt
fel, că rugbiul româ
nesc are posibilități să 
se afirme nu numai 
prin ceea ce constituia 
in trecut atu-ul echipei 
naționale : robustețea 
și jocul pachetului de 
înaintași. Acest aspect 
al comportării selec
ționatei noastre a ținut 
să-1 sublinieze și repu
tatul antrenor Viorel 
Moraru, fost ani în șir 
căpitan al echipei na

ționale : „Este, după 
părerea mea, cel mai 
mare ciștig al rugbiu
lui nostru. La forța 
înaintașilor, la activi
tatea lor mai laborioa
să, pe tot terenul, s-a 
adăugat — și am ad
mirat, bucurîndu-mă 
sincer — jocul atacan- 
ților. De regulă, cum 
a fost și în 1960, cind 
l-am învins pentru 
prima dată pe francezi, 
rolul atacanților era 
pur defensiv, destruc- 
tiv. Este foarte bina 
că, în fine, avem cu
rajul să ne impunem 
și prin ofensiva de
clanșată în viteză și cu 
destulă abilitate de ju
cătorii din linia de 
trei-sferturi. Sper însă 
că nu numai la națio
nală, ci mai ales la 
cluburi se va juca de 
acum înainte un rugbi 
complet, un rugbi to
tal, dacă se poate spu
ne astfel. Felicitările 
mele — tuturor celor 
ce-au contribuit la a- 
cest nou și foarte fru
mos succes sportiv".

Succesul rugbiștilor 
ne bucură pe toți. Ne 
bucură pentru că, de
parte de a fi intimplă- 
tor, anunță și desco
peră, după cum se 
vede, noi valențe pen
tru afirmarea în con
tinuare a rugbiului 
nostru pe arena inter
națională.

Ion DUMITR1U

Au început

CAMPIONATELE MONDIALE^
DE VOLEI

o Echipe!» noastre au cîști- 
yat primele meciuri e Mare 
surpriză în turneul feminin
în mai multe orașe din Mexic 

s-au desfășurat primele meciuri ale 
campionatelor mondiale de volei. E- 
chipele României, care evoluează in 
grupa preliminară programată în o- 
rașul Puebla, au debutat victorioa
se : la masculin 3—0 (4, 8, 7) cu e- 
chipa Coreei de sud, iar la feminin 
3—1 (15—9, 11—15, 15—3, 15—9)
cu Brazilia. în partidele următoa
re, voleibaliștii vor întilni formația 
Porto Rico, iar voleibalistele selec
ționata Filipinelor. Alte rezultate : 
masculin : Belgia — R. P. Chineză 
3—1 ; Olanda — Tunisia 3—0 ; Cu
ba —Italia 3—1 ; Brazilia — Franța 
3—0 ; U.R.S.S. — S.U.A. 3—0 ; Ja
ponia — Canada 3—0 ; Cehoslova
cia — Porto Rico 3—0 ; R. D. Ger
mană — Venezuela 3—0 ; Bulgaria — 
Panama 3—0 ; Polonia — Republica 
Arabă Egipt 3—0 ; feminin : Polo
nia — R. P. Chineză 3—1 ; Canada — 
Cehoslovacia 3—1 (mare surpriză) ; 
Coreea de sud — Bulgaria 3—2 ; Un
garia — Filipine 3—0 ; U.R.S.S. — 
Republica Dominicană 3—0 ; S.U.A. 
— Franța 3—1.

„Le Figaro"t

și materii prime impun inexorabil austeritate"
Ziarul „Le Figaro" publică o relatare despre intilnirea avută la 

Saint-Etienne de ministrul de stat Michel Poniatoioski și alte perso- 
nulități guvernamentale cu circa 300 de primari din provincia respec
tivă. Această întilnire, circumscrisă unei serii de acțiuni similare in 
alte provincii, a avui drept scop îndrumarea primarilor în actualele 
condiții economice și sociale dificile. „Vizita ministrului la Saint- 
Etienne — scrie ziarul — a fost un prilej pentru toate categoriile so
ciale din departament de a-și exprima îngrijorarea fată de viitor". 
Ziarul reproduce o parte din cuvintarea ținută in fața primarilor de 
către M. Poniatowski.^ „Țara noastră, continentul nostru — a spus mi
nistrul^ — traversează o criză gravă asupra căreia nu avem încă in 
măsură suficientă o conștiință clară. Dificultățile de aprovizionare cu 
energie șl materii prime au creat in lume o nouă situație, care solicită 
fiecăruia mai multe eforturi și, pentru un timp, stabilizarea consu
mului".

In continuare, ziarul prezintă așa-numitul „Program Jonquille", 
elaborat de către Comisariatul francez al planului, care preconizează 
o serie de măsuri severe pentru a se face față dificultăților survenite 
in economie ca urmare a scumpirii prețurilor la energie și materii 
prime.

de acțiuni. Programul prevede în
deosebi să se facă un bilanț al con
sumului energetic al sectoarelor in
dustriale și aplicarea de măsuri res
trictive. El recomandă, de asemenea,

„Vie Nuove":

o restructurare industrială, care tă 
îngăduie nu numai asigurarea com
petitivității externe, ci și să se facă 
față riscurilor șomajului mereu creș
tină".

ȘAH. — Turneul internațional de 
șah de la Manila a intrat în cea 
de-a doua jumătate a sa, avînd ca 
lider pe marele maestru danez Bent 
Larsen cu 5,5 puricte (1), urmat de 
Vasiukov (U.R.S.S.) 5 puncte. Florin 
Gheorghiu (România) 4 puncte (o 
partidă întreruptă și una mai puțin 
jucată)-, Petrosian (U.R.S.S.) 4 punc
te (1). în runda a 8-a, Florin Gheor
ghiu l-a învins în 27 de mutări pe 
Renato Naranja (Filipine).

„Au trecut mai mult de 9 luni de 
la sporirea prețului la petrol, dar 
abia acum se înțelege semnifica
ția cuvintului raționalizare — scrie 
ziarul. Franța și, împreună cu 
ea, majoritatea țărilor occidentale 
sint aproape in situația acelor fami
lii care-, ruinate, sint nevoite să-și 
vindă proprietatea. Se poate preve
dea că situația creată prin creșterea 
de 4 ori a prețului petrolului ne va 
obliga să reintroducem in vocabula
rul nostru noțiunea „restricție". A- 
ceasta este și concluzia „Programului 
Jonquille". Atita doar că creșterea 
mai rapidă a prețurilor face necesa
ră înăsprirea măsurilor preconizate 
pentru anii 1974—75—76.

Autorii acestui program — conti
nuă ziarul — subliniază că, in absen
ta unei destinderi in domeniul pre
țurilor petroliere, creșterea economi
că a Franței va fi afectată, cd de

altfel și aceea a vecinilor șl clienți- 
lor ei. tn aceste condiții, numărul 
locurilor de muncă create in trei ani 
va reprezenta mai puțin de jumătate 
decît se prevăzuse inițial — 300 mii, 
in loc de 700 mii. Șomajul va crește 
rapid și va afecta 650 mii de per
soane. Potrivit programului, in con
dițiile menținerii prețurilor la petrol 
vor fi necesare imense eforturi pen
tru a spera în reechilibrarea comer
țului exterior francez in 1976, iar 
fără economii foarte severe la pro
dusele energetice nu se poate spera 
ca acest echilibru să fie realizat îna
inte de 1978. Raționalizarea consumu
lui și dezvoltarea exporturilor către 
țările producătoare de petrol sint, de 
fapt, unicele mijloace de care dis
pune în prezent Franța pentru a 
reuși să-și redreseze situația.

Punerea în aplicare a acestor mij
loace presupune pregătirea unei serii

„Inflația si
Pentru Italia a început toamna 

cea mai dificilă, cea mai plină de 
necunoscut din ultimii 30 de ani. 
Lunile de vacanță au fost o mi
că oază de liniște și lumină in 
imensitatea dificultăților acestui fră- 
mîntat an 1974. Dintr-o dată s-a lă
sat noaptea în gîndurile a milioane 
de familii de italieni. Să fie oare 
iminentă o erupție virulentă a cri
zei ? Lira va continua să se degra
deze ?

Primele semnale de alarmă s-au 
făcut auzite încă de la începutul 
lunii septembrie. Mulți muncitori 
din diverse regiuni ale Italiei au 
găsit la întoarcerea din concediu 
porți închise — atit Ia fabrică, cit și 
acasă îi așteptau note de con
cediere. De citeva luni, anumite sec
toare — cel textil, de exemplu — 
se află într-o situație apăsătoare. 
Disperarea și-a făcut intrarea în 
multe familii de muncitori, care nu 
știu unde să găsească o portiță de 
ieșire. Unii au găsit locuri de muncă 
în sectorul construcțiilor. Este vor
ba însă de soluții temporare, fără 
nici un fel de perspective, căci iarna 
va paraliza în curind această acti
vitate.

Simptome de criză se manifestă șl 
în sectorul industriei energetice — 
unde de curind au fost concediați 
numai la întreprinderea „îndesit" 
peste 6 000 de muncitori — și in in
dustria constructoare de mașini, in 
industria cauciucului etc. Multi con
sideră că uraganul șomajului se pro
liferează astfel la orizont.

Scumpirea materiilor prime, feno-

șomajul"
menele de speculă, restrîngerea cre
ditelor au reprezentat într-un fel 
anticamera dezastrului pentru multe 
întreprinderi. Despre dezastru este 
vorba și în domeniul prețurilor. Pro
cesul inflației se accentuează tot mai 
mult. în iunie 1974, prețurile au spo
rit cu 40 Ia sută față de iunie 1973. 
în luna iulie, costul vieții a crescut 
cu 2,4 la sută față de luna prece
dentă. Lira șe devalorizează cu o 
medie anuală care se situează între 
15 și 20 Ia sută. Italia se înscrie ast
fel printre celelalte țări occidentale 
unde echilibrul balanțelor de plăți 
devine tot mai fragil.

Inflația devorează bucată cu bu
cată salariile oamenilor. Puterea 
lor de achiziție a scăzut și sca
de ca mercurul unui termome
tru mutat brusc dintr-o zonă căldu
roasă in alta rece. Costul vieții face 
tot mai dificilă gestiunea bugetului 
familial. Se mănîncă mai puțin, șter- 
gindu-se din meniul familiei produ
sele ale căror prețuri au crescut ver
tiginos : carnea, fructele, vinul etc ; 
se renunță la concedii, se restring 
cheltuielile pe țigări, pe bilete de 
film, pe ziare etc. în comparație cu 
anul. trecut, salariile „valorează" cu 
30 pînă la 50 la sută mai puțin, în 
funcție de venitul, de categoria de 
salarizare a fiecăruia, de întreprin
derea la care lucrează. La toate a- 
cestea se adaugă creșterea prețului 
la curentul electric, gaze, transpor
turi, apă.

Cit vor mai putea rezista bugetele 
familiilor în aceste condiții ? Este o 
întrebare arzătoare, pe care a adus-o 
cu sine această toamnă.
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Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

Un titlu de emisiuni ale postului 
de radio i Roma consacrate 

Congresului al Xl-lea al P. C. R.

moscova Chemările C. C. al P. C. U. S. 
cu prilejul aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie
România se pronunță în favoarea participării O.E.P. 

la dezbaterile privind „Problema Palestinei"

NAȚIUNILE UNITE 14 (De la trimisul Agerpres, V. Martalogu). — 
Adunarea Generală a O.N.U. s-a întrunit, luni, în ședință plenară pen
tru a lua în discuție punctul 108 al agendei sale, intitulat „Problema 
Palestinei", înscrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni în baza ce
rerii prezentate de un grup de 43 de state, între care și România.

Dezbaterile ău început prin discu
tarea proiectului de rezoluție referi
tor la invitarea reprezentanților Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei spre a participa la dezbaterile 
asupra problemei paîestinene. Docu
mentul prezentat întrunește semnătu
rile a 71 de state coautoare, printre 
care și țara noastră.

„Considerînd că poporul palestinean 
este principala parte interesată în 
problema Palestinei — se arată în 
document — Adunarea Generală in
vită Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, reprezentantă a poporului 
palestinean, să participe la deliberă
rile Adunării Generale asupra aces
tei probleme, în ședințe plenare".

în cadrul dezbaterilor, care urmea
ză să dureze două zile, au luat cu- 
vîntul, luni dimineață, reprezentanții 
a 14 state : Siria, Iugoslavia, Daho
mey, R. A. Egipt; Tanzania, Tunisia, 
România, Algeria, Israel, Cuba, R. D. 
Germană, Mauritius, Uganda și 
U.R.S.S. în cuvîntul său, ambasadorul 
român Ion Datcu a arătat că „hoțărî- 
rea de a înscrie pe ordinea de zi a 
acestei sesiuni punctul intitulat „Pro
blema Palestinei" și de a-1 supune 
dezbaterii în ședințe plenare consti
tuie un motiv de profundă satisfacție 
pentru România. După cum se știe, 
(ara noastră s-a pronunțat cu fermi
tate pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat pe calea paș
nică a negocierilor. Noi vedem în a-

ceasta încă o dovadă edificatoare a 
hotărîrii comunității internaționale de 
a face noi pași în direcția angajării 
organizației pe calea explorării tutu
ror posibilităților de reglementare 
politică a acestui conflict".

„Invitarea reprezentanților O.E.P. 
de a lua parte la dezbateri nî se pare 
a fi pasul următor, logic și firesc, ca
re se impune ca o necesitate presan
tă" — a arătat reprezentantul român. 
„Practica internațională dovedește că 
nu se pot elabora soluții juste și du
rabile fără participarea directă a tu
turor părților interesate. Aplicarea e- 
fectivă a acestui principiu cere, în 
mod obiectiv, în acest caz, participa
rea la dezbaterile din ședința plenară 
a Adunării Generale a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, repre
zentantul legitim al poporului pales
tinean".

4r
Agenția khmeră de informații a- 

nunță că un grup de 630 intelectuali, 
studenți și alți patrioți cambodgieni 
care trăiesc în afara granițelor țării 
au trimis secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o moțiune 
prin care se cere restaurarea locului 
legitim al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei în 
cadrul Organizației Națiunilor Uni
te. în moțiune se cere, totodată, ex
cluderea de la O.N.U. a reprezentan
ților regimului lonnolist de la Pnom 
Penh.

ROMA 14 (Corespondență de la 
Radu Bogdan). — Postul de radio 
Roma a prezentat in cadrul pro
gramului național o emisiune con
sacrată realităților României so
cialiste in perspectiva celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Pornind de la pro
iectul Programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism și pro
iectul de Directive ale Congresului 
al Xl-lea cu privire la planul cin
cinal pe 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru perioa
da pînă in 1990, emisiunea, reali
zată de cunoscutul publicist ltalo 
Moretti, in colaborare cu Un grup 
de ziariști și comentatori de politi
că externă de la diferite ziare ita
liene, a prezentat pe larg aceste

documente și a trecut în revistă 
aspecte dintre cele mai importan
te ale vieții politice și sociale din 
țara noastră.

Un spațiu larg in cadrul emisiu
nii a fost consacrat evidențierii ac
tivității de politică externă desfă
șurate de partidul și statul nostru, 
contribuției deosebite ce revine, in 
înfăptuirea și transpunerea in via
ță a acestei politici, președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, activi
tății neobosite a șefului statului 
român pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru crește
rea contribuției tuturor statelor, 
indiferent de potențialul și mări
mea lor, la rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Această emisiune este prima din- 
tr-un ciclu pe care postul de radio 
italian îl va dedica Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

' c
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 57-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie; la Moscova au fost date 
publicității chemările C.C. al P.C.U.S. 
Comuniștii, toți oamenii muncii so
vietici sînt chemați să asigure în 
continuare întărirea puterii economi
ce și de apărare a Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. adresează saluturi 
popoarelor țărilor socialiste, clasei 
muncitoare din țările capitaliste, po
poarelor care au scuturat jugul co

lonial și luptă pentru consolidarea 
independenței, popoarelor țărilor co
loniale și dependente care luptă 
pentru libertate. Sînt adresate che
mări tuturor-^popoarelor lumii pen
tru a acționa ca principiile coexis
tenței pașnice să devină o normă a 
relațiilor internaționale, pentru inter
zicerea armelor nucleare, pentru 
dezarmare generală și totală, pen
tru transformarea continentului eu
ropean într-o zonă a colaborării trai
nice și fructuoase.

WASHINGTON Comunicat polono-american

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

CAIRO 14 (Agerpres). — La în
cheierea întrevederii avute luni cu 
președintele R. A. Egipt, Anwar Sa
dat, secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a părăsit Cairo, în- 
dreptîndu-se spre Damasc. într-o de
clarație făcută presei la plecarea din 
capitala egipteană, el a afirmat că 
va reveni în Orientul Apropiat în 
prima săptămînă a lunii noiembrie, 
deoarece „există indicii pozitive po
trivit cărora se progresează spre pa
ce în regiune". Kissinger a adăugat, 
în aceeași ordine de idei, că viitorul 
său turneu în zonă va reprezenta o 
nouă tentativă pentru realizarea de 
progrese reale și evidente în direc
ția stabilirii „unei păci pe baze fer
me și permanente".

Președintele Anwar Sadat a de
clarat, la rîndul său, că aspectele le
gate de mișcarea de rezistență pales- 
tineană constituie miezul problemei. 
„Ca arabi — a spus el — îi spriji
nim și am cerut reprezentarea lor la 
Geneva". Șeful statului egiptean s-a 
declarat optimist cu privire la per
spectivele păcii în regiune și la Con
ferința arabă la nivel înalt, progra
mată pentru 26 octombrie, la Rabat.

DAMASC. — Părăsind Damascul, 
cu destinația Alger, secretarul de 
stat al S.U.A. a declarat că a exa
minat cu președintele Hafez El As
sad și cu ministrul de externe, Ab
del Halim Khaddam, „ca și la Cairo,

căile ce pot duce la reglementarea 
conflictului și perspectivele de pace 
în Orientul Apropiat". El a adăugat 
că a constatat „puncte de vedere po
zitive și încurajatoare".

AMMAN. — Regele Hussein al Ior
daniei a avut, duminică, o întreve
dere cu Joseph Sisco, adjunctul se
cretarului de stat al Statelor Unite. 
Un purtător de cuvînt iordanian a 
subliniat că diplomatul american l-a 
informat pe suveranul hașemit des
pre „rezultatele întrevederilor purta
te de Henry Kissinger cu oficialită
țile israeliene asupra situației din 
Orientul Apropiat".

Vizita la Praga a delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Germane
PRAGA 14 (Corespondentă de la 

C. Prisăcâru). — La invitația C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia și a guvernu
lui R. S. Cehoslovace, luni a sosit la 
Praga, într-o vizită oficială de prie
tenie, delegația de partid și guver
namentală a R. D. Germane, condusă 
de Erich Honecker, prim-secretar al

C.C. al P.S.U.G. In aceeași zi, la 
Hradul din Praga au început convor
birile oficiale dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale celor 
două țări. Delegația cehoslovacă este 
condusă de Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Comunicatul comun polono-ameri
can privind vizita oficială efectuată 
în S.U.A. de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., men
ționează că în centrul convorbirilor 
cu președintele Statelor Unite, Ge
rald Ford, s-au aflat probleme pri
vind relațiile dintre cele două țări, 
caracterizate prin dorința de a le 
amplifica, precum și o serie de pro
bleme internaționale.

Părțile apreciază că documentele 
comune semnate cu prilejul acestei 
vizite creează un cadru favorabil 
dezvoltării în continuare a colaboră
rii celor două țări în diferite dome
nii. Cele două părți consideră reali
zabilă și oportună sporirea volumului 
schimburilor reciproce de mărfuri la 
un miliard de dolari în anul 1976 și

la două miliarde de dolari în anul 
1980.

Președintele Gerald Ford și pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P. au 
acordat o deosebită atenție situației 
din Europa în cadrul schimbului de 
păreri asupra principalelor probleme 
internaționale — arată comunicatul, 
în acest context, ei au relevat exis
tența unor domenii în care cele două 
țări își pot aduce contribuția la în
tărirea păcii și securității internațio
nale. Părțile au convenit să conti
nue consultările la diferite niveluri 
în problemele bilaterale, precum și 
în problemele internaționale de inte
res comun.

Edward Gierek l-a . invitat pe pre
ședintele Ford să facă o vizită în 
R. P. Polonă. Invitația a fost accep
tată — relatează agenția P.A.P.

DE PREHHIMENl
• LASER PE BAZĂ DE 

GAZ. La întreprinderea „Car! 
Zeiss" din Jena (R.D.G.) a fost 
pusă la punct producția în serie 
a laserului pe bază de gaz. 
Funcționînd cu un amestec de 
heliu și neon, aparatele respec
tive sînt produse în șase va
riante. Ele își găsesc folosință 
în industria construcțiilor de 
mașini, la construcția de nave 
și in cercetări științifice.

• DRAGOSTE INCRI
MINATĂ. Athol Fugard, năs
cut la Middleburg, în Africa de 
Sud, a scris piesa „Depoziții 
după o arestare pe baza legii 
contra imoralității". Jucată cu 
succes pe cîteva scene din Eu
ropa, piesa prezintă, într-o for
mă cvasidocumentară, un episod 
al realității sud-africane : in
tervenția brutală a poliției, cu 
tot arsenalul de procedee' umi
litoare, împotriva a doi îndră
gostiți — Frieda Joubert,, bi
bliotecară albă, și Errol Philan
der, învățător de culoare. Și un 
final ca în viață : hăituiala po
liției nu este însă în stare > să 
înfringă sentimentele celor doi 
îndrăgostiți.

af ențî tie ffiesă
Președintele Italiei, Gi°- 

vanni Leone, l-a desemnat ieri pe 
Amintore Fanfani, secretar național 
al Partidului Democrat Creștin, cu 
formarea unui nou guvern.

Un serviciu aerian per
manent iranian către China și Ja-
ponia va începe să funcționeze de Ia
20 octombrie — s-a anunțat la Tehe
ran.

Convorbiri finlandezo- 
sovietice. Luni au încePut la 
Helsinki convorbirile oficiale dintre 
președintele Finlandei, Urho Kekko
nen, și N. V. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., șeful delegației de stat so
vietice care se află într-o vizită de 
prietenie la Helsinki.

Președintele națiunii ar-

Congresul 
țional,18 care

socialist na-
au participat apro

gentinene, Maria Estela de Pe
ron, a adresat un apel la calmarea 
pasiunilor politice care degenerează 
în violență și care pot afecta în mod 
deosebit situația internă și ordinea 
constituțională. Agențiile de presă 
relevă că de la începutul anului nu
mărul celor care și-au pierdut viața 
în ciocnirile dintre grupările adver
se a depășit cifra de 100.

ximativ 1 500 de delegați — membri 
ai Partidului Socialist, ai Partidului 
Socialist Unificat și ai altor organi
zații — a luat sfîrșit. A fost adoptată o 
„Declarație finală", în care se eviden
țiază că alianța cu comuniștii permite 
întregii mișcări de stingă franceze 
să-și consolideze rîndurile.

O O O

transmit:
Secretara! general al 

C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea,Kim Ir Sen> 8 primit 
delegația Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia (S.O.H.Y.O.) și 
Consiliului de legătură al sindicatelor 
independente din Japonia (Churitsu 
Roren), condusă de Makoto Ichikawa, 
președintele S.O.H.Y.O., care efec
tuează o vizită în R.P.D. Coreeană.

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
• Suspendarea tuturor activităților militare pe teritoriul Angolei, pen

tru a permite continuarea dialogului asupra independenței țării.
• La Hanoi a avut loc sesiunea lărgită a C.C. al Frontului Patriei din 

Vietnam.
• Președintele filipinez, Ferdinand Marcos, a acceptat propunerea con

ducerii partidului comunist de a colabora în realizarea unor reforme 
sociale în țară. De asemenea, șeful statului a dat dispoziție ministe
relor de justiție și apărării naționale de a pregăti documentele nece
sare în vederea amnistierii tuturor membrilor Partidului Comunist 
din Filipine.

Ministrul de finanțe al
S.U.A., William Simon, aflat în 
vizită la Moscova, a avut luni con
vorbiri cu ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., Nikolai Patolicev, în 
cursul cărora au fost relevate rezul
tatele pozitive obținute în acest an 
în domeniul relațiilor economice și 
comerciale sovieto-americane și au 
fost examinate posibilitățile de a 
dezvolta în continuare aceste relații.

în cadrul unui miting 
popular care marca împlinirea a trei 
ani de la alegerea sa în fruntea sta
tului, președintele Sudanului, Gaffar 
Numeiri, a relevat că guvernul și 
poporul sudanez au consolidat inde
pendența și suveranitatea statului. 
Remarcabile succese au fost obținute, 
de asemenea, în dezvoltarea econo
miei naționale.

In pitorescul oraș Bludenz, 
din Alpii austrieci, s-au desfă
șurat, timp de o săptămînă, 
„Zilele românești", in cadrul 
cărora manifestările organizate 
au oferit locuitorilor posibilita
tea de a cunoaște o serie din 
realitățile social-politice, econo
mice și cultural-artistice ale 
României de azi. Ziarele din 
landul Voralberg au publicat ar
ticole și fotografii consacrate 
manifestărilor de la Bludenz 
și, in general, dezvoltării multi
laterale a societății românești 
contemporane, prestigiului in
ternațional al României socia
liste.

Sub auspiciile Uniunii oame
nilor de artă și cultură din Cu
ba și ale Ambasadei țării noas
tre la Havana, în capitala cu
baneză a fost organizată o sea
ră omagială Brâncuși. A fost 
prezentată o expunere privind 
viața și activitatea marelui 
sculptor.

Primul secretar al C.C. 
al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Le Duan> 
I-a primit pe Fumi Vongvicit, vice- 
premier al Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională al Laosului și mi
nistru al afacerilor externe. întreve
derea s-‘a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. (V.N.A.).

Congresul Partidului So
cialist Muncitoresc Spa
niol, desfășurat la Suresnes, lîngă 
Paris, și-a încheiat lucrările. Cei 
peste 400 de delegați au adoptat o 
rezoluție prin care se pronunță pen
tru încheierea de alianțe cu toate 
partidele și organizațiile din opozi
ție, în vederea restabilirii libertăți
lor democratice in Spania.

Dirijorul austriac Jose! 
Krsps a decodat duminică în- 
tr-un spital din Geneva. în urma 
unui cancer pulmonar. Născut în 1902 
la Viena, Krips și-a dobîndit o mare 
reputație internațională, dirijînd suc
cesiv orchestrele filarmonice din 
Londra, Buffalo și San Francisco. 
Ultimul său mare succes a fost pune
rea în scenă a lucrării „Cosi fan 
tutte", la Opera din Paris.

DE; LA CORESSpOFJDI3NT]1 NC>st:ri-
• • ‘.ț, -O';- ",

o n. u. Soluționarea marilor 
probleme contemporane reclamă 
conlucrarea tuturor statelor
în plenara Adunării 

Generale a O.N.U. s-au 
încheiat dezbaterile de 
politică generală, în 
cadrul cărora au luat 
cuvîntul 124 de șefi de 
delegații — număr re
cord în istoria organi
zației — și 9 șefi de 
state. Pe parcursul ce
lor trei săptămîni de 
dezbateri, reprezen
tanții comunității na
țiunilor au abordat 
problemele cardinale 
ale vieții internaționa
le, prezentînd, în ace
lași timp, un mare nu
măr de propuneri pen
tru soluționarea lor.

O primă apreciere ce 
se impune la încheie
rea dezbaterilor gene
rale este atenția pri
mordială acordată de 
majoritatea covîrșitoa- 
re a delegaților „celor 
5 D“ — dezarmarea, 
dezvoltarea, decoloni
zarea, destinderea și 
democratizarea vieții 
internaționale. în acest 
sens, președintele ac
tualei sesiuni a Adu
nării Generale, Abde
laziz Bouteflika, mi
nistrul de externe al 
Algeriei, ne-a declarat: 
„Acțiunea O.N.U. în 
lumea de astăzi pen
tru salvgardarea păcii 
și securității interna
ționale, pentru apăra
rea dreptului popoare
lor la autodeterminare 
și a suveranității sta
telor, pentru dezvolta
rea unei cooperări 
multiforme la scara 
umanității constituie 
laitmotivul exigențelor 
profunde ale civiliza
ției noastre, Națiu
nile Unite deve
nind un factor de neîn
locuit. Dar trăinicia 
organizației, forța sa 
de a se ancora in con

știința epocii noastre 
îi sporesc, fără îndo
ială, responsabilitățile 
și pledează în favoa
rea unei eficacități 
mai mari în îndeplini
rea misiunii sale, A- 
ceasta înseamnă că o 
mai rapidă democrati
zare a structurilor sale, 
ca și adaptarea lor ri
guroasă lg realitățile 
în care trăim nu numai 
că ar răspunde unei 
necesități imperative, 
dar ar deschide orga
nizației noi perspec
tive".

Printre concluziile 
esențiale ale dezbateri
lor generale se degajă 
in prim plan recunoaș
terea unanimă și fără 
echivoc, de către re
prezentanții statelor 
membre, a interdepen
denței problemelor po
litice și economice care 
confruntă omenirea. 
Numeroși miniștri de 
externe evidențiau, 
astfel, interdependen
ța dintre sporirea chel
tuielilor militare și a- 
gravarea procesului in
flaționist, creșterea de
calajelor economice 
dintre state și genera
rea unor situații ten
sionale pe planul rela
țiilor politice, dintre 
criza de energie, de 
materii prime și per
sistența focarelor de 
conflict, dintre demo
cratizarea raporturilor 
internaționale și libe
ralizarea accesului ne
îngrădit al popoarelor 
la sursele generatoare 
de progres economic și 
social etc.

O altă concluzie des
prinsă din dezbaterile 
plenarei o constituie 
generalizarea convin
gerii că, dată fiind in
terdependența lor, pro

blemele ‘internaționa
le majore își pot găsi 
rezolvarea numai prin 
perfecționarea cadru
lui de participare și de 
acțiune a statelor in 
cîmpul vast al relații
lor politice ale lumii 
contemporane. în acest 
sens, ministrul de ex
terne . al României, 
George Macovescu, 
sublinia că însăși viața 
demonstrează că astăzi 
marile probleme care 
confruntă comunitatea 
internațională nu pot 
fi soluționate de un 
grup restrins de state. 
Găsirea unor soluții 
echitabile șl trainice 
impune participarea, 
pe picior de egalitate, 
a tuturor statelor inte
resate, determină creș
terea rolului țărilor 
mici și mijlocii în via
ța internațională. Nu
mai astfel pot fî astăzi 
adoptate soluții care 
să corespundă in cel 
mai înalt grad tuturor 
națiunilor, să serveas
că deplin cauza păcii.

Investigînd căile că
tre instaurarea păcii, 
justiției și echității în 
relațiile dintre! state, 
numeroși șefi de dele
gații au subliniat că 
înfăptuirea acestor de
ziderate este intrinsec 
legată de trei factori 
principali : marcarea 
unor pași însemnați în 
direcția dezarmării, și 
în special a dezarmării 
nucleare, crearea unei 
noi ordini economice 
internaționale și defi
nitivarea procesului 
decolonizării.

Pentru a ghida evo
luția relațiilor politice 
și economice contem
porane spre aceste o- 
biective, reprezentan
ții statelor membre au

făcut o serie de pro
puneri concrete, înce- 
pînd cu necesitatea 
opririi cursei înar
mărilor, desființarea 
blocurilor militare, 
continuînd cu adopta
rea, prin consens, de 
către plenară, a „cartei 
drepturilor, și obliga
țiilor economice ale 
statelor" și garantarea 
transpunerii în practi
că a prevederilor sale, 
încheind cu lichidarea 
regimurilor rasismu
lui și apartheidului din 
Rhodesia și, respectiv, 
Africa de Sud, prin 
impunerea unui em
bargo ermetic asupra 
raporturilor de orice 
natură au aceste țări.

Cît privește rolul și 
locul O.N.U. în lume, 
din dezbaterile genera
le a reieșit concluzia 
— după cum ne-a de
clarat secretarul gene
ral al organizației, 
Kurt Waldheim — că 
„organizația și-a de
monstrat hotărîrea de 
a depăși tiparele vechi 
ale trecutului și a ela
bora noi idei și stabili 
noi conexiuni cu rea
litățile politice și eco
nomice ale lumii in 
care trăim. Vasta ma
joritate a statelor acor
dă cea mai mare im
portanță Națiunilor 
Unite, locul unde pro
blemele curente pot 
fi discutate și rezolva

te de state pe bază de 
egalitate suverană, lo- 
cul-cheie de edificare 
a unei mai bune socie
tăți umane în viitor".

La palatul Națiunilor 
Unite domnește spe
ranța că toate proble
mele ■ internaționale 
majore care au format 
obiectivul dezbateri
lor generale din ple
nară își vor găsi o a- 
bordare separată, co
respunzătoare impor
tanței lor, în dezbate
rile din comitetele a- 
dunării și o reflectare 
adecvată în documen
tele ce urmează a fi 
elaborate.

C.ALEXANDROAIE

Ca prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România, ata?atul militar și aero 
la Budapesta, Ion Pușcaș, a depus 
coroane de flori la monumentele e- 
roilor români din localitățile Gyor, 
Szeged, Debrecen și Szentes, în me
moria ostașilor români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist. La solemni
tate au participat reprezentanți ai 
Ministerului Apărării al R.P. Ungare.

An jversarea 
proclamării 

independenței 
Laosului

VIENTIANE 14 (Agerpres). — La 
Vang Say, în provincia Sam Neua, 
a avut loc o întrunire solemnă orga
nizată de Comitetul Central al 
Frontului Patriotic Laoțian cu prile
jul celei de-a XXIX-a aniversări a 
Zilei independenței Laosului — a 
anunțat postul de radio Pathet Lao.

Au participat prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al F.P.L., alți con
ducători ai F.P.L. și ai Alianței for
țelor patriotice neutraliste din Laos, 
reprezentanți ai organelor centrale și 
ai organizațiilor de masă.

Prințul Sufanuvong a trecut în re
vistă victoriile dobîndite de poporul 
laoțian în cei 29 de ani.

„ZILTA PETROLIȘTILOR" ROMANI 
SĂRBĂTORITA ÎN ALGERIA

atena Campania electorală 
în plină desfășurare

După formarea „gu
vernului de serviciu" 
și ridicarea legii mar
țiale, campania electo
rală din Grecia se află 
în plină desfășurare. 
Conducerile celor cinci 
formațiuni politice — 
„Stînga unită", „Uniu
nea de centru — Noile 
forțe", „Mișcarea so
cialistă panelenă", 
„Noua democrație" și 
„Uniunea național-de- 
mocrată" — sînt pre
ocupate cu punerea la 
punct a listelor de 
candidați, pentru ca, 
în curînd, să înceapă 
turneele electorale. 
Debutul îi aparține 
premierului Constan
tin Caramanlis, care, 
în numele formației 
„Noua democrație", va 
ține trei cuvîntări suc
cesive la Atena, Salo
nic și Patras.

Un decret-lege pri
vind „măsurile, de or
dine în timpul alege
rilor" stabilește că a- 
dunările publice vor fi 
permise numai în să
lile de teatru, cinema
tograf și, în general, 
în săli. Organizatorii

au obligația de a în
știința poliția cu cel 
puțin două zile înainte. 
Demonstrațiile politice 
de stradă sau parăzlle 
sînt interzise. Numai 
liderul unui partid 
sau coaliții participan
te la alegeri are drep
tul de a vorbi în fața 
unor adunări în aer 
liber.

Prevederile decretu
lui pun astfel în evi
dență condițiile deo
sebite în care are loc 
actuala campanie elec
torală din Grecia. O 
caracterizare. a aces
tora a făcut-o, indi
rect, primul ministru 
atunci cînd a afirmat 
în fața noului cabinet 
de serviciu : „în urmă 
cu trei luni, situația 
în Grecia era tragică, 
acum este doar difi
cilă".

Dificultățile se re
feră în primul rînd la 
climatul politic în care 
au loc pregătirile pen
tru alegeri. Așa cum 
dezvăluie ziarul pro- 
guvernamental „Kat- 
himerini", „o parte

importantă a popu
lației din provincie 
dovedește rezerve ex
treme față de manifes
tările politice, de tea
ma: unei eventuale re
veniri a juntei".

Problemele legate de 
normalizarea situației 
politice constituie de 
altfel-tema centrală a 
controverselor electo
rale. . Astfel, în vreme 
ce „Noua democrație" 
și „Uniunea de cen
tru — Noile forțe" 
susțin că pentru resta
bilirea ordinii parla
mentare sînt necesare 
mai întîi alegeri ge
nerale, „Stînga uni
tă" și „Mișcarea so
cialistă panelenă" văd 
atingerea acestui scop 
mai întîi prin epura
rea aparatului de stat 
de elemente legate de 
fostul regim dictatorial, 
ceea ce ar crea cele 
mai bune condiții pen
tru alegeri, pentru ex
primarea liberă și des
chisă a voinței alegă
torilor,. pentru înfăp
tuirea normalizării.

I. BADEA

ALGER 14 (Cores
pondență de la Mircea 
S. Ionescu). — „Ziua 
petrolistului" a fost 
sărbătorită — potrivit 
tradiției din țara noas
tră — și de cei aproape 
300 de muncitori, teh
nicieni și ingineri ro
mâni care lucrează la 
schelele de foraj sau 
extracție a petrolului 
din Algeria. La sărbă
toarea petroliștilor ro
mâni au participat și 
colegii lor algerieni cu 
care lucrează împreună

la Hassi Messaoud, 
Hassi R’Mel și în alte 
centre ale industriei de 
hidrocarburi din sudul 
țării. La Boumerdesse, 
oraș al petroliștilor, de 
lîngă Alger, unde lo
cuiesc marea majorita
te a specialiștilor ro
mâni, a avut loc o a- 
dunare festivă. Despre 
semnificația tradițio
nalei sărbători a pe
troliștilor români, des
pre succesele industriei 
noastre petroliere și 
cooperarea româno-

algeriană, tot mai di
versificată, în acest 
domeniu a vorbit ing. 
Lucian Tomescu. Prin
tre invitații la adunare 
se aflau reprezentanți 
ai Societății naționale 
algeriene de hidro
carburi „Sonatrach", 
care cooperează cu 
unități de profil din 
țara noastră, petroliști 
algerieni, precum și 
ambasadorul Români
ei la Alger, Ștefan Mi
hai, și membri ai am
basadei.

CIPRU RELUAREA
SCHIMBULUI DE PRIZONIERI

Comunicatul noii întîlniri 
dintre Glafkos Clerides

și Rauf Denktaș
NICOSIA 14 (Agerpres). — Liderii 

comunităților greacă și turcă din Ci
pru — președintele interimar, Glaf
kos Clerides, și, respectiv, vicepre
ședintele Rauf Denktaș — au hotărît, 
în cursul întrevederii pe care au a- 
vut-o luni, la Nicosia, ca schimbul 
de prizonieri intre cele două comu
nități „să fie reluat foarte cufînd".

Comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor precizează că 
întîlnirea a prilejuit „un schimb de 
vederi privind problema refugiaților 
și alte aspecte ale situației politice 
din insulă". Documentul — citat de 
agenția France Presse — menționea
ză, de asemenea, că reîntoarcerea la 
casele lor a cetățenilor ciprioți greci 
și turci va avea loc începînd de 
marți și va continua, pe baza unor 
liste ce vor fi publicate ulterior.

seul Manifestații 
de protest împotriva 
politicii de represiune

SEUL 14 (Agerpres). — Politica de 
represiune a regimului lui Pak Cijan 
Hi determină intensificarea demon
strațiilor de protest la care participă 
pături sociale tot mai largi. In ulti
mele zile, relatează agenția A.C.T.C., 
numeroși studenți de la Universita
tea din Seul au participat la mitin
guri, în cursul cărora au fost adop
tate o serie de rezoluții prin care se 
reclamă încetarea 'acțiunilor teroriste 
ale autorităților, punerea imediată 
în libertate a studenților și a celor
lalte persoane arestate. Ca urmare a 
acestor manifestații, au fost ordonate 
suspendarea cursurilor și amînarea 
sesiunii de examene.

La rîndul lor, partidele politice 
de opoziție au condamnat acțiunile 
represive ordonate de regimul Pak 
Cijan Hi împotriva maselor populare. 
Astfel, Partidul Unificării Democra
tice și Noul Partid Democratic se 
pronunță pentru revizuirea constitu
ției șl pentru eliberarea din închi
soare a persoanelor arestate în urma 
instituirii măsurilor de urgență.

• VACCIN ANTICAN- 
CEROS. La congresul cance- 
rologilor, care va avea loc la 
Florența, la 20 octombrie, se va 
prezenta, între altele, un nou 
tratament în domeniul canceru
lui, experimentat cu bune rezul
tate în Franța. Pornind de la 
ipoteza că împotriva acea*^’ 
maladii cea mai bună armarJ 
este însăși imunitatea naturală 
a corpului omenesc, prof. Lu
cien Israel de la Facultatea de 
medicină din Paris a realizat 
un vaccin numit C.B.P. (Coryne- 
Bacterium-Parvum), compus din 
microbi omorîți la căldură și 
conținînd bacili vecini ai difte- 
riei și pseudodifteriei. Experi
mentat în cazuri dintre cele mai 
grave, media de supraviețuire a 
bolnavilor cărora li s-a admi
nistrat, prin inoculare, acest 
vaccin a fost, după 5 ani, dublă 
față de grupul celor neinjectați. 
Tehnica continuă să fie în sta
diu experimental, dar tot mai 
mulți specialiști o consideră 
o „armă adițională" a metode
lor clasice de tratament : chi
rurgia, radioterapia, chimiotera- 
pia. Administrația federală a 
medicamentelor a autorizat pa
tru spitale din S.U.A. să utili
zeze vaccinul.

o „SAHEL - ’74". ° 
publicație cu titlul „Foametea 
din Sahel ’74“ a fost distribuită 
zilele trecute în ® toate cutiile 
poștale ale cetățenilor elvețieni. 
Asociațiile filantropice care au 
editat-o deschid astfel o nouă 
campanie de informare a opiniei 
publice asupra ravagiilor pe 
care seceta le-a făcut în zona 
africană cunoscută sub numele 
de Sahel și de colectare de fon
duri în vederea ajutorării vic
timelor, De astă-dată se are în 
vedere, îndeosebi, finanțarea 
unor proiecte mai de perspecti
vă, cum ar fi pregătirea și rein- 
sămințarea terenurilor epuizate, 
construirea de fintîni sau de 
pompe de apă puse în mișcare 
prin energie solară. Amenajă
rile respective urmează să [ fie 
construite în Africa în colabo
rare cu populația care va bene
ficia de ele.

• ACCIDENTE. 1126933 
salariați victime ale accidentelor 
de muncă, 164 667 — victime jale 
accidentelor de traiect ; 4 33Q — 
victime ale bolilor profesionale.

zSînt doar citeva din cifrele unui 
bilanț pe anul 1972, cuprins] în 
raportul prezentat de deputatul 
francez Cabanei. în raport] se 
menționează că numărul acci
dentelor grave a trecut de lai 7,7 
la sută la 9 la sută în ansamblu 
din 1954 în 1972. Acest raport a 
fost adus în discuție în Aduha- 
rea Națională Franceză, cu pri
lejul examinării unor proiecte 
de lege destinate ameliorării 
protecției muncii.

• COVORUL ZBURĂ
TOR ÎN VARIANTĂ MO- 
DERNĂ. în S-U-A- a 
construită o platformă cu aju-, 
torul căreia unul sau doi oameni 
pot să se ridice vertical de pe 
orice teren, să zboare cu i 100 
km pe oră și să aterizeze, de 
asemenea, vertical. Cîntărind 
fără încărcătură 270 kg, plat
forma are un demaraj rapid, 
poate să „staționeze" într-un 
punct fix sau să se îrivîrtă în ju
rul propriei sale axe. Pe baza 
platformei se încearcă construi
rea a diferite variante de apa
rate de zbor ce-și vor găsi uti
lizarea în ■ activitatea de obser
vare, de salvare, precum și la 
lucrări in locuri greu accesibile.

© cț O S Amiralitatea bri
tanică a anunțat că un „sub
marin de buzunar" aparținînd 
companiei. „Taylor Diving" și 
folosit pentru prospecțiuni petro
liere în Marea Nordului a fost 

' imobilizat luni, la 90 metri de 
fundul mării, în largul coaste
lor scoțiene. Echipajul submari
nului este format din doi oa
meni, care aveau la dispoziție 
oxigen pentru 44 ore. La sem
nalele S.O.S. ale acestora, două 
vase s-au deplasat la locul res
pectiv pentru a întreprinde ope
rațiuni de salvare.

o PARISUL VA DO-
B.ÎND! O NOUĂ GRĂ
DINĂ. După schimbarea ra
dicală a destinației vestitului 
cartier parizian al halelor, capi
tala franceză va dobîndi o nouă
grădină. în locul unui imobil cu 
100 000 mp de birouri —. un cen
tru internațional de comerț — 
proiectul, elaborat de arhitectul 
spaniol Ricardo Bofill, prevede 
amenajarea unui parc cu arbori 
mari și arbuști, înconjurînd o 
rotondă cu plafonul descoperit, 
în centrul căreia vor fi amena
jate felurite jocuri de apă.
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