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Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pe vicepreședintele executiv al firmei

„Mc. Donnell Douglas Aircraft Corporation"

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-a- 
miază, pe Robert E. Hage, vice
președinte executiv al firmei „Mc. 
Donnell Douglas Aircraft Corpora
tion" — California. Oaspetele a

fost însoțit de William G. Dickman, 
director comercial al firmei.

La întrevedere a participat Va- 
sile Pungan, consilier al președin- • 
telui republicii. A luat parte, de 
asemenea, Harry G. Barnes jr., am
basadorul S.U.A. la București.

Cu acest prilej a avut loc o con-

vorbire cordială, în cadrul căreia 
au fost abordate probleme privind 
promovarea unei cooperări reci
proc avantajoase între instituțiile 
specializate românești și firma 
„Mc. Donnell Douglas Aircraft 
Corporation", în domeniul aero
nauticii.
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Cele mai largi și reprezentative foruri ale societății noastre

socialiste transmit Congresului Partidului Comunist RomânMANDATUL ÎNTREGII NAȚIUNI
In atmosfera de puternică efer

vescență creatoare, caracteristică 
apropierii Congresului partidului, 
concomitent cu mișcarea largă și 
însuflețită a oamenilor muncii dor
nici să întîmpine marele forum al 
comuniștilor cu rezultate cit mai 
importante în dezvoltarea econo
miei, în îndeplinirea planului pe 
anul în curs și devansarea cincina
lului, se desfășoară o intensă acti
vitate politică, în centrul preocu
pării întregului partid și întregului 
popor aflindu-se proiectele de do
cumente pentru Congres. Așa cum 
este firesc, în condițiile societății 
noastre, în care accentuarea ro
lului conducător al partidului se 
realizează prin integrarea sa tot 
mai profundă in viața întregii so
cietăți, documentele programatice 
pregătite pentru Congres, care pre
figurează însuși viitorul țării și 
perspectivele întregii națiuni pentru 
anii și deceniile ce urmează, cap
tează atenția și interesul viu 
întregului popor.

In această ambianță, lucrările 
siunii Marii Adunări Naționale

ale

«e- 
și 

ale plenarei Consiliului național al 
Frontului Unității Socialiste se în
scriu ca momente de o deose
bită însemnătate politică. Sem
nificația profundă și, în ace
lași timp, marea importanță a 
acestora decurg din faptul că 
atît prin glasul Marii Adunări Na
ționale, ca organ suprem al puterii 
de stat, care reprezintă milioanele 
de cetățeni ai acestei țări, cit și al 
Consiliului național al Frontu
lui Unității Socialiste, care con
stituie cel mai larg organism po
litic al societății noastre, gru- 
pînd în cadrul său, sub conducerea 
P.C.R., toate organizațiile politice, 
sociale, obștești, profesionale, 
fost 
ta te 
rile 
zită

au 
exprimate eu deosebită clari- 
voința, sentimentele și gîndu- 
întregului popor, s-a făcut au- 
opțiunea clară a tuturor locui»

lorilor pămîntuluî patriei, fără deo
sebire de naționalitate, vîrstă sau 
profesie — cristalizîndu-se astfel 
un mare și unic mandat transmis 
Congresului din partea întregii na
țiuni socialiste.

Provoacă o vie satisfacție și este 
un motiv de încredere și optimism 
faptul că prin cuvîntul Marii 
Adunări Naționale, ca șl prin 
rezoluția adoptată de Consiliul na
țional al F.U.S., întregul popor și-a 
exprimat deplina aprobare și ade
ziune față de proiectele de Program 

. și Directive ale Congresului. Este o 
adeziune firească, ținînd seama că 
acestea jalonează calea unui pro
gres accelerat al întregii economii 
naționale, perfecționării vieții so
ciale, dezvoltării ample și adîncirii 
democrației socialiste,. înfloririi cul
turii și a întregii vieți spirituale — 
totul in folosul omului, al ridicării 
nivelului de trai material și spiri
tual al celor ce muncesc, al făuririi 
unui înalt nivel de civilizație socia
listă. Și se cuvine a fi subliniat că 
pretutindeni cuvîntul ferm de apro
bare a grandiosului plan de edifi
care' a societății socialiste multila
teral dezvoltate a fost însoțit și 
întărit de exprimarea hotărîrii oa
menilor muncii de a munci fără 
preget, de a-și consacra toate ener
giile, întreaga capacitate creatoare 
înfăptuirii prevederilor acestor do
cumente istorice.

In mod unanim, cu deosebită căl
dură, într-o atmosferă entuziastă, 
deputății Marii Adunări Naționale, 
cil și reprezentanții tuturor organi
zațiilor ce alcătuiesc F.U.S. au sus
ținut propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, 
la Congresul al XI-lea, în func
ția de secretar general al parti
dului. Prin aceasta, la voința 
fermă a tuturor comuniștilor, ex
primată cu prilejul conferințelor de 
partid, se adaugă voința tuturor

celorlalți cetățeni ai României so
cialiste, se dă glas dorinței fierbinți 
a întregii suflări a țării.

In aceasta se reflectă profunda 
prețuire pe care poporul nostru o 
acordă activității desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în de
cursul întregii vieți consacrate bi
nelui poporului, cauzei revoluțio
nare, construirii socialismului și 
comunismului, se oglindește cu pu
tere înalta apreciere pentru calită
țile strălucit manifestate in îndepli
nirea funcției de cea mai înaltă 
răspundere in partid. începînd cu 
Congresul al IX-lea și continuînd 
cu cel de-al X-lea Congres, în în
treaga viață socială s-a imprimat 
un puternic suflu de dinamism, un 
spirit creator deschis noului, un 
profund realism politic. Au fost ani 
de realizări excepțional de bogate 
în toate domeniile, caracterizați 
printr-un avînt susținut al dezvol
tării economice, prin considerabile 
progrese în făurirea unei industrii 
din cele mai moderne și a unei a- 
griculturi înaintate, prin larga dez
voltare a democrației sociâliste, 
prin atragerea efectivă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții obștești, 
prin puternica înflorire a vieții spi
rituale, a învățămîntului, științei, 
culturii, prin propagarea largă a 
principiilor eticii și echității socia
liste in viața socială printr-o mar
cantă activitate constructivă pe 
plan extern, prin creșterea presti
giului internațional al României. 
Pe bună dreptate această perioa
dă a fost denumită deceniul cel mai 
rodnic din întreaga istorie a patriei.

Acesțe succese sînt indisolubil le- realizează în fapt garanția sigură a 
gate 'de*îhfreag'a'muncă  politico-or-' ' minunatei InîloriiT"a patriei, â Tii'- 
ganizatorică a partidului, de activi
tatea conducerii sale și, în mod 
deosebit, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întreaga politică internă 
și internațională, toate transformă
rile adinei, înnoitoare, petreexite, toa
te sarcinile și obiectivele cutezătoare

URMAȚI
EXEMPLUL 
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• CLUJ-NAPOCA (Coresponden
tul „Scînteii", Alexandru Mureșan). 
— Pînă în prezent, 25 de întreprin
deri din județul Cluj au atins co
tele finale ale prevederilor pe 4 ani 
ai cincinalului. Printre acestea se 
numără întreprinderea de produse 
refractare din Dej. E. M. Aghireș, 
întreprinderea de rețele electrice, 
Trustul de construcții Cluj-Napoca 
ș.a.

PIATRA NEAMȚ (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Manea). — In 
bilanțul amplei întreceri socialiste 
pe care toți oamenii muncii din 
economia județului Neamț o des
fășoară în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului a fost con
semnat un succes deosebit : cîști- 
garea unui avans de 300 de zile față 
de prevederile planului cincinal la 
producția destinată exportului.

« O producție-marfă suplimen
tară estimată la 300 milioane lei 
ai| Înregistrat, la sfîrșitul lunii 
octombrie, întreprinderile indus
triale din județul Prahova. în ce 
privește sarcinile de export afe
rente perioadei ianuarie—octom
brie, ele au fost simțitor depășite, 
livrîndu-se în plus partenerilor 
externi produse în valoare de 420 
milioane lei, 19 întreprinderi reali- 
zîndu-și sarcinile de export , pe în
tregul cincinal.

e Cincisprezece întreprinderi in
dustriale din județul Alba au rea
lizat integral sarcinile de plan pe 
anii 1971—1974.

o Potrivit calculelor preliminare, 
pină la sfîrșitul acestui an, indus
tria județului Buzău va realiza o 
producție superioară cu 30 la sută 
celei din 1973.

e O nouă unitate industrială din 
județul Harghita și-a realizat sar
cinile de plan pe patru ani. 
vorba de Fabrica de confecții din 
Odorheiul Secuiesc — unitate care 
în anii actualului cincinal și-a du
blat volumul producției. Numărul 
unităților economice din această 
parte a țării care au atins cotele 
finale ale planului pe patru ani se 
ridică la 15.

Este
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stabilite puriînd amprenta persona
lității secretarului general al 
partidului. Exprimîndu-și voința ca 
Ia Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului, întregul popor 
dă glas dorinței sale, ferme de a 
vedea asigurată continuitatea aces
tei activități rodnice, de a se asi
gura dezvoltarea și amplificarea 
succeselor de pînă acum. E un act 
izvOrît din rațiune, din adinei con
vingeri verificate de viață și, in a- 
celași timp, expresia unor senti
mente calde, de dragoste, pentru 
cel ce prin activitatea laborioasă 
desfășurată în slujba propășirii 
neîntrerupte a țării și-a cîștigat a- 
precierea de cel mai iubit fiu al 
poporului român. Mintea și inima 
s-au intîlnit armonios în această 
unanimă opțiune.

Delegații la Congresul partidului 
se vor prezenta astfel nu numai 
purlind mandatul organizațiilor de 
partid ce i-au ales, ci și ca expo
nent! ai voinței întregului popor. 
Și, așa cum întotdeauna comuniștii, 
în întreaga lor activitate, țin seama 
de voința și aspirațiile oamenilor 
muncii, tot astfel îi va reveni Con
gresului misiunea de a da curs vo
inței întregii națiuni socialiste.

Există o strînsă legătură între 
aceste aspecte fundamentale : dis- 
punînd de asemenea documente 
realiste, științific fundamentate și 
asigurîndu-se continuitatea activi
tății de conducere, așa cum a fost 
ea jalonată în mod determinant 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se.

Județul Dîmbovița a terminat 
recoltatul culturilor de toamnă

succes a măreței opere 
a societății socialiste 

dezvoltate, de înaintare 
României pe calea în- 

luminată de

făptuirii cu 
de .făurire 
multilateral 
neabătută a
sorită, deschisă șl 
politica partidului, spre comunism.

A,

y

După 'ce au terminat cu succes in- 
sămînțarea culturilor de toamnă, ță
ranii cooperatori și lucrătorii Între
prinderilor agricole de stat din ju
dețul Dîmbovița raportează un nou 
succes : încheierea recoltării porum
bului de pe întreaga suprafață culti
vată, precum și a sfeclei de zahăr, 
cartofilor, legumelor și strugurilor.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
biroul comitetului județean al P.C.R., 
se spune : Lucrătorii ogoarelor 
dîmbovițene, mobilizați de organe
le și organizațiile de partid, vor 
munci în continuare, cu toate forțele, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. Respectînd întru totul indica
țiile Comitetului Central, ale dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comitetul jude
țean de partid, consiliul popular ju-

- dețeâh .vor depune - toatei- eforturile .. 
pentru punerea în valoare a resurse
lor existente în vederea folosirii in
tegrale a fondului funciar, dezvoltă
rii zootehniei, pomiculturii și legumi- 
culturii, pentru înfăptuirea politicii 
agrare a partidului, pentru transpu
nerea în practică a proiectelor Pro
gramului și Directivelor Congresului 
al XI-lea.

Literatura
participării• a

în marea întrecere—activitate bine organizată,

problemele fiecărui ioc de muncă—efectiv soluționate

IN INDUSTRIE
A V

Planul să fie îndeplinit

pînă în cea mai mică unitate,jA

pînă la cel mai mărunt produs
Țara întreagă trăiește zile de 

entuziastă și rodnică întrecere în 
cinstea celui de-al XI-lea Congres 
al partidului. Puternic stimulați 
de obiectivele cuprinse în proiec
tele Programului și Directivelor, 
care deschid minunate perspective 
înfloririi patriei socialiste, ridicării 
nivelului de trai al poporului, oa
menii muncii raportează partidului 
mari și importante succese în rea
lizarea planului și a angajamente
lor asumate în întrecere, înzecin- 
du-și eforturile pentru a încheia 
cel de-al patrulea an al cincinalu
lui cu un bilanț pozitiv în multiple 
direcții,

Acționînd în acest spirit, zeci șl

zeci de colective de întreprinderi 
au anunțat înfăptuirea prevederilor 
la principalii indicatori pe întregul 
cincinal ; sute de colective au în
deplinit planul pe patru ani ai cin
cinalului : un mare număr de ju
dețe au de acum un avans de trei, 
patru, chiar de cinci luni în reali
zarea cincinalului. Ca rezultat al 
activității pline de avînt a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
se estimează obținerea unui ritm 
de creștere medie a producției in
dustriale de circa 14 la sută pe an
samblul cincinalului — care depă
șește prevederile inițiale ale planu
lui cincinal și este cu mult superior 
Directivelor Congresului al X-lea

al partidului. „Aceasta demon
strează — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că angajamentele 
luate de oamenii muncii cu prilejul 
Conferinței Naționale de a realiza 
cincinalul înainte de termen se în
făptuiesc cu succes, că stă în pu
terea noastră de a munci mai bine, 
de a obține rezultate superioare in 
toate domeniile, de a face astfel 
ca societatea noastră socialistă să 
se dezvolte mai rapid, să asigure 
creșterea continuă a bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor".

Fiecare zi, fiecare, decadă aduc 
noi rezultate remarcabile în cro
nica muncii, a întrecerii socialiste, 
perioada de pînă la deschiderea

Congresului al XI-lea, pînă Ia fi
nele acestui an anunțîndu-se, în 
continuare, foarte bogată în reali
zări pe multiple planuri. Accentul 
se pune, în întreprinderile indus
triale, asupra unei probleme esen
țiale, situată în centrul atenției or
ganizațiilor de partid, conducerilor 
de unități și centrale — și anume : 
îndeplinirea integrală a planului Ia 
fiecare produs, la fiecare sortiment. 
In acest mod, ele traduc în viață 
indicația conducerii partidului nos
tru de a se urmări cu rigurozitate, 
în fiecare întreprindere, ca rezul
tatele valorice privind înfăptuirea
(Continuare în pag. a Il-a)

Recoltarea porumbului
»însămînțările să fie grăbite h maxim

Din diferite județe ale țării sosesc vești care 
arată obținerea unor bune rezultate de către 
șir de unități agricole. Astfel, 
oamenii muncii din agricultura 
cău, Suceava, Mehedinți și Dîmbovița au rapor
tat încheierea insămînțărilor de toamnă.

In județul Alba, unde ploile din ultimul timp 
au îngreunat desfășurarea normală a lucrărilor 
agricole de toamnă, s-a terminat recoltarea 
sfeclei de zahăr și a cartofilor, iar porumbul 
a fost strîns de pe 71 la sută din suprafața 
cultivată. In cursul zilei de marți, 29 octombrie, 
în județul Galați s-a încheiat recoltatul strugu
rilor.

Cu toate acestea, în agricultură continuă să se 
pună sarcini de mare urgență, care impun in
tensificarea hotărîtă a eforturilor oamenilor 
muncii, creșterea preocupării organelor de 
partid ți de stat pentru buna soluționare a 
acestora. Deși timpul este foarte înaintat — am

un
zilele acestea 
județelor Ba-

intrat în luna noiembrie — în numeroase ju
dețe mai este de executat un mare volum de 
lucrări. Pînă marți, 29 octombrie, mai erau de 
însămînțat peste 300 000 hectare cu griu, lucră
rile fiind mai intirziate in cooperativele agricole 
din județele Timiș, Bihor, Caraș-Sevcrin, Arad, 
Satu-Mare, Sălaj, Maramureș. Este adevărat că 
în aceste județe a plouat mult în această toam
nă, ceea ce a stînjenit desfășurarea normală a 
lucrărilor — dar tot atît de adevărat este și 
faptul că în unele din aceste județe nu s-a 
respectat prevederea stabilită ia „consfătuirea 
griului" de a se începe semănatul mai devreme. 
Ministerul Agriculturii a indicat ca însămîn- 
țarea griului să continue pentru a se realiza 
integral^ sarcinile prevăzute, semănatul pe toate 
suprafețele destinate acestei culturi.

De asemenea, există serioase întîrzieri la re
coltarea, transportul și depozitarea porumbului. 
La începutul acestei săptămîni mai erau de re-

coltat 700 000 ha cu porumb. Intîrzierea culesu
lui împiedică desfășurarea insămînțărilor, ți
nînd blocate mari suprafețe de teren. Desigur, 
de atunci, lucrările au mai avansat, dar inten
sificarea recoltării își menține întreaga urgență. 
Eforturi serioase trebuie depuse în vederea gră
birii culesului porumbului. îndeosebi în județele 
Timiș, Arad, Satu-Mare, Cluj, Mureș etc.

în vederea încheierii însămînțării griului și 
grăbirii recoltării porumbului și a . celorlalte 
culturi tîrzii, se impune ca organizațiile de 
partid și conducerile unităților agricole să asi
gure mobilizarea tuturor forțelor de la sate, să 
organizeze exemplar munca, spre a se lucra 
efectiv din zori și pină seara. Să facem totul 
pentru a strînge și depozita cu grijă recolta 
actuală, pentru a asigura pe cea viitoare !.

în pagina a Il-a : raidul nos
tru în cooperative din județele 

Cluj, Ialomița și Arad

y

Mă întreb : de ce 
oare să separăm res
ponsabilitatea estetică 
a scriitorului de res
ponsabilitatea sa socia
lă, de, vreme, ce chiaf 
îri- primdle ■ -rinduri - 
consacrate «literaturii și 
artei de proiectul de 
Program al partidului 
se relevă rolul lor la 
afirmarea, in forme 
specifice, a concepți
ilor înaintate despre 

, lume și viață ? Nu cu- . 
nosc, mai bine zis nu 
recunosc, o responsa
bilitate scriitoricească 
ciuntită, care să se 
supună legilor frumo
sului, fără să se între
gească în mod dialec
tic și deliberat cu în
sumarea creatoare a 
legităților sociale, to
talitatea condițiilor is
torice în care se cre
ează o operă literară. 
Scriitorul este creator 
de frumos și de 
adevăr, dar nu există 
nici o prioritate intre 
cele două scopuri ale 
sale, responsabilitatea 
sa socială de a expri
ma adevărurile timpu
lui său nefiind reali
zabilă decît prin res
pectarea creatoare a 
legităților frumosului 
artistic. Și invers : ori
ce încercare de a crea 
după legile frumosu
lui artistic eludind din 
actul de creație legi
tățile definitorii ale 
realității social-istori- 
ce este o iluzie, cauza 
atîtor ratări și eșecuri 
literare.

Desigur, toate aces
tea sînt adevăruri ge
nerale, și există evi
dent o responsabilita
te socială deosebită a 
scriitorului care este 
angajat în efortul re
voluționar al construc
ției socialiste, al scri
itorului României so
cialiste, responsabilita
te precis definită în 
acest document de 
excepțională valoare 
politică — Programul 
partidului. Scriitorul 
este martorul unui 
proces istorico-social 
căre schimbă din te
melii o existență so
cială de anume calita
te într-o existență so
cială de cu totul și cu 
totul altă calitate, al 
saltului din imperiul

necesității (ca să în
trebuințăm cuvintele 
lui Marx) în imperiul 
libertății. întruchipa
rea artistică a acestui 
proces , incumbă . în- 
H -adevăr o ■ responsa
bilitate totală a scriito
rului. Opera sa parti
cipă nemijlocit la acest 
proces, de unde și 
ponderea deosebită a 
responsabilității sale.

Puterea de înrîurire 
a .literaturii, rolul ei 
în educația umânist- 
socialistă, importanța 
ei în condițiile revolu
ției științifico-tehnice, 
ale procesului de urba
nizare dinamică devin 
din ce în ce mai ac
centuate. Procesul con
tinuu de transformare 
a conștiinței se accen
tuează, de asemenea, 
datorită, sporirii timpu
lui liber al oamenilor 
muncii în maniera în 
care se desăvîrșește 
construcția societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate. In atari 
condiții se pun cu 
acuitate problemele 
îmbunătățirii predării 
literaturii în sistemul 
învăț.ămîntului gene
ral, a ridicării calității 
manualelor școlare de 
literatură, a sprijini
rii cu și mai multă 
exigență a cenacluri
lor literare, a răspîndi- 
rii cărții literare în 
masele largi ale citito
rilor, a unei moderni
zări adecvate a mun
cii din biblioteci etc. 
Este lesne de înțeles 
că toate aceste nece
sități care se ivesc din 
legitățile dezvoltării 
societății noastre fac 
să crească responsabi
litatea scriitorului față 
de actul de creație 
literară.

Fără îndoială, ope
ra literară își restrîn- 
ge considerabil 
bilitățile sale 
tive, dacă doar 
tează fenomenele atît 
de complexe ale miș
cării societății, căci 
adevărurile acestor 
mișcări se pot expri
ma artistic în opera 
literară numai printr-o 
viziune care să cu
prindă adevărul in 
toate dimensiunile ei. 
Este vorba nu numai 
de „luminile și um
brele" acestui proces,

posi- 
educa- 

rela-

ci și de intuirea ar
tistică a factorilor 
timpului : momentele 
determinante ale tre
cutului și tendințele 
care vor determina 
viitorul. Adică de a 
înțelege și a face să 
fie înțeleasă în mod 
revelator semnifica
ția totală , a procesu
lui. Mai precis, de a- 
firmare plenară, in 
spiritul umanist socia
list, a marilor proble
me și întrebări pe 
care și le pune omul. 

Responsabilitatea 
scriitorului care se 
confruntă cu aseme
nea întrebări constă 
tocmai in repudierea 
posibilităților oferite 
de metafizica anchilo- 
zantă 
tivei 
mism. 
punde 
depășind 
sterpe ale crezului, a- 
firmînd o certitudine : 
lumea se poate schim
ba. Ba mai mult : ex- 
primind estetic adevă
rurile procesului 
cial la care 
păm, scriitorul 
dovedi prin 
că participă 
schimbarea 
unul din 
muiți care 
la marea operă 
transformare a 
noastre.

Sînt unul dintre 
scriitorii maghiari din 
România. Dacă opere
le noastre au contri
buit și contribuie 
înțelegerea 
procesului 
societății 
multilateral 
din România — meri
tul este al acelora 
care ne-au inspirat să 
arătăm și prin creația 
literară că în țara 
noastră frăția dintre 
poporul român și na
ționalitățile conlocui
toare este un adevăr 
social, frăția dintre 
oameni care au alte 
limbi, dar au aceeași 
patrie poate deveni și 
a devenit o realitate, 
în acest proces cred 
eu că trebuie desci
frată una din trăsătu
rile cele mai angajan- 
te ale responsabilității 
sociale a scriitorului.

a alterna- 
pesimism-opti- 

El va răs- 
la Întrebare 

ipostazele

so- 
partlci- 

poate 
opera sa 
efectiv la 
lumii. Ca 
cei mai 
contribuie 

de 
țării

la 
activă a 
edificării 
socialiste 

dezvoltate

SZĂSZ Jănos
k. y

| GHEORGHE VASILICHI 1

Din partea Comitetului Central al Partidului

Comunist Român și a Marii Adunări Naționale

a Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Marea Adunare Na

țională anunță cu profundă durere că la 31 octombrie 1974 a încetat din viață 
tovarășul Gheorghe Vasilichi, membru al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale a Marii Adunări Naționale, vechi militant al mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, care a adus, în activitatea îndelungată și neo
bosită în rindurile Partidului Comunist Român, o contribuție de seamă la con
strucția socialismului și înflorirea patriei noastre, la întărirea unității partidu
lui și afirmarea tot mai puternică a rolului său de conducător în toate dome
niile vieții economice și sociale. (

5>
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O întrebare de mare actualitate pentru fiecare întreprindere:CCFPREGĂTIȚI PRODCCTil Înlesniri privind 

cumpărarea de locuințe 
din fondul de statANULUI VIITOR?

In centrul atenției: 
contraciele si cooperarea

Stații operative problemelor 
tehnico - organizatorice

La întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul* 1 din Brăila — dacă pre
liminările vor fi confirmate — anul 
1974 va fi încheiat cu o depășire de 
2 la sută la producția-marfă : în 
ansamblul producției unității, ponde
rea produselor noi și modernizate se 
va ridica la 70 la sută. Cert este că 
I.U.G. „Progresul" va mai livra, pînă 
la sfîrșitul anului, 17 000 tone utila
je complexe către unele din marile 
șantiere de investiții ale economiei 
naționale, cum sînt Combinatul side
rurgic Galați, oțelăria din Tîrgoviște, 
Fabrica de azbociment de la Hoghiz 
și termocentrala Mintia-Deva.

In genere, este vorba de un bilanț 
pozitiv de realizări, care oferă 6 
bună bază de pornire pentru înfăp
tuirea sarcinilor complexe, superioa
re, din anul 1975. Acum, cînd au 
mai rămas două luni din acest an, 
care este stadiul pregătirii produc
ției pentru ultimul an al actualului 
cincinal 7 Un fapt demn de relevat : 
producția anului următor a lost no
minalizată, se cunosc sortimentele, 
cit și gama tipodimensiunilor produ
selor care vor intra în fabricație. La 
producția pentru beneficiarii interni, 
contractarea este asigurată în pro
porție de 94 la sută. Dar restul de 
6 la sută 7 Ni s-a răspuns că, pînă 
acum, au existat 4—5 întîlniri la ni
vel de ministere ; cu toate acestea, 
nu s-a primit incă documentația de 
execuție pentru unele produse. De 
exemplu, la data investigațiilor noas
tre lipsea documentația unor agre
gate necesare furnalului nr. 5 de la 
Combinatul siderurgic Galați, aceea 
pentru anumite repere de la lamino
rul degrosisor din cadrul C.S. Reșița, 
precum și documentația necesară Fa
bricii de feroaliaje de la Tulcea. 
Practic, cantitatea de utilaje pentru 
care întreprinderii brăilene nu 1 s-a 
transmis încă documentația se ri
dică la 3 500 de tone, fiind vorba de 
utilaje cu ciclu lung de fabricație.

Și în ceea ce privește cooperarea 
Interuzinală mai sînt incă multe de

PORUMBUL recoltat azi
Lucrarea cea mai urgentă în uni

tățile agricole ale județului Cluj este 
recoltatul porumbului. Consemnînd 
succesul cooperativelor din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Cășeiu, 
Chinteni, Dăbîca, Gilău, care au în
cheiat recoltatul porumbului, trebuie 
să spunem însă că situația pe județ 
este nemulțumitoare : pînă la data 
de 30 octombrie nu s-au recoltat de
cit 20 434 hectare, adică 59 la sută. 
Foarte slab merg lucrările de recol
tare în cooperativele agricole din 
raza consiliilor intercooperatiste Gea
ca, Mociu, Ceanu-Mare, unde condu
cerile acestora nu organizează bine 
munca pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la strînsul recoltei și elibe
rarea terenului.

în ultimele două-trei zile se înre
gistrează un ritm mai alert la recol
tări, ca urmare a unor măsuri ener
gice luate de organele județene de 
partid și de stat. S-a creat însă un 
decalaj mare între recoltatul și li
vrarea porumbului la bazele de re
cepție : deși au fost recoltate 59 la 
sută din suprafețe, Ia bazele de re
cepție au fost transportate doar 13 
la sută din cantitățile prevăzute în 
contracte. Nu și-au îndeplinit această 
obligație cooperativele din Luncani, 
Urca, Pădureni, Ceanu-Mare etc.

Se cuvine a atrage atenția și asupra 
necesității ca în bazele de recepție să 
fie livrat porumb corespunzător 
din punct de vedere calitativ. Majo
ritatea unităților așa și procedează. 
Dar iată că tractoarele cu remorci, 
ca și camioanele de la C.A.P. Tureni 
și Suatu au trebuit să facă cale în
toarsă de la baza de recepție din 
Turda, întrucît o bună parte din știu- 
leți erau nematurizați.

Am întîlnit și cîteva deficiențe la 
bazele de recepție. La cooperativele 
agricole Gilău și Florești au sosit ca
mioane și remorci fără descărcători, 
obligație ce cade în sarcina coopera
tivelor. în acest mod, mijloacele de 
transport nu sînt folosite cu randa

PLANUL ÎNDEPLINIT PÎNĂ ÎN CEA MAI MICĂ UNITATE
(Urmare din pag. I)
planului să aibă o deplină acoperire 
in produse fizice.

De ce se insistă asupra imperati
vului realizării integrale a planului 
la fiecare sortiment, la fiecare pro
dus 7 în primul rînd, pentru că a- 
ceasta constituie, încă, în unele uni
tăți — Centrala industrială de în
grășăminte chimice, „Electroputere" 
Craiova, întreprinderea de strunguri 
automate Tîrgoviște ș.a. — o sar
cină economică neîmplinită. Se 
constată rămîneri în urmă apre
ciabile la unele sortimente care 
pun în cauză însăși realizarea pla
nului pe acest an în domeniile res
pective. Din păcate, efectele unei a- 
semenea stări de lucruri nu sînt lo
cale, nu se manifestă doar în între
prinderile restanțiere. Cum se știe, 
în condițiile producției moderne, 
cînd se adîncesc profilarea și spe
cializarea, cînd cunoaște o tot mai 
largă extindere cooperarea interuzi
nală, orice abatere de la programul 
de fabricație al unui produs, într-o 
unitate sau alta, poate să declanșeze 
o suită de neajunsuri care să dere
gleze realizarea planului într-o serie 
de întreprinderi beneficiare. Ca să 
nu mai vorbim de implicațiile pe 
care le poate avea neindeplinirea 
planului fizic de către unele unități 
industriale, în contextul relațiilor e- 

pus la punct. Aceasta, chiar și pen
tru anul 1974. Acum, la I.U.G. „Pro
gresul", problema cea mai impor
tantă o constituie articulațiile duble 
cardanice și axele cardanice P—601 
(furnizor, întreprinderea „6 Martie" 
Zărnești). Pînă la 30 septembrie, 
unitatea din Brăila ar fi trebuit să 
primească, conform contractelor, 810 
articulații duble și 810 axe cardanice 
P—601. Or, pînă la data de 20 oc
tombrie nu sosiseră decit 488 articu
lații și 242 de axe. Aducem în aten
ția forurilor de resort această situa
ție, întrucît asigurarea ritmică și in
tegrală a axelor și articulațiilor car- 
danice pentru excavatoarele hidrau
lice este incertă și in perspectiva 
anului 1975 ; formula preconizată de 
către Centrala de autocamioane și 
turisme, adică transferul fabricației 
la I.R.Ă. Iași, nu este viabilă, pen
tru că ciclul de asimilare este foarte 
mare.

Nesoluționată este și problema a- 
provizionării, în sensul că — spre 
finele lunii octombrie — nu exista 
acoperire cu repartiții pentru lami
nate, table, țevi ș.a., pentru cantități 
vagonabile — materiale cu pondere 
mare în întreprindere. Baza județea
nă de aprovizionare tehnico-mate- 
rială Brăila nu a încheiat contracte 
pentru comenzile emise în cadrul co
telor, aducînd pe tapet lipsa de re
partiții și contracte perfectate cu 
furnizorii direcți. Aceasta este o ac
tivitate de care trebuie să răspundă 
baza respectivă, nicidecum I.U.G. 
„Progresul".

După cum se vede, în cazul între
prinderii din Brăila nu s-a făcut totul 
pentru îmbunătățirea radicală a co
operării interuzinale și a aprovizio
nării tehnico-materiaie. Cînd vor fi 
înlăturate aceste rămîneri în urmă ? 
Se consideră că mai este timp pentru 
tergiversări — acum, in luna noiem
brie ?

Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

ment, la fel ca și cele care au 
venit de la Dezmir și Someșeni, în
cărcate la jumătate din capacitate.

Traducerea în viață a măsurilor 
stabilite de organele județene tre
buie să ducă la intensificarea, în ur
mătoarele zile, a recoltatului, trans
portului, depozitatului recoltei.

★
în ultima decadă a lunii octombrie, 

ritmul de recoltare și preluare a po
rumbului în unitățile agricole din 
județul Ialomița a Înregistrat creș

Raidul nostru în cooperative 
din județele Cluj, Ialomița și Arad

teri considerabile. Pînă miercuri a 
fost depozitată 73 la sută din eanti- 
tatea prevăzută a se înmagazina în 
bazele de recepție. Folosind rațio
nal mijloacele de transport, nume
roase cooperative agricole de pro
ducție, intre care cele din comunele 
Gheorghe Doja, Dor Mărunt, Bucu, 
Iazu, Ștefan Vodă, din orașul Fetești, 
au depășit prevederile de contract 
cu peste 2 500 tone porumb. Mari 
cantități de porumb se află încă pe 
cîmp — circa 20 000 tone, după a- 
precierea inginerului Ion Cristea, 
directorul general al direcției gene
rale agricole. „Este un decalaj intre 
recoltat și transport, ca urmare a vo
lumului mare de produse, dar și, pe 
alocuri, a gospodăririi necorespunză
toare a camioanelor și remorcilor".

în cooperativa agricolă „Steagul 
lui Lenin" din comuna Ciocănești, 
din cele 1 265 tone recoltate, o treime 
a fost livrat la bază, iar restul este 
depozitat in pătulele cooperativei, 
urmînd să fie transportat ulterior.

conomice externe, al existenței con
tractelor perfectate cu diferite firme 
partenere de peste hotare.

în al doilea rind, subliniem cerința 
intensificării preocupărilor pentru 
realizarea planului la fiecare sorti
ment, întrucît s-a văzut, nu o dată, 
că în ultima parte a anului, unele 
colective — în loc să accelereze rit
mul de lucru, să se concentreze pu
ternic asupra lichidării neajunsuri
lor, fără a diminua cu nimic nivelul 
calitativ al producției — adoptă linia 
minimei rezistențe, așteptînd înche
ierea bilanțurilor în „speranța" că 
centrala sau ministerul vor găsi re
surse în alte părți, pentru a suplini 
neindeplinirea planului la un sorti
ment sau altul. Planul de stat este 
lege, el trebuie realizat ritmic și in
tegral la toți indicatorii, nu numai 
global, la nivelul centralei sau mi
nisterului, municipiului sau județu
lui, ci și în fiecare întreprindere in 
parte. Desigur, sînt lăudabile succe
sele pe care le-au obținut o seamă 
de județe și municipiul București în 
înfăptuirea planului pe patru ani din 
cincinal, avansurile de timp consem
nate în îndeplinirea cincinalului. Dar, 
în același timp, se cere subliniat cu 
toată claritatea că organele locale de 
partid, organizațiile de partid din 
întreprinderi nu trebuie să admită 
situații aflate la antipodul acestor 
rezultate. Nerealizările la anumite 
sortimente nu pot fi acoperite cu 
plusurile înregistrate la altele, unele

Pe bună dreptate, colectivul de la 
întreprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț este nemulțumit de 
situația economică în care se află ; 
din cauza lipsei de preocupare din 
partea centralei și a conducerii uni
tății pentru pregătirea fabricației în 
acest an (cu tot complexul de pro
bleme pe care le implică aceasta) 
aici s-a acumulat o restanță, numai 
la producția de piese de schimb pen
tru agricultură, în valoare de 2,5 mi
lioane lei. Măsurile ferme promise cu 
circa trei luni în urmă, de către con
ducerea centralei și întreprinderii, în 
scopul recuperării acestor restanțe, 
se lasă așteptate. Nemulțumit este 
colectivul unității și de stadiul pre
gătirii producției pentru anul 1975.

Recent, consiliul județean al con
trolului muncitoresc a întreprins o 
analiză din care rezultă că, pînă 
acum, nu s-a făcut mai nimic pentru 
ca „demarajul" producției in 1975 să 
aibă loc în bune condiții. Singurul 
efort al centralei și ministerului de 
resort, pentru soluționarea proble
melor deosebite pe care le ridică 
activitatea productivă a întreprinde
rii din Piatra Neamț, s-a rezumat la 
întocmirea, cu luni in urmă, a unui 
studiu tehnico-economic — ce e 
drept, deosebit de valoros — dar care 
a rămas, undeva, în sertar.

în urma acestui studiu, coordona
torul de balanță din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele a difuzat întreprinderii 
„Ceahlăul" un plan pe 1975 care pre
vede, între altele : la semănători, 
pentru o capacitate existentă de 
13 500 bucăți s-a comunicat un plan 
de 30 000 bucăți, iar la turnătoria de 
neferoase, cifra de plan întrece cu 
800 de tone actualele posibilități ale 
unității. Tovarășul Petru Ciubotaru, 
secretar al comitetului de partid pe 
întreprindere, ne spunea că întregul 
colectiv este hotărit să traducă in 
viață aceste sarcini de plan, dar cu

La fel au procedat și cooperatorii 
din comuna Ceacu, care au depozi
tat în pătulele și arioaiele de la cen
trul gospodăresc 2500 tone de po
rumb, de la Grivița, Amara, Smirna 
și alte unități.

Sînt însă și exemple care arată 
proastă gospodărire. Bunăoară, săp- 
tămina trecută, tov. Nicolae Dobrin, 
președintele cooperativei din comuna 
Modelu, solicita cu insistență mij
loace de transport suplimentare pen
tru că „avem in cîmp porumb recol
tat de 10 zile". Răspunsul organelor 

agricole a fost prompt. A doua zi au 
fost repartizate cooperativei 4 trac
toare cu remorci, așa că din acel 
moment se putea transporta intr-un 
singur drum 200 tone porumb. Cu 
toate acestea, ritmul la transport nu 
s-a schimbat, peste 5 000 tone po
rumb sînt în cimp, depozitate fie pe 
paturi de coceni, fie in grămezi. 
Trebuie luate măsuri ca, în timp 
scurt, recolta să fie pusă la adăpost.

★
Fără a mai face apel la datele me

teorologice din ultima lună, putem 
spune că județul Arad este una din 
zonele țării în care capriciile toam
nei și-au spus in această perioadă 
din plin cuvintul. Practic, incepînd 
cu data de 23 septembrie, cu inter
mitențe de 1—2 zile,, a plouat, ceea 
ce constituie principala cauză care a 
frinat buna desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă. Cu toate aces
tea, in județ se muncește de zor. 
Din datele culese într-un raid efec- 

asigurată, care sefără desfacere 
stochează.

Faptul că, în ultimul timp, ca ur
mare a intervenției energice a or
ganelor locale de partid, cu ajuto
rul centralelor și ministerelor, nu
meroase unități — întreprinderea de 
vagoane Drobeta Turnu-Severin, 
„Unio" Satu-Mare, „Progresul" Brăi
la, „1 Mai" Ploiești ș.a. — au lichidat 
sau diminuat substanțial restanțele 
la unele sortimente constituie o do
vadă concludentă a capacității de 
mobilizare a colectivelor din între
prinderi, dar și un îndemn de a se 
persevera mai mult pe acest drum. 
Iată de ce revine ca o sarcină de 
mare răspundere a centralelor și mi-, 
nisterelor, specialiștilor din organis
mele economice centrale să întă
rească sprijinul acordat unităților 
restante, să soluționeze operativ, la 
fața locului, toate problemele în 
suspensie privind aprovizionarea, 
cooperarea interuzinală, organizarea 
producției ș.a. Prompt, prin con
tacte directe între factorii de 
răspundere din întreprinderile și 
centralele furnizoare și benefi
ciare, să se găsească măsurile 
practice care trebuie aplicate pentru 
satisfacerea unor cerințe exprese 
privind finalizarea fabricației anumi
tor produse, onorarea de comenzi 
urgente pînă la sfîrșitul anului. 
Practica a dovedit că ori de cite ori 
se manifestă solicitudine față de ne- 

o condiție : să fie rezolvate operativ, 
cit mai bine, problemele tehnico-ma
teriaie cuprinse in studiul amintit.

Despre ce este vorba 7 Mai întii, se 
ridică necesitatea reutilării spațiilor 
de producție, in care mașinile sînt 
foarte... rarefiate. Această măsură 
se impune cu atît mai mult cu cit o 
parte din actualele utilaje urmează 
să fie dezafectate, prin încetarea fa
bricării instalațiilor de irigat. Apoi, 
planul pe 1975 prevede realizarea la 
Piatra Neamț a unor noi piese de 
mare complexitate tehnică pentru 
industria de autocamioane. Din pă
cate, însă, utilajele din dotare nu 
permit acest lucru, ceea ce — de la 
început — se vede că la mijloc se 
află o improvizație, cu implicații ne
favorabile asupra calității producției, 
productivității muncii și, deci, asu
pra eficienței economice. Mai mult, 
prin planul pe 1975, întreprinderii 
mecanice „Ceahlăul" j-au fost reco
mandați beneficiari care, prin repe
rele și volumul producției solicitate, 
nu vor face decit să accentueze gra
dul de nefolosire a spațiilor construi
te, a capacităților de producție exis
tente. Unul dintre ei este uzina 
„Autobuzul" din Capitală, căreia tre
buie să-i realizeze 45 repere, cu un 
total de 75 tone, care va imobiliza 
capacitatea sculăriei pentru circa 4 
luni. Este o prevedere care, de pe 
acum, se anunță complet nerentabilă. 
Nu ar fi mai bine, de pildă, ca uni
tății din Piatra Neamț să-i fie repar
tizată, ca beneficiar, uzina „Steagul 
roșu" din Brașov, pentru ale cărei 
piese, însumind 1000 de tone, co
lectivul de Ia „Ceahlăul" a pus la 
punct întreaga fabricație 7 Adresăm 
întrebarea forurilor de resort, în ve
derea soluționării problemelor în 
suspensie, aplicării grabnice în prac
tică a studiului amintit.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

tuat în zilele de 29 și 30 octombrie, 
în mai multe unități agricole, se 
desprinde faptul că oamenii ogoare
lor din această parte a țării, sînt 
hotăriți să facă totul pentru a răs
punde operativ, prin fapte, la mă
surile stabilite în ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. din 
28 octombrie cu privire la stringerea 
recoltei din această toamnă. Spiritul 
de buni gospodari și mai ales spi
ritul de inițiativă iși spun acum 
din plin cuvintul. Așa, spre exem
plu, la cooperativa agricolă Iratoșu, 
miercuri, incă de la ora 7,30, peste 
200 de cooperatori, îmbrăcați cu pe
lerine confecționate din polietilenă 
puse la dispoziție de către coopera
tivă și încălțați cu cizme de cauciuc, 
au pornit la strînsul sfeclei de zahăr 
de pe tarlalele cultivate la fermele 
1 și 2. în sprijinul lor au fost aduse 
8 camioane și 31 remorci, care asi
gură transportul sfeclei de zahăr di
rect din cimp la fabrica din Arad.-' 
Președintele cooperativei, Stefan Csi- 
gyar, ne informa că zilnic sînt trans
portate circa 500 tone. Recoltatul și 
transportul sfeclei de zahăr sînt bine 
organizate și în cooperativele din 
Țipar, Sînmartin, Macea, Doro
banți, Mișca, Nădlac și altele.

Culesul porumbului s-a efectuat 
pe 12 000 hectare, ceea ce reprezintă 
doar 20 la sută din suprafața culti
vată. în multe unități agricole, cum 
sînt cele din Sînmartin, Olari, Sînt- 
ana, Sîmlac, Șeitin, strînsul porumbu
lui se face direct în căruțe și remorci, 
ceea ce a permis ca nici un bob din 
noua recoltă să nu se piardă. Se im
pune însă o mai bună organizare a 
transportului și depozitării, astfel in
cit aceste operații să se desfășoare 
în flux continuu.

Al. MUREȘAN
Lucian CIUBOTARU 
Constantin S1M1ON 
corespondenții „Scînteii"

benefi- 
de pro-

unita- 
tre-

fiecare 
! partid 

pentru în- 
responsabi- 
a fiecărui

cesitățile concrete, „arzătoare" ale 
diferitelor unități („Scînteia" a pu
blicat cîteva din aceste semnale a- 
dresate de colectivele întreprinderi
lor „1 Mai" și Uzina de utilaj chimic 
Ploiești, „Autobuzul" București, pre
cum și ecourile lor în unitățile cri
ticate) rezultatele pozitive au apărut 
imediat, economia națională 
ciind de însemnate sporuri 
ducție.

Pretutindeni, in 1 
te, organizațiile de 
buie să militeze activ 
trenarea unei inalte 
lități față de muncă 
muncitor, tehnician, inginer, să să
dească in conștiința oamenilor mun
cii răspunderea directă pentru reali
zarea sarcinilor de plan, să acționeze 
hotărit pentru găsirea unor soluții 
trainice la problemele care apar, in 
vederea folosirii depline, cu randa
ment maxim, a potențialului tehnic 
și uman din întreprinderi. Nu numai 
acum, la sfîrșit de an, ci în fiecare 
clipă organizațiile de partid trebuie 
să-și exercite total rolul lor con
ducător, mobilizînd din plin colecti
vele de oameni ai muncii pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor în condiții 
de înaltă eficiență economică, pen
tru abordarea tuturor obiectivelor 
din ultimul an al cincinalului, a ce
lor care vor fi stabilite prin docu
mentele Congresului al XI-lea al 
partidului.

în toată țara continuă să se des
fășoare în această perioadă acțiunea 
de vînzare a locuințelor din fondul 
locativ de stat, tot mai mulți chi
riași optînd pentru cumpărarea apar
tamentelor în care locuiesc. Pentru 
a veni în sprijinul acestor cetățeni, 
Decretul adoptat la recenta ședință a 
Consiliului de Stat pentru modifica
rea unor dispoziții din Legea nr. 
4/1973 privind dezvoltarea construc
ției de locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către populație și 
construirea de case de odihnă pro
prietate personală aduce o serie de

Categoria
Retribuția tari
fară sau pen

sia lunară

Durata maximă de 
rambursare a creditului 

pentru avans

I pînă la 1 500 lei 10 ani
II 1 501 — 2 000 lei 8 ani

III peste 2 000 lei 5 ani

Tot pentru a veni în sprijinul celcjr 
ce doresc să cumpere casa în care 
locuiesc, decretul prevede ca, la vîn
zarea locuințelor din fondul de stat, 
valoarea anexelor gospodărești (in- 
țelegînd prin ele magaziile, pivnițe
le, pătulele și alte construcții, cu 
excepția garajelor) să se includă în 
prețul de vînzare al locuințelor la 
care se calculează creditul ce ur
mează a fi acordat, in cadrul pla
foanelor prevăzute de lege.

După cum se știe, în mediul ru
ral, statul construiește și dispune de 
un număr însemnat de locuințe pe 
care le pune la dispoziția oamenilor 
muncii : muncitori, învățători, tehni
cieni, profesori, medici, ingineri, alte 
cadre medii și superioare etc. Tot 
mai mulți dintre aceștia doresc 
să se stabilească definitiv în satele 
și comunele în care lucrează, să 
contribuie prin munca lor la înflo
rirea satului românesc, la prosperi
tatea locuitorilor săi. Iată de ce noul 
decret prevede ca persoanele înca
drate în muncă în mediul rural și 
care locuiesc aici să beneficieze de 
credite la cumpărarea locuinței din 
fondul locativ de stat în care locu
iesc — în aceleași condiții ca și chi
riașii din mediul urban.

De asemenea, decretul prevede ca 
persoanelor care domiciliază și au în 
proprietate o locuință în mediul ur
ban și care au dobîndit o a doua lo
cuință prin moștenire de la părinți, 
situată în localitățile rurale ori bal
neoclimaterice, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București să le apro
be, la cerere, ca această din urmă 
locuință să fie considerată casă de 
odihnă, dacă se încadrează ca mă

t V

PROGRAMUL I
14.30 Fotbal : Dinamo București — 

Jiul Petroșani (divizia A).
Transmisiune directă de la 

Stadionul Dinamo.
16,15-17,15 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
19,10 Tragerea Loto,
19,20 1001 de seri : Rățușca de za

hăr.
19.30 Telejurnal.
20,00 România de astăzi, România 

de mîine — revistă social- 
politică TV.

20.30 Film artistic : „Conspirația*'  
— producție a Casei de filme 
nr. 4.

„PARTID, INIMĂ VIE"
Recent, o nouă acțiune cultu

rală de amploare a fost declan
șată în județul Galați : dialogul 
formațiilor artistice de amatori 
desfășurat sub genericul „Par
tid, inimă vie". Manifestarea 
reunește formații artistice de a- 
matori din sistemul așezămin
telor culturale, ale sindicatelor, 
din școli, în confruntări bila
terale directe. Participă coruri, 
echipe de teatru, de dansuri 
populare, brigăzi artistice, reci
tatori, soliști vocali și instru
mentiști. (Dan Plăeșu).

GONG INAUGURAL
Deschiderea noii stagiuni la 

Teatrul dramatic din Baia Mare 
a fost marcată de premiera 
spectacolului „Puterea și Adevă
rul" de Titus Popovici, în regia 
lui Ion Deloreanu. Din reperto
riul noii stagiuni a teatrului băi- 
mărean mai consemnăm pre
mierele „Sfintul" de Eugen Bar
bu, „Domnișoara Nastasia" de 
G. M. Zamfirescu, „Nu sint tur
nul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, 
„Corupție la palatul de justiție" 
de Ugo Betti și „Neveste
le vesele din Windsor" de 
Shakespeare.

în cinstea apropiatului Con
gres al partidului, colectivul 
teatrului continuă să prezinte 
cu succes în mijlocul colective
lor din unitățile industriale șl 
de la sate recitalurile de poezie’ 
patriotică „Patrie, pămint sfint" 
și „Eroica". (Gh. Susa)

FILE DE ISTORIE 
ARGEȘEANĂ

începînd de luni, în orașul 
meșterului Manole s-a deschis 
cea de-a 4-a ediție a tradiționa
lei săptămîni a istoriei și cultu
rii argeșene, organizată de co
mitetul local de cultură și edu
cație socialistă, desfășurată sub 
genericul „Curtea de Argeș — 
trecut, prezent și viitor". Pro
gramul de manifestări științifi
ce și cultural-artistice este dedi
cat marelui forum al comuniș
tilor de la 25 noiembrie și înfă
țișează prin sesiuni de comuni

noi înlesniri în acest sens. Faptul 
dovedește încă o dată grija manifes
tată de statul și partidul nostru pen
tru oamenii muncii de toate catego
riile și în mod deosebit pentru cei 
cu venituri mai mici. Astfel, prin re
centul decret, dobînda pentru credi
tul necesar avansului, în cazul cum
părării locuințelor din fondul locativ 
de stat de către chiriașii acestora, se 
reduce de la 8 la sută la 6 Ia sută, iar 
perioada de restituire a acestor cre
dite se va face acum diferențiat, în 
funcție de retribuția tarifară sau 
pensia lunară, astfel :

rime in prevederile art. 45 din Le
gea nr. 4/1973.

Recentul decret ai Consiliului de 
Stat aduce și alte precizări privind 
aplicarea Legii nr. 4/1973 (textul 
decretului va fi publicat inte
gral în Buletinul Oficial), precizări 
care stabilesc modalitățile de rezol
vare a unor situații specifice. Intre 
altele, s-a făcut precizarea că terme
nul de un an pentru înstrăinarea ce
lei de-a doua locuințe proprietate 
personală (in conformitate cu preve
derile Legii nr. 4/1973, persoanele care 
au in proprietate două locuințe, sînt 
obligate să înstrăineze una din ele 
în termen de un an de zile de la 
data publicării legii sau de la data 
dobîndirii în proprietate a celei de-a 
doua locuințe, persoanele avînd drep
tul să rețină în proprietate doar o 
singură locuință) curge de la data 
eliberării acesteia, în cazul în care 
ea este folosită de unități socialiste 
în alte scopuri decît acela de locuin
ță. De asemenea, pentru persoanele 
care au în proprietate o a doua lo
cuință a cărei construcție este neter
minată, termenul de un an curge de 
la data dării în folosință, constatată, 
după caz, de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale, orășenești sau municipale.

★
Decretul creează noi înlesniri ca 

un număr tot mai mare de cetățeni 
să cumpere locuințele pe care le de
țin ca chiriași, întreprinderile de 
specialitate ale consiliilor populare 
punîndu-le la dispoziție informațiile 
și documentația necesară.

Mihai IONESCU

21,55 Intîlnlre cu Ioana Radu.
' :T' . . .

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17,35 Film artistic i „Dincolo de 

nori e cerul". Producție a 
studiourilor sovietice.

19.10 Muzică populară.
19.20 1001 de seri : Rățușca de za

hăr.
19.30 Telejurnal.
20,00 Roman foileton „Surorile 

Materassl".
20,50 Inscripții pe celuloid.
21,25 Telex.
21.30 Al XI-lea Festival de muzi

că ușoară. Veneția 1974.
22,00 Cărți șl idei.
22.20 închiderea programului.

cări, simpozioane, expoziții, 
mese rotunde etc. bogata istorie 
a acestui oraș milenar, prima 
capitală a Țărilor Românești. 
(Gh. Cîrstea).

„JARA MOȚILOR"
A apărut nu de multă vreme 

Ia Abrud volumul intitulat „Ța
ra Moților", înmănunchind o 
parte dintre studiile și comuni
cările pe care membrii subfilia
lelor Abrud-Cîmpeni ale societă
ților de științe istorice și filolo
gice le-au susținut în deceniul 
care a trecut de la înființarea 
lor. Cu interes și pasiune adin- 
că, cadrele didactice din aceste 
locuri, dar și universitari și cer
cetători din alte centre s-au a- 
plecat asupra trecutului Țării 
Moților în nobila intenție de a 
lumina viața și aspirațiile, lupta 
și jertfa truditorilor de pe aces
te meleaguri. Și reușitele nu 
sînt puține, fie că este vorba 
despre calda evocare a unor 
personalități ale vieții politice și 
culturale românești care au 
trăit, au muncit prin aceste părți 
sau despre prezentarea unor 
momente ale tumultuoasei isto
rii moțești. (Silviu Achim).

MANIFESTĂRI 
OMAGIALE

în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, în jude
țul Ilfov se desfășoară bogate 
manifestări cultural-educative 
de masă. Expuneri, simpozioa
ne, dezbateri, calcule economi
ce au fost găzduite pînă acum 
de așezămintele culturale din 
Dridu, Comana, Stoenești, Vă- 
răști, Buturugeni, Vidra, Bolin- 
tin Vale, Găiseni etc. La Letca 
Nouă, Ghimpați, Budești, brigă
zile științifice au purtat însufle
țite discuții cu locuitorii comu
nelor pe marginea proiectelor 
de Program și de Directive. Ast
fel de manifestări vor avea loc 
in continuare în toate localită
țile județului. De asemenea, 
membrii cercurilor literare din 
județ, in colaborare cu scriitori 
din București, susțin recitalurile 
de poezie „Te cîntăm, partid bi
ruitor", „Partidului — inima și 
versul". (Alex. Brad).

— Ce duci 
în rucsac ?

de 
cit

Cei ce cunosc drumul 
creastă al Făgărașilor știu 
de necesar era un loc de popas 
între Negoiu și Bîlea. îi anun
țăm că, zilele acestea, în apro
pierea lacului Călțun s-a dat 
în folosință un refugiu cu o ca
pacitate de 30 locuri. Oficial 
vorbind, această cabană a fost 
construită de echipa „Salva- 
mont" și clubul „Amicii munți
lor" din Sibiu. Cînd ne vom a- 
dăposti aici să nu uităm însă 
că, de fapt, materialele de con
strucție au fost 
sacuri — de la 
lui pînă la 2 000 
soare, dar și pe 
soare — de către 153 oameni de 
diferite vîrste și 
meni la înălțime !

cărate în ruc- 
poalele munte
ni înălțime, pe 
ploaie sau nin-

profesii. Oa-

Suferința 
unei mame

Jn București, pe strada C. Ca- 
racaș, la numărul 35 A, locu
iește — mai exact spus, iși ti- 
răște tristele zile de bătrinețe
— o mamă neglijată de copiii ei. 
Marița Diaconescu, in virstă de 
88 ani, nu-și mai poate ajuta 
familia — cum a făcut-o atiția 
ani — drept pentru care băiatul 
și cele două fete au lăsat-o să 
trăiască singură, imobilizată de 
boală într-o cameră fără foc. 
Urmașii bătrînei — Diaconescu 
Nicolae, din str. Italiană 28 ; 
Diaconescu Adela, din str. Va
leria Braniște 54—56, bloc D 1, 
ap. 17 ; Rișnoveanu Ana, din A- 
leea Pricopan 1, bloc 33, ap. 26
— trec doar, din cind in cînd, să 
vadă dacă mama lor mai tră
iește. Trăiește, stimați „copii", 
dar și mai rău decit boala o 
roade nerecunoștința voastră. 
Așteptăm să ne scrieți (ori să 
ne vizitați) la redacție pentru a 
ne aduce la cunoștință că „Ma
ma a trecut in îngrijirea noas
tră directă și permanentă".

La noi, 
la Brăila

La noi, la Brăila — Infor
mează corespondentul „Scînteii"
— s-a făcut recent o descope
rire de-a dreptul incredibilă : 
drumul de la Brăila la... Brăila 
trece prin Cernavoda. Mai pe 
înțeles, este vorba de tovarășii 
de la S.M.T.F. Constanța care
— observînd că remorcherul 
lor, „Silvic II“, trimis cu 200 
tone lemne la C.P.L. Brăila, șe
zuse aci nedescărcat de la 6 iu
lie la 17 octombrie — au dispus 
deplasarea lui pină la Cernavo
da și înapoi. De ce 7 Simplu : 
ca să-și facă planul la trans
portul pe apă (?!). Remorche
rul a fost însă oprit înainte de 
a ajunge în Cernavoda (la kilo
metrul 183 + 500). Acum să ve
dem cine plătește daunele...

Honeste
vivere

Adică : „Să trăiești cinstit". 
Aceasta este prima parte a unei 
maxime de drept roman. Deveni
tă expresie curentă, în anii noș
tri ea a căpătat sensuri noi și noi 
valențe etice. Pentru că numai 
despre cei care găsesc sume de 
bani ori prețioase obiecte pier
dute de concetățenii lor sintem 
înștiințați aproape zilnic, notăm' 
astăzi cu aldine numele comu
nicate ieri elevul Stan Gh. 
Laurențiu, de la Liceul din To- 
poloveni ; Amalia Zeng — fe
meie de serviciu în gara din A- 
rad ; loan Guiaș — șofer pe au
tobuzul 31-BH-1484 ; Ion Grosoi 
— „un cetățean în trecere prin 
Craiova",

Rețineți
un nume

Asociația de locatari a grupu
lui D 4-Țiglina 2 din Galați 
roagă pe cititorii „Faptului di
vers" s-o ajute în găsirea unui 
datornic : se numește Manoliu 
P. Vasile și a locuit în blocul 
E 2, apartamentul 100 din res
pectivul cartier, împreună cu 
soția și cei doi copii, din anul 
1984 pînă la 1 decembrie 1972. 
De atunci a plecat fără să anun
țe, lăsînd un debit de 2 400 lei. 
Poate că ochiul de Argus al o- 
piniei publice îl va depista pe 
„uitucul" datornic și va anunța 
asociația păgubașă — care-și 
are sediul la Blocul I 2, parter. 
Telefon ; 3 38 50.

După „gra
dul de tărie44

Eu mă mir. Dumneata te miri. 
Noi ne mirăm. Dumneavoastră 
vă 
Ei 
ra 
și 
nu 
referim sint 25 cetățeni din co
muna Tirșolț (județul Satu-Ma- 
re) la care un recent control 
inopinat al miliției a descope
rit aproape 20 000 kg borhot din 
zahăr (in care era înglobată 
cantitatea de 4 000 kg zahăr cu
rat). Evident, acești fabricanți 
clandestini ai alcoolului din za
hăr iși vor primi „răsplata" du
pă „gradul de tărie" al propri
ilor fapte. O elementară îndato
rire civică ne impune insă și 
nouă să luăm atitudine — ferm 
și pe loc — față de fapte de a- 
cest fel.

mirați. Ei ? Ei nu se miră, 
socotesc, senini, că a cumpă- 
mii de kilograme de zahăr 

a le folosi în scopuri ilicite 
e de mirare. Cei la care ne

Rubricâ redactată de
G. MITROI
șl corespondenții „Scînteii'
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CELUI DE-AL V-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST, DIN VENEZUELA

Stima{i tovarăși,

Cu prilejul celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din 
Venezuela, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
delegaților la lucrări, tuturor membrilor partidului și oamenilor muncii 
venezueleni un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de 
prietenie și solidaritate.

Congresul dumneavoastră se desfășoară într-o perioadă caracteri
zată prin avîntul forțelor care se ridică împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, pentru eliberare națională și so
cială, pentru pace și colaborare, pentru o nouă ordine politică și econo
mică internațională, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și 
organiza viața așa cum dorește.

Este convingerea noastră fermă că adîncirea actualului curs spre 
destindere, securitate și colaborare, pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru apărarea și 
promovarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpînul propriilor destine, 
al bogățiilor naționale, de a se dezvolta de sine stătător pe calea progre
sului economic și social, reclamă unirea pe scară națională și interna
țională a tuturor forțelor revoluționare, muncitorești, democratice și pro
gresiste.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru bunele relații de 
colaborare prietenească statornicite între cele două țări și popoare, care 
au căpătat o perspectivă trainică și fructuoasă în urma convorbirilor, a- 
tordurilor și înțelegerilor încheiate cu prilejul vizitei pe care secretarul 
țeneral al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, 
ovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în Venezuela în cursul anului 
recut.

Reafirmăm, totodată, convingerea noastră că relațiile de prietenie și 
Dlaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Co- 
îunist din Venezuela, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dez- 
olta în continuare, în interesul prieteniei dintre partidele, țările și po
darele noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești in- 
irnaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DOUĂ DECENII DE LA DECLANȘAREA LUPTEI

PENTRU ELIBERAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI

| Adunări in preajma aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
La Casa de cultură a sindicatelor 
i Vaslui și la întreprinderea de 
;canică navală din Galați au avut 
:, joi, adunări festive consacrate 
lei de-a 57-a aniversări a Marii 
voluții Socialiste din Octombrie, 
ua adunarea festivă de la Vaslui 
luat cuvîntul Nicolae Ignat, șe

lar al Comitetului orășenesc de 
tid, și V. G. Pozdniakov, consilier 
Ambasadei U.R.S.S. la București, 
rbitorii ap relevat însemnătatea 
irică a evenimentului aniversat 
au subliniat evoluția ascendentă 
elațiilor de prietenie româno-so- 
tice, dintre Partidul Comunist Ro
ii și Partidul Comunist al Uniu- 
Sovietice, evidențiind importan

ța deosebită a întîlnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev, pentru adîncirea colaboră
rii multilaterale româno-sovietice, 
în interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și socialismului.

în cadrul adunării festive de la 
Galați au vorbit inginerul Constan
tin Iacob, directorul întreprinderii 
de mecanică navală, și A. A. Isakov, 
adjunct al reprezentantului comer
cial al U.R.S.S. la București, care 
au evocat marele eveniment is
toric de acum 57 de ani și au subli
niat importanța sa.

Festivitățile au fost urmate de 
spectacole artistice.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Vasilichi s-a 
născut la 7 septembrie 1902, in co
muna Cetate, județul Dolj, dintr-o 
familie de țărani săraci. Cunoscind 
din copilărie viața aspră a țărănimii 
exploatate de moșieri, pleacă de ti- 
năr la oraș în căutare de lucru, fiind 
ucenic la diverși patroni la Craiova 
și apoi în București.

în 1919 intră în mișcarea muncito
rească, înscriindu-se în Sindicatul 
metalurgic.

La înființarea Uniunii Tineretului 
Comunist este unul din primii mem
bri ai organizației revoluționare a ti
neretului. în 1926 i s-a încredințat 
funcția de secretar al Comitetului 
local U.T.C. din București. In această 
perioadă, participă la organizarea 
unor greve la „Wolf", „Vulcan", „Re
gie", „Lemaitre" și alte întreprinderi 
din Capitală.

în anul 1929 participă ca delegat la 
Congresul Internațional al Sindicate
lor la Moscova. în 1930 este secretar 
al Comitetului local București al 
Partidului Comunist Român. Curînd 
după această perioadă i se încredin
țează sarcina de a conduce regionala 
Prahova a P.C.R.

însușirile de bun organizator, ab
negația și dirzenia revoluționară 
care au caracterizat întreaga activi
tate a tovarășului Gheorghe Vasi
lichi au fost reliefate în perioada 
eroicelor lupte conduse de partid 
împotriva exploatării și oprimării 
oamenilor muncii, a pericolului fas
cist și a înfeudării țării monopoluri
lor străine. în marile bătălii de cla
să, în luptele ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933, Gheorghe 
Vasilichi a jucat un rol de seamă, 
fiind unul din conducătorii muncito
rimii prahovene. Arestat și judecat 
alături de alți conducători ai parti
dului, el ridică, in sala tribunalului, 
glasul său de acuzator al regimului 
burghezo-moșieresc, își afirmă cu 
tărie credința în triumful idealurilor 
socialiste. A fost condamnat la 29 de 
ani de muncă silnică. La scurt timp 
după întemnițare, partidul organi
zează evadarea din închisoarea de la 
Craiova a urnii număr de militanț.i 
comuniști, printre care și Gheorghe 
Vasilichi.

Acționînd în spiritul profundului 
internaționalism ce caracterizează

activitatea partidului nostru, Gheor
ghe Vasilichi a fost, din însărcinarea 
conducerii partidului, unul din orga
nizatorii voluntarilor români în bri
găzile internaționale care au luptat, 
alături de eroicul popor spaniol, îm
potriva fascismului. Mai tîrziu, pe te
ritoriul Franței ocupate de naziști, 
se înrolează in forțele franceze din

interior, organizează primele grupe 
de partizani români în cadrul miș
cării de rezistență din Franța împo
triva cotropitorilor. Căzînd prizonier 
în miinile hitleriștilor, este trimis in 
lagărul de la Dachau.

în toate împrejurările Gheorghe 
Vasilichi a militat pentru întărirea 
solidarității între forțele revoluțio
nare de pretutindeni, a participat ac
tiv la întărirea prieteniei dintre 
partidul nostru și alte partide comu
niste și muncitorești.

După victoria insurecției antifas
ciste armate și eliberarea României, 
Gheorghe Vasilichi a îndeplinit 
munci de răspundere pe linie de 
partid și de stat, adueîndu-și contri
buția la înfăptuirea politicii marxist-

leniniste a partidului, la realizarea 
politicii interne și externe și la întă
rirea unității partidului, la transfor
mările revoluționare petrecute în pa
tria noastră.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din octombrie 
1945 l-a ales membru al Comitetului 
Central și al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.R., funcții în care a fost rea
les la Congresul al VI-lea al parti
dului din 1948. Congresele urmă
toare ale partidului l-au reales în 
Comitetul Central.

Gheorghe Vasilichi a desfășurat o 
bogată activitate în aparatul de stat 
și în organizațiile obștești : a fost 
numit subsecretar de stat la Minis
terul Educației Naționale în noiem
brie 1947, ministru al învățămîntu- 
lui public în 1948, ministru al mi
nelor și petrolului în 1949, a fost pre
ședinte al Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești pînă în anul 
1969.

Ales în 1946 în primul parlament 
de după eliberarea României, Gheor
ghe Vasilichi a fost deputat in Ma
rea Adunare Națională de-a lungul a 
numeroase legislaturi, iar din 1969 a 
fost 'președintele Comisiei pentru să
nătate, muncă și asigurări sociale a 
forului suprem legislativ, desfășu- 
rînd o bogată activitate pusă în 
slujba propășirii patriei, ridicării ni
velului de viață a oamenilor muncii.

Partidul și statul nostru au dat o' 
înaltă apreciere activității desfășu
rate de tovarășul Gheorghe Vasi
lichi, devotamentului și abnegației cu 
care a slujit cauza clasei muncitoare, 
a poporului, a progresului și înflori
rii patriei, cauza triumfului socialis
mului în România. El a fost distins 
cu înaltul titlu de Erou al Republi
cii Socialiste România, cu numeroase 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Prin încetarea din viață a lui 
Gheorghe Vasilichi, Partidul Comu
nist Român, mișcarea muncitorească 
din țara noastră pierd un fiu devo
tat, un luptător dîrz pentru realizarea 
înaltelor idealuri ale poporului ro
mân, de eliberare națională și so
cială. Amintirea sa va rămîne mereu 
vie in inimile comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră.

ALGERIEI PRIETENE

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENEI
Președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare
A XX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Algeriene Democra

tice și Populare îmi oferă deosebita plăcere să vă adresez, în numele po
porului și Guvernului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese poporului algerian prieten. Doresc ca și pe această cale să 
dau expresie sentimentelor de prietenie ale întregului popor român care 
urmărește cu simpatie și prețuiește în mod deosebit eforturile țării dum
neavoastră, ale poporului algerian pentru realizarea aspirațiilor sale de 
făurire a unei vieți libere, îmbelșugate și fericite pe pămîntul patriei sale.

îmi exprim satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Re
publica Algeriană Democratică și Populară și sînt convins că aceste relații 
vor cunoaște și în viitor o dezvoltare și diversificare continuă, în interesul 
țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sosirea la Alger a delegației de partid
și guvernamentale române

ALGER 31 (Corespondentul Ager
pres transmite). — La Alger a sosit 
delegația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, care 
participă Ia festivitățile prilejuite 
de cea de-a 20-a aniversare a Zilei 
naționale a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

Pe aeroportul internațional de la 
Alger, delegația română a fost în-

tîmpinată de Ismail Mahroug, mi
nistrul finanțelor, de reprezentanți 
ai Partidului Frontului de Eliberare 
Națională, și de alte persoane ofi
ciale.

La Alger a sosit, de asemenea,; 
pentru a lua parte la sărbătoarea 
poporului algerian, și delegația mi
litară română, condusă de general- 
locotenent Constantin Opriță, adjunct 
al ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului politic superioi 
al armatei.

COMITETUL CENTRAL AL
COMUNIST ROMÂN

★
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Gheorghe Vasilichi, a 
fost constituită o comisie pentru or-

PARTIDULUI

★

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ganizarea funeraliilor alcătuită din 
tovarășii : Chivu Stoica, Constantin

★

Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Alexan
dru Sencovici, Constantin Petre.

Decada cărții sovietice
: librăria „Dacia" din Capitală a 
t loc, joi la amiază, deschiderea 
cade! cărții sovietice", organizată 
Consiliul Culturii și Educației So- 
ste și Centrala Cărții în cadrul 
ifestărilor prilejuite de cea de-a 
aniversare a Marii Revoluții 

aliste din Octombrie.
poziția cuprinde circa 2 000 de 
me din domeniile politic, filozo- 
tehnico-științific, beletristic, care 
rează vasta activitate editorială 
țara vecină și prietenă după 
•ea primului stat socialist din

alocuțiunile rostite cu acest 
j, Mircea Sintimbreanu, director 
C.E.S., și N. V. Maslennikov, mi
ll consilier la Ambasada U.R.S.S.,

au subliniat importanța acestui eve
niment, devenit tradițional in an
samblul relațiilor culturale româno- 
sovietice.

La festivitate au participat Ion 
Dodu-Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Octav Livezeanu, membru în Consi
liul de conducere al Asociației de 
prietenie româno-sovietice, persona
lități ale vieții noastre culturale și 
științifice, ziariști, un numeros pu
blic.

+
„Decada cărții sovietice" a prile

juit deschiderea unor expoziții simi
lare la librăria „Junimea" din Iași 
și la Sala expozițiilor de artă din 
Tîrgoviște.

(Agerpres)

heierea vizitei delegației de activiști ai U.C.I.
după-amiază delegația de 

Iști ai Uniunii Comuniștilor din 
ilavia, condusă de Racean Ivița, 
bru al Comitetului Executiv ai 
al Uniunii Comuniștilor din 

ția, și-a încheiat vizita în schimb 
ixperiență pe care, la invitația 
al P.C.R., a făcut-o în țară noas- 
Delegația a avut convorbiri la 
a Propagandă și Presă a C.C. al 
î., la comitetele județene Dîm- 
;a și Cluj ale P.C.R., la condu- 
a unor instituții de partid, a vi- 
unele obiective social-economice 

jezăminte culturale din Capitală 
in județele Dîmbovița și Cluj.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, au participat tovarășii 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Constantin Potingă, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
luat parte, de asemenea, Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

în aceeași zi, delegația s-a înapoiat 
In patrie.

LISTA OFICIALĂ’ LISTA OFICIALĂ

Din partea comisiei de organizare
Comisia pentru organizarea fune

raliilor tovarășului Gheorghe Vasi
lichi comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Gheorghe Vasilichi va fl

depus în holul Palatului Marii Adu
nări Naționale.

Pentru a-și lua rămas bun, oamenii 
muncii vor avea acces în ziua de 2 
noiembrie a.c., între orele 9 și 13.

a funeraliilor
înhumarea va avea loc în ziua de 

2 noiembrie a.c., ora 14,30, la Monu
mentul Eroilor luptei pentru liberta
tea, poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Din Munții Auriis 
a răsărit o țară nouă

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Algerie
ne Democratice și Populare, Abdela
ziz Bouteflika.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit joi după- 
amiază pe Gydrgy Biczo, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare in Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

rV
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația condusă de tova
rășul Mihai Marinescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale. președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
că dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă, care a participat la lucrările ce-

lei de-a Vll-a sesiuni a Comisiei 
mixte, desfășurată la Berlin. La so
sire, pe aeroportul Otopeni, au fost 
prezenți tovarășul Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, alte 
persoane oficiale. Au fost de față dr. 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, membri ai amba
sadei.

La plecarea din Berlin, delegația 
a fost condusă de Gerhard Weis, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., de alte persoane o- 
ficiale. Au fost prezenți ambasado
rul României în R.D.G., Vasile Vlad, 
și membri ai ambasadei.

★
Joi după-amiază a sosit la Bucu

rești Paulo Braz Pinto da Silva, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Federative a Bra
ziliei în Republica Socialistă Româ
nia.

★
în aceeași zi a sosit la București 

Demetre Papadakis, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Elene în Republica Socialistă 
România.

—.......... ...................... ...........

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viață pen
tru luna octombrie 1974 au ieșit 
următoarele opt combinații de 
litere :

1) W.X.N. ; 2) L.S.K.; 
3) B.A.A.; 4) T.E.C.; 5) 
O.C.N. ; 6) X.T.P. ; 7)
U.N.T.; 8) S.O.W.

Toți asigurații cărora le-au ie
șit una sau mai multe din aces
te combinații de litere înscrise 
în polițele lor urmează să se 
adreseze unităților ADAS pen
tru a li se stabili drepturile cu
venite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare este ne
cesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele 
stabilite.

a obligațiunilor C.E.C., 
te cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 octombrie 1974

117 TOTAL: 5 749 000
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1 01 985 21 50 000
1 67 872 05 25 000
1 71 123 10 15 000
1 83 443 31 10 000
1 54 853 56 5 000
1 65 541 20 5 000
1 34 865 68 5 000
1 85 607 56 5 000
1 76 469 73 5 000
1 50 136 11 3 000
1 05 290 71 3 000
1 76 207 60 3 000
1 66 762 18 3 000
1 88 604 23 3 000
1 61 007 61 3 000
1 85 315 64 3 000
1 10 237

Termi
nația 
seriei

44 3 000

'.00 958 37 2 000
.00 370 07 2 000
.00 531 79 2 000
.00 220 . 21 2 000
.00 526 33 2 000
00 465 24 1 000
00 389 63 1 000
00 956 33 1 000
00 481 07 1 000
00 239 67 1 000
00 695 64 1 000
00 791 64 1 000
00 954 13 1 000
00 788 01 1 000
00 319 14 1 000
00 314 50 1 000
00 705 30 1 000
00 416 38 1 000
00 622 38 1 000
00 00 42 800
oo 34 61 800
90 81 53 800
DO 48 17 800

a obligațiunilor C.E.C., 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
suplimentară din 31 octombrie 1974
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par
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1 50 006 59 23 000
1 09 589 28 25 000 50 000
1 61 391 50 10 000
1 24 182 34 10 000
1 82 655 79 10 000
1 78 086 29 10 000 40 000
1 88 062 47 5 000
1 24 156 68 5 000
1 03 104 04 5 000
1 02 276 45 5 000
1 02 382 71 5 000
1 80 593 50 5 000
1 54 526 61 5 000 35 000

Termi-
nația
seriei

100 729 46 2 000 200 000
100 929 73 1 000 100 000
100 511 12 800
100 364 63 800
100 840 71 800 240 000
513 | 665 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rllor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

vremea

Start într-o nouă ediție a unei mari
competiții

Duminică se va da startul în cea 
de-a doua ediție a „Cupei Tinere
tului".

în ansamblul mișcării sportive, pri
ma ediție a acestei competiții cu ca
racter republican s-a dovedit o for
mă eficientă de cuprindere a tine
retului în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și a sportului, 
în majoritatea județelor țării s-a 
manifestat un mare interes pentru 
această competiție de amploare, în-

AZI LÂ FOTBAL
Astăzi, în cadrul etapei a 

Xl-a a campionatului categorici 
A de fotbal, pe stadionul Di
namo din Capitală echipa Di
namo va întîlni formația Jiul 
Petroșani. Jocul începe la ora 
14,30.

de masă
trecerilor fiindu-le asigurat un ca
dru sărbătoresc.

Pentru sezonul de iarnă, în cadrul 
„Cupei Tineretului" se vor organiza 
concursuri de schi, patinaj, săniuțe, 
tenis de masă și șah. întrucît finalele 
pe țară ale „Cupei Tineretului" se 
organizează din doi în doi ani, ur
mează ca actuala ediție să se 
desfășoare numai în două faze 
(bina ia 1 martie, pe asociații spor
tive și apoi pe localități), la ramu
rile de sport pentru care există po
sibilități.

în ceea ce privește complexul 
sportiv „Sport și sănătate" — im
portant mijloc de apreciere a gra
dului de pregătire fizică a populației 
și de cuprindere a maselor în prac
ticarea organizată a exercițiilor fizi
ce și sportului — se vor lua măsuri 
de impulsionare, pentru generaliza
rea Iui în toate asociațiile sportive 
din țară.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TENIS;

iștigurile revin întregi obligațiu- 
r de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
r este cuprinsă și valoarea no- 
ală a obligațiunilor cîștigătoare. 
lata cîștigurilor se efectuează prin 
irsalele gi filialele C.E.C.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 noiembrie. In țară : Vreme rece la 
Început, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător mai mult noros în ju
mătatea de nord-vest a țării unde vor 
cădea ploi locale, in rest ploi izolate. 
Vint potrivit. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar 
cele minime intre minus 4 și plus 6 
grade, izolat mai coborlte în depre
siuni. In primele două nopți local se 
va produce brumă, Iar dimineața se va 
semnala ceață îndeosebi în regiunile din 
sud-vestul țării. In București : Vreme 
rece la început, apoi In încălzire. Cerul 
va fl schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint potrivit.

TENIS. Finala turneului de la Hil
ton Head (Carolina de Sud) se va 
disputa Intre Ilie Năstase și suede
zul Bjorn Borg.
• Turneul internațional de tenis pe 

teren acoperit de la Viena a conti
nuat cu proba de dublu bărbați. în 
primul tur, perechea Ion Tiriac 
(România), Gerhard Wimmer (Aus
tria) a eliminat cu 6—1, 3—6, 8—6 
perechea Varga, Machan (Ungaria).

• La Cardiff, în turul doi al pro
bei de simplu femei din cadrul com
petiției de tenis „Cupa Dewar", ju- 
cătoârea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 7—6, 6—7, 6—1 pe S. 
Walsh (S.U.A.), iar G. Coles (Anglia) 
a eliminat-o cu 6—3, 6—3 pe compa
trioata sa Ace.

FOTBAL. — Peste 30 000 de spec
tatori au urmărit la Dakar meciul 
retur al semifinalei „Cupei campio
nilor Africii" la fotbal, disputat în
tre echipa locală „Jeanne d’Arc" și 
formația F. C. Cara Brazzaville (Re

publica Populară Congo). Fotbaliștii 
din Brazzaville au obținut victoria cu 
4—1 (3—0) și s-au calificat pentru 
finală, o La Glasgow, în meci ami
cal, Scoția — R. D. Germană 3—0 
(2—0). o La Cardiff, în campionatul 
european, Țara Galilor—Ungaria 2—0 
(0-0).

„Cassius Clay este cel mai bun 
boxer de categorie grea al tuturor 
timpurilor", scrie comentatorul zia
rului „Le Soleil" din Dakar, după 
victoria acestuia asupra lui Geor
ge Foreman. Nu lovituri oarbe 
și sălbatice, ci box artistic, es
chive, blocaje însoțite de cro- 
șeuri fulgerătoare — iată stilul nou
lui campion". Cotidianul „La Voix du 
Zair" scrie, între altele : „Urcînd pe 
ring, Clay și Foreman nu s-au în
fruntat ca doi dușmani. Au fost 
doi artiști ai pugilatului care, prin 
intermediul acestui sport bărbătesc, 
au devenit celebri în lumea întreagă. 
Cel mai bun a cîștigat. A fost o vic
torie a campionului autentic".

Invitație la finalele 
„Cupei Scinteii tineretului1’

Astăzi, în Capitală, în principal pe 
terenurile Tenis Clubului București 
(calea Plevnei, lingă Casa studenți
lor) se dispută, începînd de la ora 9, 
primele întreceri eliminatorii ale e- 
tapei finale a „Cupei Scinteii tinere
tului". Competiția — cu larg caracter 
de masă — este organizată de ziarul 
„Scinteia tineretului", in « colaborare 
cu Federația română de specialitate 
și cu sprijinul C.C. al U.T.C. Cei 80 
de finaliști (40 de băieți și 40 de 
fete), ciștigători ai etapei județene și 
a municipiului București, se află de 
ieri la București. Aseară, în cadrul 
ședinței tehnice, s-au stabilit, prin 
tragere la sorți, meciurile primului 
tur. Se va juca după sistemul „două 
seturi din trei". Cu această ocazie 
s-a anunțat și lista arbitrilor, care, 
în afara unora dintre cei mai cunos- 
cuți conducători de joc, cuprinde și 
o serie de tenismani fruntași. Arbi
trul principal este Florea Marinescu.

Organizatorii au pus la punct toate 
amănuntele legate nu numai de buna 
desfășurare a întrecerilor propriu- 
zise, ci și a programului de relaxare, 
de destindere pentru competitori. în 
acest sens, la Palatul Pionierilor — 
unde, de altfel, este fixat „cartierul 
general" al finaliștilor — astă seară 
are loc o intilnire a concurenților cu 
specialiști din domeniul tenisului 
(antrenori, jucători), cu alți sportivi 
de performanță, cu activiști din con
ducerea mișcării sportive. Miine sea
ră, o gală de filme sportive, evident 
despre tenis. In rolurile principale, 
așii de azi ai tenisului românesc : 
binecunoscuții Ilie Năstase și Ion 
Țiriac.

La toate reuniunile finalelor — a- 
tît la Tenis Clubul București, cît și 
la terenurile „Politehnica" și „Pro
gresul", unde concurenții eliminați 
în primul tur vor participa la un 
turneu de consolare — accesul tine
retului este liber. Festivitatea de 
deschidere : azi după amiază, de la 
ora 15, la T.C.B.

1 Noiembrie este sărbătoarea na
țională a poporului algerian : Ziua 
revoluției. Cu două decenii in 
urmă, in această zi, din estul țării 
— Munții Aures — s-au declanșat 
primele operațiuni militare — în
ceputul marii epopei, care, după 
aproape opt ani, a culminat cu pro
clamarea, la 5 iulie 1962, a Algeriei 
independente.

înlăturînd definitiv domnia colo
nială care a apăsat pe grumajii săi 
timp de 130 de ani, poporul alge
rian s-a angajat să cîștige o altă 
bătălie — cea a depășirii stării de 
înapoiere moștenite din trecut, a 
construirii unei economii prospere, 
de sine stătătoare, care să consoli
deze independența politică cucerită 
cu atîtea jertfe. într-un timp rela
tiv scurt au fost puse temeliile 
unei vieți noi, Algeria înscriindu-se 
pe orbita dezvoltării economice și 
sociale rapide.

De la o extremitate la alta a Al
geriei, călătorul intilnește la tot 
pasul imagini ale noului. Peste tot 
apar noi uzine, fabrici, edificii mo
derne, școli și universități, centre 
sanitare. începînd din nord, de-a 
lungul coastei mediteraneene, la 
Arzew, Alger, Setif, Skikda, Anna- 
ba, se înșirue o succesiune de mari 
rafinării și -complexe petrochimice; 
unele produc din plin, altele sint 
în curs de instalare. Schelele con
structorilor au devenit elemente 
familiare pretutindeni.

Spre sud, urmind panglica de be
ton și asfalt a întinsului transsaha- 
rian aflat în construcție — care nu
mai pe teritoriul algerian va mă
sura circa 2 000 km — pătrunzi in
tr-un imens patrulater, cu păduri 
de sonde, de instalații de foraj, in
tre care unele fabricate la Ploiești 
și Tîrgoviște. Aici se află cel mai 
mare bazin de hidrocarburi al ță
rii cuprins între Hassi Mesaoud și 
Hassi R’Mel.

Continuind călătoria pină in ex
tremitatea sudică, la Tamannraset, 
drumul te poartă prin zeci și zeci 
de exploatări de cupru, zinc, plumb, 
minereuri uranifere, aurifere. Cu
noscuta „misiune Hoggar" — după 
numele acestui gigant masiv mun
tos — a antrenat peste 4 000 de 
geologi, geofizicieni, mineri (prin
tre ei sînt și circa 100 de specia
liști români), in vederea punerii 
in valoare a imenselor bogății ce 
le ascunde subsolul acestui imens 
ținut deșertic.

Un nou triunghi industrial a luat 
ființă în Est : Constantine — 
Guelma — Batna, unde ir.tilnești — 
alături de uzinele de tractoare, de 
motoare, de motociclete — un ele
ment inedit : oțelul produs numai 
de cițiva ani la Complexul side
rurgic „El Hadjar". Unitatea a tre
cut de anul acesta la o producție 
de un milion de tone față de 400 000 
de tone produse în prima fază ; iar 
constructorii ii ridică acum noi 
furnale și cuptoare, astfel ca pină 
la sfîrșitul actualului plan cvadrie- 
nal să producă trei milioane de 
tone. Un alt combinat siderurgic 
urmează să se ridice în Vest, nu 
departe de Oran, lingă marele ză- 
cămînt de minereuri de fier de la 
gara Djebilet. Noul combinat va 
produce spre sfirșitul acestui de
ceniu zece milioane tone de oțel 

■ anual, făcînd astfel posibil dezvol
tarea unei industrii proprii con
structoare de mașini. In cinstea 
marii sărbători, la Uzina de auto
vehicule industriale de la Rouiba, 
de lingă Alger, va ieși de pe banda 
de montaj primul camion fabricat 
în țară. Planul de perspectivă pre
vede realizarea a 320 de proiecte 
industriale de însemnătate națio
nală, la care se adaugă nu mai 
puțin de 600 de asemenea proiecte, 
care vor fi încredințate spre exe
cutare colectivităților locale.

înnoiri semnificative au loc și in

satele algeriene. în locul unor 
bordeie de tristă amintire au luat 
ființă zeci și zeci de sate-pilot ale 
„revoluției agrare". Proiectul de a 
edifica 1 000 de asemenea sate ur
mează să fie îndeplinit aproxima
tiv pînă în 1980. Totodată, 200 de 
comune rămase in urmă fac în 
prezent obiectul unor planuri spe
ciale de dezvoltare. Rețeaua tot 
mai densă de cooperative de pro
ducție — peste 3 000 — de ferme 
de stat și alte forme de întrajuto
rare ale felahilor au stimulat pu
ternic avîntul agriculturii. Vaste 
programe de fertilizare a solului 
au fost lansate anul acesta pentru 
a introduce în circuitul agricol, 
prin lucrări de irigații și de Împă
durire, terenurile deșertice.

Treptat dispare din orașe și sate 
unul din marile flageluri — analfa
betismul. Pînă în 1985, toată popu
lația activă urmează să știe să 
scrie și să citească. Formarea de 
cadre naționale proprii a devenit 
în prezent un obiectiv capital. In 
școli și facultăți se află in prezent 
trei milioane de elevi și 37 000 de 
studenți — totalizînd împreună 
mai mult de o cincime din popu
lația întregii țări. Investițiile pen
tru construcții de locuințe vor asi
gura anual darea în folosință a 
circa 50 000 de apartamente, iar la 
nivelul anului 1980 — 100 000.

Realizările Algeriei contempo
rane sint urmărite cu caldă simpa
tie de poporul român. Prietenia 
româno-algeriană s-a manifestat 
încă din anii grei ai luptei de eli
berare națională a Algeriei, față 
de care poporul nostru și-a ex
primat, de la început, profunda 
solidaritate internaționalistă. Româ
nia socialistă a recunoscut, de ase
menea, din primul moment, statul 
algerian nou creat. Avind asemenea 
baze trainice și potențate de aspi
rațiile comune ale luptei antiimpe- 
rialiste, pentru pace și progres, 
pentru 6 nouă ordine, economică 
și politică in viața internațională, 
legăturile dintre cele două țări și 
popoare cunosc o dezvoltare neîn
treruptă pe cele mai diferite pla
nuri : politic, economic, tehnico- 
științific, cultural.

Un moment de excepțională în
semnătate în această evoluție l-au 
constituit întilnirile și convorbirile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Houari Boumediene. 
Acordurile, înțelegerile încheiate 
sînt o mărturie a năzuinței celor 
două țări, angajate într-un amplu 
proces de transformare și progres, 
de a urma și in viitor această cale 
fructuoasă. Chiar din anul acesta 
volumul de schimburi comerciale 
se va ridica la peste 150 milioane 
de dolari — ceea ce reprezintă o 
creștere de 500 la sută față de vo
lumul înregistrat în 1972. Celor 
aproape 450 de petroliști și mineri 
români, care de mai mulți ani ex
plorează ținuturile Saharei în cău
tarea de petrol, gaze, minereuri, 
li s-au adăugat recent constructori, 
care, împreună cu colegi algerieni, 
înalță un mare baraj de irigare a 
întinselor platouri cerealiere de 1st 
Setif ; un mare număr de profe
sori, medici sprijină înfăptuirea 
proiectelor preconizate de guvern. 
De curind cooperarea româno-al
geriană s-a extins in domeniul tele
comunicațiilor, specialiștii noștri 
urmind să realizeze rețele telefo
nice modernizate în Alger, Oran, 
Constantine și Annaba, in sectoa
rele agriculturii, lucrărilor publice. 
Colaborarea româno-algeriană de
vine astfel tot mai largă și mai 
intensă, corespunzător intereselor 
celor două popoare, cauzei pro
gresului, înțelegerii și păcii.

Mircea S. IONESCU
Alger

Seară culturală algeriană
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Algeriene Democratice și Popu
lare, a avut loc joi în Capitală, sub 
auspiciile Institutului Român pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea, o 
seară culturală.

Au participat loan Botar, secretar

general al I R.R.C.S., funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public. Au fost 
de față studenți algerieni care-și fac 
studiile în România.

(Agerpres)’
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ȘEDINȚA COMITETULUI MEDITERANEAN: 

„Romania aduce o contribuție 
de mare valoare la crearea unui citeai 

de pace si destindere internațională"
PARIS 31 (Corespondentul nostru 

transmite). — Prof. Giancarlo Elia 
Valori, secretar general al Institu
tului italian de relații internaționa
le, autorul volumului „Ceaușescu“, 
apărut recent la Roma și consacrat 
României socialiste, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a prezentat, 
miercuri seara, la Palatul Senatului 
francez, în cadrul ședinței de lucru 
a Comitetului mediteranean, confe
rința intitulată : „Politica balcanică 
ți mediteraneană".

Referindu-se pe larg la acțiunile 
de politică externă și la contribuția 
deosebit de prețioasă pe care o adu
ce România la cauza cooperării, des
tinderii ți păcii în Balcani, în Me- 
diterana și pe întregul continent, 
vorbitorul a arătat că președintele 

O.N.U.
@ CONDAMNARE FERMĂ A POLITICII DE APARTHEID 

® SPRIJIN PENTRU DREPTUL POPORULUI CIPRIOT 
LA EXISTENTĂ LIBERĂ Șl INDEPENDENTĂ

ORIENTUL APROPIAT

Un important succes al cauzei poporului palestinean

Nicolae Ceaușescu afirmă, cu orice 
prilej, principiile drepturilor și rela
țiilor dintre state, recunoscute de 
Carta O.N.U., care „constituie crezul 
fundamental al politicii externe a 
României, al politicii concepute și 
puse în practică de președintele ei, 
a cărui voință exprimă, in fapt, în- 
tr-o perfectă coerență, aspirațiile în
tregii națiuni, principii care consti
tuie cele mai bune premise pentru 
dezvoltarea unei largi cooperări cor
diale între România și restul Euro
pei". Relevind importanța pe care o 
acordă România Conferinței pentru 
securitate și cooperare pe continen
tul european, prof. Giancarlo Elia 
Valori a subliniat „valoarea imensă 
a contribuției originale a României 
Ia opera de creare a unui climat de 
pace și destindere internațională".

NAȚIUNILE UNITE. — în cea 
de-a doua ședință plenară a Adu
nării Generale dedicată problemei 
cipriote, s-a prezentat raportul Co
mitetului politic special, întocmit pe 
baza declarațiilor reprezentanților 
comunităților greacă și turcă din Ci
pru. Documentul prezintă opiniile 
exprimate de cei doi reprezentanți 
în legătură cu situația critică ac
tuală din insulă și cu modalitățile de 
soluționare a acesteia prin mijloa
ce pașnice.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tanții statelor membre au susținut cu 
fermitate imperativul respectării 
dreptului inalienabil al poporului ci
priot la o existență liberă și la ne- 
atîrnare. Reprezentantul Franței, vor
bind în numele statelor membre ale 
C.E.E., a definit astfel poziția aces
tor țări : „Sprijinim suveranitatea, 
independența și integritatea terito
rială a Republicii Cipru, precum ți 
retragerea totală a trupelor străine 
din insulă, și ne pronunțăm contra 
scindării țării”. Reprezentantul Uniu
nii Sovietice a insistat asupra găsirii, 
în cadrul O.N.U., a unei soluții și a 
garantării ferme a existenței libere 
și suverane a statului cipriot.

MINISTRUL DE EXTERNE 
ERANCEZ LA TEL AV1V

TEL AVIV 31 (Agerpres). — Sosit 
intr-o vizită oficială de trei zile în 
Israel, ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean Sauvagnargues, a avut, 
joi dimineața, o primă întrevedere 
cu premierul Yitzhak Rabin.

Prezența la Tel Aviv a lui Jean 
Sauvagnargues este prima vizită ofi
cială a unui ministru de externe 
francei în această țară. într-o alocu
țiune rostită la sosire, Yigal Allon, 
vicepremier și ministrul afacerilor 
externe, a menționat existența unor 
diferențe de opinii în modul de a- 
bordare a situației din Orientul 
Apropiat de către guvernele celor 
două țări. Jean Sauvagnargues a ară
tat, la rindul său, că poziția Franței 
are în vedere „o pace întemeiată pe 
justiție și acceptată de toți pornind 
de la frontierele existente în 1967". 
El a subliniat că dreptatea reclamă 
recunoașterea drepturilor fiecăruia.

★
BEIRUT 31 (Agerpres). — Nave 

militare israeliene, care au pătruns 
la scurt timp după miezul nopții de 
miercuri spre joi în apele teritoriale 
libaneze și au avansat pînă la 5 ki
lometri de orașul de coastă Tyr, au 
bombardat timp de o jumătate de 
oră tabăra palestineană de la Ras- 
hidiyeh — a anunțat un comunicat 
al Ministerului libanez al Apărării.

multilaterale desfășurate în vederea 
lichidării focarului de tensiune și 
soluționării pe cale politică a pro
blemei Orientului Apropiat, Româ
nia socialistă, pronunțindu-se cu 
claritate pentru retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate, pentru crearea condi
țiilor ca fiecare popor din zonă să 
aibă asigurate independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială, a 
subliniat stăruitor necesitatea de a 
se reglementa problema poporului 
palestinean, recunoscindu-i-se drep
tul deplin de a hotărî asupra pro
priului destin.

Recent, în cuvîntarea rostită 
cu prilejul adunării populare de 
la Cluj-Napoca, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Ne pronunțăm cu 
hotărire pentru solutionarea pe cale 
pașnică a conflictelor și stărilor de 
încordare din Orientul Mijlociu, cit 
și din alte zone ale lumii, pen
tru o pace trainică, dreaptă, care 
să asigure fiecărui popor indepen
dența și șuveranitatea. în acest ca
dru ne pronunțăm și pentru soluțio
narea problemei poporului palesti
nean, în conformitate cu dorința sa 
de a trăi liber și independent". în 
acest spirit, încă mai de mult, 
România a susținut dreptul po
porului palestinean de a-și organiza 
un stat propriu independent, drept 
recunoscut și înscris acum în docu
mentul conferinței arabe la nivel 
înalt. Țara noastră a recunoscut 
O.E.P. ca unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinean. această 
organizație avînd de altfel o repre
zentanță permanentă la București. 
De asemenea, România s-a situat con
stant pe poziția că este necesar să 
se asigure participarea deplină a 
reprezentanților O.E.P., alături de 
ai celorlalte părți interesate, la lu
crările conferinței de la Geneva a- 
supra Orientului. Apropiat. In ace
lași timp, România a fost unul din 
statele coautoare ale rezoluției în 
sprijinul înscrierii problemei pales
tinene ca punct distinct pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. și a susținut in
vitarea O.E.P. la dezbaterea acestui 
punct.

PENTRU FĂURIREA UNEI EUROPE PAȘNICE, DEMOCRATICE 

„ESTE NECESARĂ COOPERAREA LARGĂ A COMUNIȘTILOR 
CU SOCIALIȘTII, CU TOATE FORȚELE DEMOCRATICE11 

subliniază secretarul general al P.C.F.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare economică 

dintre România și R. 0. G.
GENEVA 31 (Corespondentul nos

tru transmite). — Referindu-se — 
în cadrul unei întîlniri cu ziariștii 
ce a avut loc la Geneva — la lu
crările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, secretarul 
general al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais. a declarat 1 
„Considerăm că lupta comună a cla
sei muncitoare și a popoarelor tre
buie să contribuie la eliminarea pie
dicilor care mai există, pentru a se 
ajunge în cel mai scurt timp la în
cheierea la cel mai înalt nivel a 
acestei conferințe, preludiu al unei 
adevărate securități europene".

GUVERNUL BRITANIC SE PRONUNȚĂ PENTRU 
ACCELERAREA EDIFICĂRII SECURITĂȚII EUROPENE
LONDRA 31 (Corespondentul nos

tru transmite). — „Guvernul laburist 
acordă întregul sprijin posibil dezba
terilor din cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Aceste dezbateri merg mai încet 
decît am dori, dar cred că se poate 
realiza un acord al cărui conținut să 
fie ratificat la cel mai înalt nivel — a 
declarat ministrul de externe brita
nic, James Callaghan, în cadrul 
dezbaterilor din Camera Comunelor. 
După aceea, a continuat Callaghan, 
sperăm să urmeze noi și noi convor
biri. Dorința noastră este ca ase
menea dialog să constituie o ima
gine permanentă pe scena euro

Sesiunea Adunării Populare a R, P. Bulgaria
SOFIA 31 (Corespondentul Ager

pres transmite) : La Sofia au luat 
sfirșit, joi, lucrările celei de-a 12-a 
sesiuni a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, care a adoptat legea pla
nului unic de dezvoltare social-eco- 
nomică și bugetul de stat pe anul 
1975 și o serie de legi privind per
fecționarea legislației socialiste.

în ultima sa ședință, Adunarea 
Populară a efectuat unele schimbări 
în componenta Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri. Astfel, Pe- 
tăr Tancev și Ivan Popov au fost eli
berați din funcțiile de prim-vicepre-

agențiile de presă
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Dslegația U.T.C. din 
România, con<3usă de Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, a sosit la Damasc, la in
vitația Uniunii Tineretului Revolu
ționar din Siria. Delegația U.T.C. 
s-a întîlnit cu Fayssal Sammak, pre
ședintele U.T.R., și cu ceilalți mem
bri ai Comandamentului U.T.R. De 
asemenea, ’delegația română s-a în
tîlnit cu Mouteb Chanan, șeful Bi
roului pentru problemele tineretului 
și studenților din cadrul Comanda
mentului Regional al Partidului Baas 
Arab Socialist, precum și cu alți 
activiști ai partidului.

La încheierea vizitei în 
Polonia a lui Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, și a convorbirilor pe 
care acesta le-a avut cu Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, a fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
subliniază hotărirea celor două țări 
de a dezvolta colaborarea bilaterală 
în domeniile politic, economic, cul
tural și științific.

Expresii din cele mai elocvente ale 
contribuției partidului și statului nos
tru la soluționarea justă a proble
mei poporului palestinean le-au con
stituit numeroasele întîlniri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., precum și 
cu alți exponenți ai mișcării de eli
berare palestinene, cu alți lideri ai 
popoarelor arabe. Chiar foarte de cu- 
rînd, la București a avut loc o 
nouă întîlnire între secretarul ge
neral al partidului nostru și con
ducătorul O.E.P., care a prilejuit 
reafirmarea solidarității depline a 
Partidului Comunist Român, a în
tregului nostru popor cu năzuințele 
poporului palestinean de a-și orga
niza în mod independent propria 
viață. Așa cum se arată în Comuni
catul comun, în timpul acestei întîl
niri, Yasser Arafat „a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
sincere și profunde mulțumiri pentru 
sprijinul consecvent acordat cauzei 
drepte a poporului palestinean, dind 
o înaltă apreciere acțiunilor și iniția
tivelor României, ale șefului statului 
român, în favoarea împlinirii drep
turilor naționale ale poporului pa
lestinean de a-și organiza o viață 
proprie independentă".

Succesul obținut de poporul pales
tinean la conferința de la Rabat re
prezintă un pas important pe calea 
unei largi recunoașteri internaționa
le a drepturilor și năzuințelor sale. 
Desigur, în prezent este important 
ca, atît în cadrul O.N.U.. cît și în 
afara acestei organizații, să se depu
nă eforturi stăruitoare în vederea 
unei reglementări echitabile a pro
blemei palestinene și, în general, a 
problemelor Orientului Apropiat, co
respunzător intereselor tuturor po
poarelor din această regiune, cerin
țelor consolidării păcii mondiale. In 
ce o privește, ca și pînă acum. Româ
nia este hotărîtă să facă și pe viitor 
tot ce depinde de ea și să-și aducă 
întreaga contribuție pozitivă la în
făptuirea acestor deziderate.

Romulus CĂPLESCU

Secretarul general al P.C.F., care 
se află la Geneva cu ocazia sărbăto
ririi ziarului „Voix Ouvriăre", orga
nul Partidului Elvețian al Muncii, 
a subliniat necesitatea dezvoltării 
acțiunilor comune ale forțelor mun
citorești și democratice din cele 
două țări și din întreaga Europă 
împotriva marelui capital, pentru o 
Europă pașnică, democratică și inde
pendentă, o Europă a celor ce mun
cesc. „Această luptă comună, a con
tinuat el, presupune nu numai coo
perarea tuturor partidelor comuniste, 
dar și cooperarea cu alte forțe de
mocratice din țările Europei, în pri
mul rînd cu partidele socialiste".

peană". „Este în interesul nostru, al 
tuturor, să promovăm pacea și sta
bilitatea in lume“ — a afirmat el, 
adăugind : „Acordăm o prioritate 
deosebită problemelor relațiilor din
tre țările europene și continuării 
destinderii". Callaghan a menționat 
că „este în interesul tuturor țărilor 
de a nu se reveni la era războiului 
rece". Atmosfera de destindere, a 
spus vorbitorul, va ajuta și la solu
ționarea problemelor mondiale, pre
cum și a dificultăților economice, cu 
care sînt confruntate multe țări, di
ficultăți determinate de „creșterea 
fără precedent a prețurilor mate
riilor prime și materialelor".

ședinte și, respectiv, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, devenind 
prim-vicepreședinte și, respectiv, vi
cepreședinte ai Consiliului de Stat. 
Devine, de asemenea, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat Mitko Grigo
rov, anterior membru al Consiliului 
de Stat. Gheorghi Traikov a fost e- 
liberat din funcția de prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, rămî- 
nînd membru al Consiliului de Stat, 
iar Ognian Doinov, fost șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

La Complexul clinic central 
din Moscova a avut, loc o adu
nare festivă consacrată împli
nirii a 100 de ani de la nașterea 
ilustrului om de știință român 
C. I. Parhon. Luînd cuvîntul la 
această manifestare, organizată 
de Asociația de Prietenie Sovie- 
to-Română, prof. dr. doc. E. A. 
Vasiukova, medie emerit al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al 
A.P.S.R., a subliniat însemnata 
contribuție la dezvoltarea știin
țelor medicale și activitatea so- 
cial-politică a lui C. I. Parhon. 
Intr-unui din holurile marelui 
complex clinic din Moscova a 
fost organizată o expoziție de 
lucrări ale marelui savant ro
mân.

Dezvoltarea colaborării 
economice între U.R.S.S. si 
R.F.G. Acordul inter-guverna- 
mental sovieto—vest-german privind 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii economice, dat publicității la 
Moscova, prevede extinderea și adin- 
cirea colaborării în domeniile eco
nomic, industrial și tehnic. Docu
mentul stipulează extinderea coope
rării industriale și a colaborării in 
producția de materii prime și de e- 
nergie. în conformitate cu Acordul 
cvadripart.it din septembrie 1971, pre
vederile recentului acord se vor ex
tinde, conform procedurilor stabilite, 
și asupra Berlinului occidental.

La Havana a fost semnat un 
acord de colaborare pentru dezvol
tare în perioada 1974—1975, intra 
Cuba și Suedia, potrivit căruia Sue
dia urmează să acorde Cubei cre
dite, echipament industrial, produse 
finite și asistență tehnică.

Inilaiia, dezechilibrul ba
lanțelor de plăți, criza e-

sînt principalelenergeîică pro
bleme aflate la ordinea de zi a lu
crărilor reuniunii Consiliului minis
terial al Asociației vest-europene a 
liberului schimb (A.E.L.S.), deschise 
la Helsinki. Participă miniștrii co
merțului, finanțelor și economiei din

VIETNAMUL DE SUD

Demonstrație împotriva 
regimului Thieu

SAIGON 31 (Agerpres). — O am
plă demonstrație de protest împotri
va regimului lui Thieu, ia care au 
participat mii de persoane, a avut 
loc, joi, la Saigon. în urma ciocni
rilor dintre manifestanți și forțele 
polițienești, numeroși demonstranți 
au fost răniți. Acțiunea protestatară 
a avut loc după ce, cu o zi înainte, 
forțele de represiune atacaseră cen
trul de presă unde avea loc o ma
nifestație împotriva regimului dicta
torial de la Saigon. Demonstranții au 
cerut înlocuirea imediată a lui Ngu
yen Van Thieu.

Ca rezultat al acestei demonstra
ții, la care au luat parte diferite ca
tegorii ale populației Saigonului — 
muncitori, studenți, slujitori ai bise
ricii — viața orașului a fost parali
zată. Potrivit informațiilor transmi
se de agențiile Reuter și Associated 
Press din Saigon, băncile și maga
zinele din oraș au fost închise. Po
liția și forțele de represiune au blo
cat străzile de acces spre centrul o- 
rașului. Manifestațiile împotriva re
gimului lui Thieu continuă.

BERLIN 31 (Corespondentul nostru 
transmite). — în perioada 28—30 
octombrie 1974, a avut loc, la Berlin, 
sesiunea a VH-a a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică dintre Republica Socialistă 
România și R. D. Germană.

Delegația română a fost condusă 
de Mihai Marinescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția R. D. Germane de Gerhărd 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții 
R.D.G. în comisie.

Ca urmare a indicațiilor și orien
tărilor date de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., cu prilejul convor-

A FOST LANSAT SATELITUL ARTIFICIAL 
AL PĂMÎNTULUI „INTERC0SM0S-12“

LA BORDUL NAVEI SE AFLĂ UN DISPOZITIV 
ELABORAT ÎN ROMÂNIA

MOSCOVA 31 (Agerpres). — In 
conformitate cu programul de cola
borare a țărilor socialiste în domeniul 
cercetării și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice, ia 31 octom
brie 1974 în Uniunea Sovietică a fost 
efectuată lansarea satelitului artifi
cial al Pămîntului „Intercosmos-12“.

Satelitul este destinat continuării 
cercetării complexe a atmosferei și 
ionosferei Pămîntului, precum și a 
fluxurilor de micrometeoriți.

Satelitul „Intercosmos-12“ a fost 
plasat pe o orbită avînd parametrii : 
distanța minimă față de suprafața 
Pămîntului (la perigeu) — 264 . kilo
metri ; distanța maximă fată de su
prafața Pămîntului (la apogeu) —

transmit:
statele membre — Austria, Elveția, 
Islanda, Norvegia, Portugalia, Sue
dia și Finlanda. (Aceasta din urmă 
avînd statut de membru asociat).

La încheierea vizitei la 
DaCCa 8 s®cretarulul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se exprimă dorința părților de 
a dezvolta relațiile bilaterale pe baza 
principiilor neamestecului în treburi
le interne și ale întrajutorării.

Represalii în Paraguay. 
48 de țărani paraguayeni din regiu
nea Villarrica, situată Ia 175 km sud- 
est de Asuncion, au fost arestați șl 
supuși unor interogatorii însoțite de 
torturi, sub acuzația de a fi încer
cat să organizeze primele cooperative 
agricole din Paraguay — anunță a- 
genția Inter Press Service.

Prețul cotidianului pa
rizian „Le Monde" 8 fost ma_ 
jorat începînd de ieri de la 1 la 1,2 
franci. Conducerea acestui influent 
ziar, care apare într-un tiraj de 
480 000 de exemplare, a motivat creș
terea prețului prin scumpirea hîrtiei.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

WASHINGTON:

Un semnal de alarmă al Fundației Ford:

„ECONOMISIȚI ENERGIA !“
Un interesant docu

ment a fost dat recent 
publicității : „proiectul 
politicii naționale în 
problemele energiei", 
elaborat de fundația 
Ford. „Cu cît amînăm 
mai mult ziua trecerii 
la raționalizarea ener
giei, cu atît mai mult 
va trebui să prelun
gim perioada raționa
lizării" — se subliniază 
în acest document de 
500 pagini, intitulat 
sugestiv „A sosit tim
pul hotărîrilor". în
tocmit în baza unui 
studiu întreprins timp 
de doi ani in dome
niile surselor și rezer
velor de energie, do
cumentul cere ca Sta
tele Unite să-și re
ducă cu 50 la sută 
consumul de energie 
dacă vor să evite o 
cronicizare a crizei în 
următorii ani, cu re
percusiuni dintre cela 
mai grave pe scara în
tregii economii națio
nale.

Reducerea drastică a 
consumului de benzină 
figurează pe primul 
loc al listei de rațio
nalizări, ea urmare a 
faptului că benzina 
reprezintă peste 20 la 
sută din totalul surse
lor de energie, iar 
consumul ei de cele 
peste 100 milioane de 
autovehicule generea
ză circa 80 la sută din 

substanțele care po
luează atmosfera.

„Insistăm asupra ra
ționalizării imediate a 
benzinei — a decla
rat David Freeman, 
șeful grupului care a 
întocmit proiectul 
menționat — pentru 
că de aceasta depind 
într-o măsură . con
siderabilă reducerea 
importurilor de petrol 
și micșorarea defici
tului balanței de plăți 
a țării". Potrivit sta
tisticilor, în 1974 Sta
tele Unite vor plăti nu
mai pe importurile de 
petrol peste 20 de mi
liarde dolari. Paralel 
cu raționalizarea ben
zinei și reducerea im
porturilor de petrol, 
studiul propune adop
tarea de măsuri legis
lative pentru a deter
mina industria de 
autoturisme din De
troit să construiască, 
pină în 1985, motoare 
care să consume sub 
12.litri benzină la suta 
de kilometri, iar pînă 
în anul 2000, sub 10 
litri — ceea ce ar con
stitui o considerabilă 
economie de carburanți 
față de consumul ac
tual, în medie d.e 20 
litri pe suta de km al 
mașinilor de mare li- 
traj preponderente pe 
piața americană.

Documentul eviden
țiază că, în actuala e-

birilor avute la București în luna 
mai 1972, comisia a analizat stadiul 
tratativelor privind acțiunile de 
cooperare și specializare în produc
ție, precum și noi propuneri de 
cooperare pentru care s-au conVenit 
măsuri corespunzătoare în vederea 
finalizării acestora. Totodată a sta
bilit modalitățile de creștere și di
versificare a schimburilor comer
ciale.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat de președinții celor 
două părți în comisie.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii co

misiei au început tratativele pen
tru încheierea protocolului privind 
schimburile de mărfuri între cele 
două țări pe anul 1975. De aseme
nea, a fost Încheiat protocolul de 
colaborare în domeniul electrotehni
cii și electronicii.

70S kilometri ; înclinarea orbitei —
74.1 grade ; perioada de rotație —
94.1 minute.

La bordul satelitului se află : un 
analizator de micrometeoriți, execu
tat în comun de specialiși din R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară și U.R.S.S., 
o sondă pentru determinarea con
centrării de electroni, executată în 
R.D. Germană, sonde pentru măsu
rarea concentrării ionilor pozitivi, 
precum și a concentrării și tempe
raturii electronilor, executate în R.P. 
Bulgaria și Uniunea Sovietică, un 
spectrometru de masă pentru stu
dierea componentelor neutră și ioni
că ale atmosferei, executat în R.S. 
Cehoslovacă și Uniunea Sovietică, un 
dispozitiv pentru calibrarea spectro- 
metrului de masă în zbor, elaborat în 
Republica Socialistă România, un 
dispozitiv special de memorizare, 
executat în R.D. Germană, un emi
țător radio de frecvențe coerente 
„Maiak", elaborat în R.S. Cehoslovacă.

Specialiști din țările participante 
la experiment au efectuat pe cosmo- 
drom pregătirea pentru lansare a a- 
paraturii științifice și înfăptuiesc di
rijarea zborului satelitului și a func
ționării aparatelor științifice.

Aparatura științifică și toate siste
mele de bord ale satelitului „Inter- 
cosmos-12“ funcționează normal.

Junta chiliana refuză 
eliberarea lui Luis Corvalan

> SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — Un purtător de cuvînt ofi
cial al juntei militare chiliene a de
clarat la o întîlnire cu ziariștii străini 
că secretarul general al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Corvalan, 
și fostul ministru de externe în gu
vernul Unității Populare, Clodomiro 
Almeyda, nu vor fi eliberați din în
chisoare. El a adăugat că toți colabo
ratorii apropiați ai fostului președin
te Salvador Allende urmează să fie 
chemați în justiție.

In același timp, junta militară de
clară că aproximativ 500 de deținuți 
politici urmează să fie eliberați dar 
este vorba de persoane care nu sînt 
considerate „periculoase". Toți cei
lalți militarițî aflați în închisoare ur
mează să fie judecați de o eurte 
marțială.

tapă de criză de e- 
nergie și de materii 
prime, opinia publi
că americană și-a 
dat seama că resurse
le naturale și rezer
vele nu sînt inepuiza
bile, Statele Unite 
trebuie să-și fixeze ca 
obiectiv major al po
liticii lor economice 
limitarea creșterii cu 
numai 2 la sută anual 
a consumului de ener
gie, față de 4,5 la sută 
cît a crescut anual în 
ultimul deceniu. în 
momentul în care con
sumul de energie ar 
scăpa de sub control 
— se arată în conti
nuare — țara ar fi îm
pinsă spre creșterea 
importurilor de țiței și 
extinderea folosirii 
cărbunelui cu slabă pu
tere calorică în indus
trii, ceea ce ar agrava 
gradul de poluare a 
atmosferei, precum și 
situația balanței de 
plăți externe. în acest 
scop, proiectul grupu
lui de cercetători al 
fundației Ford propune 
studierea de noi meto
de vizînd căi și mij
loace de economisire și 
conservare a energiei, 
precum și de „recicla
re", adică de refolosire 
a materiilor prime din 
compoziția produselor 
scoase din uz.
C.ALEXANDROAII

DE PRETDTINDEM1
• VACCIN ÎMPOTRI

VA CANCERULUI ? Un 
răspuns afirmativ la această în
trebare ar echivala cu o adevă
rată revoluție în medicină. Deo
camdată experiențele au fost e- 
fectuate pe maimuțe — aparți- 
nînd clasei primatelor, ca și o- 
mul — și rezultatele sînt încu
rajatoare. Doi medici din Gottin- 
gen (R.F.G.), dr. Rainer Laufs 
și dr. Hans Steinke, au vaccinat 
maimuțe — eu viruși de herpes 
nevirulenți — împotriva unei 
forme de cancer al glandelor 
limfatice (malignom). Nu s-ail 
observat nici un fel de e- 
fecte secundare, în schimb cor
pul maimuțelor a produs anti
corpi destul de puternici pentru 
a lupta cu succes împotriva in
vaziei de viruși de același tip, D 
însă virulenți, injectați ulterior. | 
La maimuțele nevaccinate, a- 
cești viruși s-au dovedit fatali. | 
S-a demonstrat astfel, pe ani
male asemănătoare oamenilor,
că profilaxia diferitelor forme 
de cancer prin vaccin este posi
bilă — scrie revista vest-germa- 
nă „Arztliche Praxis" care a pu
blicat știrea.

• EVOLUJII IN CON
CEPȚII. „Femeia ideală" —• 
sub acest titlu „Gazette de 
Lausanne" a publicat rezultatele 
unui recent sondaj efectuat în 
rindul populației masculine din 
cunoscutul oraș elvețian. Potri
vit rezultatelor sondajului, fe-

* ' meia ideală trebuie să îndepli* *.  
•- nească următoarele calități : fe-| 

minitate, tărie de caracter, spi
ritualitate, inteligență, fideli
tate. 62 la sută din cei anchetați 
cred că participarea femeii Ia 
viața politică este esențială, iar 
69 la sută din bărbați s-au pro
nunțat pentru ca femeile să aibă 
drepturi egale cu cele ale lor. 
Este un progres considerabil in 
concepțiile bărbaților, dacă sa 
ține seama de faptul că în El
veția femeile au primit dreptul 
de vot abia în... 1971 1

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate și-a în
cheiat dezbaterile in problema rela
țiilor dintre Națiunile Unite și Afri
ca de Sud, punct trimis spre exami
nare de către Adunarea Generală, pe 
baza unei rezoluții depuse de un 
grup de state membre. Dezbaterile, 
la care au participat reprezentanții a 
36 de state — membre în consiliu 
sau invitate — au prilejuit o con
damnare fermă a politicii de apart
heid promovate de regimul rasist de 
la Pretoria și a ocupării ilegale a 
Namibiei.

Un grup de state, membre neper
manente ale consiliului, au depus un 
proiect de rezoluție' care prevede 
excluderea Africii de Sud din O.N.U, 
Supus Ia vot, la încheierea dezbate
rilor, in favoarea acestui proiect de 
rezoluție au votat Camerunul, Kenya, 
Mauritania și Irakul, care au prezen
tat proiectul, precum și Australia, 
Bielorusia, R. P. Chineză, Indonezia, 
Peru și U.R.S.S. S-au abținut de 
la vot Austria și Costa Rica. Utili— 
zind dreptul de veto, în calitate de 
membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate, S.U.A., Marea Britanie și 
Franța s-au pronunțat împotriva 
acestui proiect de rezoluție, împiedi- 
cind astfel excluderea Africii de Sud 
din O.N.U.

PREȘEDINTELE SADAT 
DESPRE REZULTATELE 
CONFERINȚEI ARABE 

LA NIVEL ÎNALT
RABAT 31 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă ținută la Rabat, 
la încheierea Conferinței arabe la ni
vel înalt, șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, a relevat că dezbate
rile desfășurate în cadrul acestui for 
au fost încununate de rezultate deo
sebit de importante, mareînd un mo
ment decisiv pentru întărirea solida
rității arabe și un punct de cotitură 
în istoria lumii arabe.

Referitor la reluarea Conferinței 
de la Geneva pentru pace in Orientul 
Apropiat, președintele Sadat a afir
mat că este necesar ca statele arabe 
să-și concerteze punctele de vede
re pentru a constitui un singur front, 
în perspectiva reluării negocierilor.

★
RABAT 31 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al delegației Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), care a participat la Confe
rința arabă la nivel înalt de la Rabat, 
a anunțat într-o declarație făcută, 
miercuri seara, corespondentului 
agenției France Presse, că șefii de 
stat arabi, reuniți în capitala ma
rocană, au aprobat „principiul creă
rii de către O.E.P. a unui guvern 
provizoriu palestinean în exil".

După cum s-a relatat, la Rabat 
«-au desfășurat lucrările conferinței 
arabe la nivel înalt, eveniment de o 
remarcabilă însemnătate al actuali
tății internaționale, urmărit cu aten
ție și interes de cercurile largi ale 
opiniei publice din țara noastră, ca 
și din întreaga lume. Pe ordinea de zi 
s-au aflat un șir de aspecte impor
tante ale relațiilor interarabe și in
ternaționale, îndeosebi găsirea mij
loacelor celor mai eficiente de re
zolvare a problemelor Orientului A- 
propiat, în lumina drepturilor și as
pirațiilor legitime ale poporului pa
lestinean.

Dezbaterea acestor probleme a 
avut loc în condițiile afirmării puter
nice a cursului nou spre destindere 
în viața internațională. Ea a fost pre
cedată de o intensă activitate poli
tică și diplomatică inițiată de Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), în perspectiva discutării 
problemei palestinene în cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U. Toate 
aceste elemente au fost apreciate, pe 
bună dreptate, ca de natură să fa
vorizeze o soluție constructivă a 
cauzei poporului palestinean.

într-adevăr, rezoluția in problema 
palestineană, considerată ca docu
mentul cel mai important al reuniu
nii — ea însăși apreciată de partici
pant! ca „un punct de cotitură în is
toria lumii arabe" — reafirmă drep
tul poporului palestinean la autode
terminare și la stabilirea, pe terito
riile palestinene ce vor fi elibera
te, a unei autorități naționale in
dependente, sub conducerea O.E.P., 
căreia i se recunoaște și i se consa
cră, în mod solemn, calitatea de unic 
reprezentant al acestui popor.

Opinia publică din tara noastră 
salută cu satisfacție rezultatele con
ferinței arabe la nivel înalt, care re
prezintă, fără îndoială, un succes de 
seamă al cauzei drepte a poporului 
palestinean. Așa cum se știe, Româ
nia a considerat, dintotdeauna, că re
zolvarea corespunzătoare a problemei 
poporului palestinean constituie o 
componentă esențială a edificării 
unei păci trainice în Orientul Apro
piat. în cadrul activității intense,

• IN PLINĂ ERUPȚIE; 
Doi geologi care au escaladat 
vulcanul Erebus de pe Ross Is
land (insula Ross) din Antarc
tica, au fost martorii unei pu
ternice erupții. în timpul aces
teia, însoțită de tunete puter
nice, o mare cantitate de cenu
șă și pietre a fost aruncată 
pină la înălțimea de aproximativ 
150 metri. Fragmente de roci an 
căzut pe un vechi lac de lavă, 
situat la aproape 150 metri mai 
sus decît creasta unde s-a pro
dus erupția.

• TAIFUNUL' J.ELAh 
" care a bintuit duminică

și luni în Filipine, a provocat 
moartea a 21 de persoane, alte 
32 au fost date dispărute, iar 
peste 60 000 de oameni au rămas 
fără adăpost. Acest taifun, al 
patrulea în decurs de o lună, a 
fost cel mai violent, pricinuind, 
de asemenea, importante pagube 
materiale.

•UN DETECTOR DE 
BOMBE, socotit „infailibil", 
a fost prezentat la New York 
de către directorul societății 
„Elscint Ltd.“. Aparatul, aflat 
în stadiu experimental pe aero
porturile din Viena și New 
York, poate descoperi o serie 
întreagă de substanțe explozive. 
După unele modificări se poate 
folosi și la detectarea drogu
rilor.

• OPERAȚIUNEA 
;,INAGAWAKI". PoU- 
ția japoneză a arestat miercuri 
306 membri ai unei bande inti
tulate „Inagawaki", care gru
pează 4 571 de răufăcători, șl 
este socotită ca a patra bandă 
ca mărime din Japonia. 107 ban
diți au fost arestați numai la 
Tokio ; asupra lor s-a descoperit 
un mare număr de arme de foc 
și muniții.

• CEA MAI POLUATA 
MARE este considerată a fi 
Marea Java. In apele din jurul 
Indoneziei nu mai există plante 
și nici animale. După cum re
iese dintr-un raport recent pu
blicat de Institutul ' indonezian 
de petrol și gaze, poluarea se 
datorează în proporție de 70 Ia 
sută navigației — în special 
tancurilor petroliere care infes
tează marea prin deversarea a- 
pelor de balast ; de asemenea, 
fluviilor extrem de poluate cara 
se varsă în această mare și fo
rajelor petroliere din ce în ce 
mai frecvente în această zonă.

• CONTRABANDĂ CU 
PĂSĂRI. La Singapore func
ționează 6 piață ilegală, care se 
ocupă cu vinzarea în Europa 
occidentală a unor păsări aus
traliene decorative și cîntătoare 
rare. Faptul că, pe parcursul că
lătoriei, pînă la 70 la sută din 
păsările în prealabil adormite 
mor în geamantanele contraban
diștilor nu-i deranjează pe spe
culanți. Pierderile sînt recupe
rate de profiturile obținute prin 
vinzarea păsărilor rămase în 
Viață.

• NOI CAPTURI IN 
TRIUNGHIUL DE AUR".

Cu prilejul unor operațiuni po
lițienești desfășurate, vreme da 
două săptămîni, în așa-numitul 
„Triunghi de aur" — zonă geo
grafică în care frontierele Bir- 
maniei, Laosului și Tailandei sa 
întîlnesc — au fost descoperita 
trei depozite clandestine de stu
pefiante, în care se afla consi
derabila cantitate de 1 600 kilo
grame de opiu brut și de heroi
nă. Vîndută pe piața ilicită a 
drogurilor, această marfă funes
tă ar fi adus profitorilor de pa 
urma „beției albe" aproximativ 
10 milioane dolari. După cum 
au declarat oficialitățile Tailan- 
deze, capturarea acestor dro
guri a fost posibilă datorită a- 
cordului de colaborare dintre 
Tailanda și Birmania în comba
terea contrabandei cu stupefian
te. Specialiștii în problemă pre
supun că, în ansamblul zonei în 
care au fost descoperite cele trei 
depozite ale . traficanților, se 
mai află ascunsă o cantitate u- 
riașă. de opiu brut, estimată la 
circa 500 tone.
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