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W marii întreceri socialiste
■ IN 1NT1MPINAREA CONGRESM:
AIRI A MUNCI CU SPOR,
RĂSPUNDERE Șl BUNĂ ORGANIZARE 
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI

s

SOCIALISTE

A

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE HENRY KISSWM

SECRETAR DE STAT AL S.U.A.

în flecare zi, In întrecerea socialistă din uni
tățile industriale și de pe șantierele de Investiții 
se înregistrează fapte de seamă, realizări ae 
prestigiu. In întimplnarea Congresului al Xl-lea 
al partidului, colectivele de oameni al muncii se 
străduiesc să obțină rezultate cît mai bune în 
îndeplinirea planului și angajamentelor asumate, 
pentru a încheia cu un bilanț pozitiv cel de-al 
patrulea an al cincinalului. în același timp, în 
fabrici și uzine, pe șantiere, se depun eforturi 
stăruitoare pentru definitivarea pregătirilor pro
ducției anului viitor, în așa fel încît să se asi
gure condiții tehnlco-materlale cit mal bune

pentru desfășurarea unei activități rodnice din 
prima zi a lui 1975.

Alături însă de succesele înregistrate în ma- 
loritatea unităților economice, de depășiri ale 
sarcinilor de plan, de încheierea acestor sar
cini pe primii patru ani ai cincinalului, se con
stată și unele restanțe Ia anumite produse sau 
neimpliniri ale unor indicatori, tergiversări în pre
gătirea producției anului viitor. Or, nici o depă
șire de către unități sau ramuri fruntașe nu poa
te acoperi sat»* suplini aceste rămînerl în urmă; 
fiecare produs planificat, fiecare Indicator pre
văzut, fiecare termen stabilit răspund unor ne
cesități precise și numai îndeplinirea riguroasă

a tuturor acestora poate asigura avlntul întregii 
economii naționale, în Interesul creșterii conti
nue a bunăstării poporului.

Cum se acționează pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, pentru recuperarea 
oricăror rămîneri în urmă 7 in ce măsură cen
tralele șl ministerele de resort sprijină eforturile 
întreprinderilor pentru soluționarea operativă a 
tuturor problemelor în perioada ce a mal rămas 
din anul 1974 ?

(Publicăm, in pagina a lll-a, relatări ale re
dactorilor șl corespondenților județeni al 
„Scînteii").

Rezultate ale hărniciei muncitorești
Industria județului Brașov a îndeplinit 

planul pe 4 ani ai cincinalului
BRAȘOV. (Corespondentul „Scîn- 

teii") — Prin telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul ju
dețean Brașov al P.C.R. rapor
tează că industria județului și-a 
îndeplinit planul pe 4 ani ai cinci
nalului la 3 noiembrie, cu 58 zile 
înainte de termen. Această reali
zare de prestigiu creează condiții fa
vorabile pentru ca, pînă la sfîrșitul 
anului, industria județului să rea
lizeze o producție suplimentară in 
valoare de peste 5 miliarde lei, 
care, exprimată fizic, reprezintă 
printre altele : 10 200 tractoare, 
400 000 kW motoare electrice, 1,8 
milioane rulmenți, 150 milioane lei 
mobilier din lemn, 4,9 milioane mp 
țesături de lină și bumbac, ca șl 
alte produse de strictă necesitate 
pentru economia națională sau des
tinate exportului. în Încheierea te-

legramei se spune : „Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Brașov, manifestîndu-și adeziu
nea deplină față de documen
tele ce vor fi supuse aprobă
rii apropiatului Congres al parti
dului și însuflețiți de spiritul 
acestor documente, reafirmîndu-și 
încă o dată întreaga adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului nostru, dorința unanimă ca 
dumneavoastră să fiți reales în 
funcția de secretar general al 
P.C.R., asigură conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că își vor con
sacra întreaga energie pentru a 
aduce, în continuare, o contribuție 
cît mai substanțială la grandioasa 
operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la 
înaintarea României spre comu
nism".

• ROMAN (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea). — După 
realizarea, cu 75.de zile mai devre
me, a sarcinilor de pian pe 4 ani ai 
cincinalului, oamenii muncii din e- 
conomia municipiului Roman au 
anunțat ieri, 4 noiembrie a.c., un 
nou succes de prestigiu : îndepli
nirea, cu 418 zile înainte de ter
men, a prevederilor planului cinci
nal la producția destinată exportu
lui.

e VASLUI (Corespondentul 
„Scînteii", Lălucl Crăciun). — In- 
tensificîndu-și eforturile pentru a 
spori eficiența întrecerii, colectivul 
întreprinderii de rulmenți din 
Bîrlad înscrie în graficul realizări
lor noi succese în contul ultimului 
an al cincinalului. La această dată 
el are un avans de 4 luni în înde
plinirea planului producției-marfă, 
cu un plus de 200 milioane lei pes
te prevederile de plan pe 4 ani ai 
cincinalului. Astfel, la întreprinde
rea de rulmenți din Bîrlad sînt asi
gurate condiții optime pentru ca și 
la acest indicator cincinalul să fie 
realizat în 4 ani și jumătate.

• Colectivele întreprinderilor In
dustriale din sectorul 7 au reali
zat, in perioada care a trecut din 
acest an, o producție globală supli
mentară in valoare de peste 151 mi
lioane lei. Succese deosebite au ob
ținut oamenii muncii de la „Semă
nătoarea", întreprinderea de mașini 
electrice și cea de confecții și tri
cotaje.

o Colectivul întreprinderii pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr Bucecea raportează îndeplini
rea sarcinilor de producție pentru 
întreaga perioadă 1971—1975.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
comitetul de partid și comitetul 
oamenilor muncii de la această în
treprindere se spune, între altele : 
„Ne angajăm ca prin strădania noas
tră să aducem economiei naționa
le, pînă la sfîrșitul actualului cinci
nal, un plus de peste 77 mii tone 
de zahăr, bizuindu-ne în continua
re pe contribuția țărănimii coope
ratiste, angajată ferm în bătălia 
pentru recolte bogate".

. Președintele -Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, duminică 3 
noiembrie, pe Henry Kissinger, se
cretarul de stat al S.U.A.

La întrevedere a participat 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

A luat parte, de asemenea, Harry 
Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București. s

în cadrul Convorbirii care a avut 
loc au fost amplu discutate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare și aspecte 
principale ale actualității interna
ționale care preocupă omenirea.

După întrevedere, președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a reținut la 
dineu pe secretarul de stat, Henry 
Kissinger.

Au participat Manea Mănescu, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui republicii, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Corneliu Bogdan, 
amabasadorul țării noastre la 
Washington.

Au luat parte, de asemenea, 
Harry Barnes jr., ambasadorul 
S.U.A. la București, Helmut 
Sonnenfeldt, consilier - la Depar
tamentul de Stat, Arthur A. Hart

man, asistent pentru Europa al 
secretarului de stat, Winston Lord, 
directorul Direcției Planificării 
Politice.

în timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și secretarul de 
stat Henry Kissinger au rostit 
scurte toasturi.

Toastînd, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș vrea să-mi exprim satisfacția 
pentru vizita pe care secretarul de 
stat Kissinger o face în România 
și să sper că va marca un nou 
moment în dezvoltarea colaborării 
între țările noastre. Este a doua 
vizită pe care domnul secretar de 
stat o face în România. Sper ca 
a treia vizită să aibă loc în curînd. 
împreună cu președintele Ford.

Aș dori să ridic acest pahar pen
tru o colaborare bună între țările 
noastre și să urez secretarului de 
stat al Statelor Unite succes în 
activitatea sa și multă sănătate !

Pentru președintele Statelor 
Unite !

Răspunzînd, secretarul de stat 
HENRY KISSINGER a spus :

Am avut privilegiul de a vizita 
România cu cinci ani in urmă, 
împreună cu preșfedintele meu. Am 
avut atunci una dintre discuțiile 
cele mai importante pe care îmi 
amintesc să le fi avut vreodată în 
compania președintelui, convorbiri

cu multe consecințe, chiar dincolo 
de cadrul discuțiilor noastre bi
laterale. în orice caz, s-au pus a- 
tunci bazele dezvoltării unor rela
ții foarte cordiale și foarte prie
tenești între țările noastre. Am 
efectuat schimburi de păreri asu
pra multor probleme și am în
cercat să colaborăm în multe do
menii. Statele Unite, cu noua 
administrație, sînt hotărîte să con
tinue această politică, care a fost 
promovată cu ocazia acelei vizite.

Acum, cînd sînt bune șanse ca 
legea comerțului să treacă curînd 
prin Congres, vom acorda, desigur, 
cît mai curînd României clauza 
națiunii celei mai favorizate. 
Prin urmare, și baza economică a 
relațiilor dintre țările noastre va 
primi un nou impuls. Sper că vom 
putea găsi un timp reciproc con
venabil pentru vizita președinte
lui Ford cît mai curînd și am în
crederea că putem realiza aceasta.

Sper că vizita mea și întîlnirile 
celor doi președinți vor accelera 
dezvoltarea acestor relații.

în acest spirit, doresc să vă invit 
la acest toast pentru prietenia 
dintre’, România și Statele Unite ;

în ț sănătatea președintelui 
Ceaușescu !

Convorbirea și dineul s-au des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, de caldă cordialitate.

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

Republicii Populare Ungare
în ziua de 4 noiembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Gyorgy Biczâ,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Populare Ungare în țara 
noastră.
(Cuvîntările rostite in pagina a V-a)

Ritmurile înalte - necesitate obiectiva
in terna societate socialiste 

multilateral dezvoltate
Proiectul de Program al partidu

lui, stabilind direcțiile principale de 
acțiune în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism, Înscrie pe 
prim plan asigurarea în continuare 
a unui ritm înalt de dezvoltare a 
forțelor de producție, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice.

Analizînd ce factori au determinat 
această opțiune, trebuie să relevăm, 
de la bun început, 
că nu este vorba 
de o simplă do
rință subiectivă, 
ci de o necesitate 
obiectivă, de o ce
rință legică, de- 
curgînd atît din 
condițiile speci- 
fico României, cît 
și din ansamblul 
relațiilor pe plan 
Internațional.

Este bine cu
noscut că țara 
noastră a pornit 
la construirea so
cialismului de la 
un nivel scăzut de 
dezvoltare economică — rezultat 
atît al îndelungatei dominații străi
ne, cît și al politicii claselor domi
nante — ceea ce a făcut ca eco
nomia țării să se caracterizeze, la 
eliberare, printr-o structură predo
minant agrară (75 la sută din popu
lație lucra în agricultură), o indus
trie slab dezvoltată, cu un profil 
caracteristic țărilor dependente.

Tocmai pentru a pune capăt aces
tei înapoieri, Partidul Comunist Ro
mân a urmărit cu consecvență dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție pe baza industrializării 
socialiste, ritmul de creștere acce- 
lerindu-se considerabil în perioada 
după Congresul al IX-Iea al P.C.R. 
Creșterea medie anuală a produc
ției industriale a României a fost

de 11,9 la sută în perioada 1966— 
1970, in timp ce, în aceeași perioa
dă, Anglia, Franța, R. F. Germania, 
S.U.A. au înregistrat ritmuri cu
prinse între 2 și 5,5 la sută. 
Se estimează că ritmul m.ediu 
anual de creștere a producției 
industriale a țării noastre în ac
tualul cincinal va depăși 14 la 
sută. „Creșterea de 14,7 Ia sută 
a producției industriale a României, 
înregistrată în anul 1973, este cea

PROGRAMUL PARTIDULUI: 
CARACTERISTICI ESENȚIALE, 

TRĂSĂTURI DEFINITORII

mai ridicată în Europa în ultimii 
zece ani" — se aprecia intr-un stu
diu elaborat de Comisia economică 
a O.N.U. pentru Europa.

Cu toate acestea, datorită punc
tului coborit de plecare, mai avem 
încă mult pentru a ajunge la nive
lul țărilor avansate din punct de 
vedere economic. Ritmul de creș
tere, judecat în sine, nu are puterea 
să spună totul despre nivelul de 
dezvoltare economică al unei țări. 
El indică doar rapiditatea înaintării, 
dar nu arată și stadiul la care s-a 
ajuns. Este evident că o țară care 
se află într-un stadiu superior de 
dezvoltare, chiar dacă realizează 
într-o perioadă determinată ritmuri 
de creștere mai scăzute, continuă 
să se situeze, o bună perioadă, la

un nivel simțitor mai ridicat față 
de una care evoluează într-un 
tempo mai rapid, dar care a pornit 
de la un nivel de dezvoltare scă
zut. Analiza unui ansamblu de in
dicatori cum sînt venitul național 
pe locuitor, raportul dintre forța 
de muncă ocupată în industrie și 
cea din agricultură, nivelul produc
tivității muncii, producția pe lo
cuitor în diferite domenii, mai ales 
in ramurile de bază ale economiei, 

ilustrează con
vingător existen
ța acestui deca
laj. La venitul 
național pe locui
tor, de pildă, în 
pofida faptului că 
acesta a sporit în 
anii 1951—1973 de 
aproape 8,3 ori, 
ceea ce marchea
ză o evoluție ex
cepțională, Româ
nia înregistra anii 
trecuți un nivel 
de 3—5 ori mai 
mic decît țările 
avansate din 
punct de vedere 

economic ; aproximativ la fel se 
prezintă lucrurile și în ce privește 
nivelul productivității muncii so
ciale.

Firește, concluzia care se impune 
din asemenea comparații este aceea 
că trebuie să facem eforturi susți
nute în continuare pentru menține
rea ritmului de dezvoltare a forțelor 
de producție. Aceasta reprezintă 
singura cale pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a țării noastre 
față de țările avansate din punct 
de ședere economic, cu atît mai 
mult cu cît și în aceste țări for
țele de producție nu stau pe loc.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Mesajul 
adresat 

de tovarășul
Nicolae 

Ceaușescu 
cadrelor didactice 

și elevilor Liceului nr. 4 
din Oradea
ÎN PAGINA A IV-A

Scriitorul adevărat a 
simțit întotdeauna și a 
avut conștiința gravității 
gestului sau faptei sale, 
a chemării lui.

Asumindu-ne riscul de 
a ne scufunda prea mult 
în timp, vom aminti ca o 
strălucită confirmare a 
adevărului că literatura 
din toate timpurile este o 
îngemănare a realității și 
nu o elucubrație frumoa
să, vom aminti deci că 
ceea ce atîtor secole li s-a 
părut o fermecătoare po
veste — epopeea homeri
că — se dovedește, înain
tea argumentelor arheolo
gice, o foarte exactă 
transpunere în planul ar
tistic a unor realități is
torice, pe cît de fascinan
te, pe atit de concrete. 
Marele Orb vedea dincolo 
de aparențele accesibile 
privirii comune, lăsînd in 
urmă-i această nepieri
toare mărturie : încă din 
zorii ei, literatura a fost 
ecoul viu și fidel al tu
multului vieții, pe care nu 
numai că nu o trăda, ci 
căreia, credincioasă, îi o- 
ferea noi valențe.

Exemplele ar putea fi 
înmulțite și pentru tran- 

V

Interviul acordat 
de președintele Nicolae Ceaușescu 

unui grup de ziariști americani și corespondenți 
ai presei străine
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noastră să-' •. • ***. V/ții . j

scrierea lor ar fi nevoie 
să recurgem la întreaga 
literatură universală. Să 
ne oprim o clipă doar la 
Eminescu. Oricărui cerce
tător i se dezvăluie din 
capul locului o realitate

cestui adevăr, care tre
buia exprimat cu orice 
preț, i-au jertfit marii ar
tiști totul, începînd și ter- 
minind cu viața lor.

Urmînd mărețele pilde 
ale înaintașilor, răspun

conform căreia artistul ar 
avea menirea de a oferi 
momente de divertisment 
unui public blazat;, deza- 
buzat. Scriitorul, ca toți 
creatorii de frumos, tre
buie să fie un cetățean

Creația literara și 
ecoul viu al vieții

cu convulsii dramatice : 
contrastul dintre puțină
tatea textelor tipărite și 
cantitatea enormă a ma
nuscriselor considerate de 
poet încă nefinisate. De 
unde această exigență ca- 
re-1 ardea de viu pe poet, 
ca pe Nessus ? El căuta, 
ne-o dezvăluie singur în
tr-un vers, „Cuvîntul ce 
exprimă adevărul". Și a-

zînd marilor cerințe ale 
prezentului, scriitorii Ro
mâniei socialiste simt or
ganic, în tot ceea ce cre
ează, responsabilitatea 
menirii lor, tot ceea ce 
poporul, inimă din inima 
căruia sînt, ca să reluăm 
fericita expresie coșbu- 
ciană, așteaptă de la ei. 
S-a spulberat de mult 
mentalitatea mic-burgheză

lucid, scrutător atent al 
realității, conștient de 
marile sale responsabili
tăți cu care cei din jur 
l-au învestit. Scriu aces
te rînduri și am vii în 
memorie frazele atît de 
limpezi din Programul 
partidului referitoare la 
rolul artei și literaturii 
în edificarea conștiinței. 
Responsabilitatea socială

a scriitorului este ideea 
care, după opinia mea, pe 
degajă cu cea mai mare 
pregnanță din această 
Cartă fundamentală.
Creatorul știe foarte 
bine că fiecare cuvînt 
al său este judecat nu nu
mai de prezent, ci va tre
bui să stea în fața poste
rității, depunind mărturie 
despre epoca lui. Și cum 
ar putea să nu fie zgudu
it de marile momente ale 
vremii sale, cum ar putea 
să nu dea, trecînd prin 
severele vămi, ceea ce 
are mai nobil și mai in
candescent în sufletul lui 
pentru a reflecta aceste 
fundamentale momente 7

Direcțiile principale de 
acțiune ce așteaptă să fie 
urmate de noi, scriitorii, 
prefigurate în proiectul 
de Program al partidului, 
ne dau încrederea in des
tinele literelor române, 
pentru ca ele să fie ecoul 
fidel al epocii pe care o 
străbatem, să împlinească 
sacrul testament de creș- 
tere a „limbii românești 
și a patriei cinstire".

Vasile REBREANU

L
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FAPTE
și ® OPINII

PROPUNERI

CU

însemnări de Ia conferința organizației

de partid din Odorhein-Secuiesc

activitatea

Balota

Ministerul Muncii a ac-

o o om B El

10

Vicîor BÎRLADEANU 
BAHTUNEK IsSvân

atmosferă de vibrant en- 
in aclamațiile celor pre- 
fost adoptată o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului

in- 
pe

cotidiană a 
din care fac

Ludovic Faze- 
al Comitetului 
al P.C.R. 
un plan de mă- 
termene și răs-

— și întîr- 
o lună a 
pensie al 

i și-a

se află

^gî]ȘlTEjI"<EG

APTUL
DIVERS
Ștafeta»

muncii
Ultima zi de octombrie. La 

Șantierul naval din Galați are 
loc o mică, dar emoționantă 
festivitate : patru muncitori ve
terani ies la pensie. După mai 
bine de 35 de ani de muncă, Va- 
sile Doru, Constantin Boran, 
Dumitru Profir și Petrică Ghi- 
lan își iau rămas bun de la to
varășii lor. Prilej de evocări, de 
amintiri vesele, de felicitări și 
urări de sănătate. Dar și prilej 
de a se „arunca" o punte între 
generații : patru tineri lucrători 
— Aurel Munteanu, Dumitru 
Gaiță, Toader Apostol și Ion 
Burghiu, toți formați „sub mîna" 
sărbătoriților — primesc din par
tea acestora o simbolică ștafe
tă a muncii și urări de spor. 
Gestul ni se pare semnificativ 
pentru succesele trecute și vii
toare ale navaliștilor de la mila 
80 a Dunării.

Cum treci 
strada, 
copile ?

Din Brăila primim o veste 
tristă: de la începutul anului 
?i pînă acum, in acest oraș 22 
de copii au fost victimele unor 
tragice accidente de circulație. 
In 20 dintre aceste cazuri, acci
dentele s-au produs din pricina 
traversării neatente a străzilor. 
Întrucît răcirea vremii a adus 
cu sine ploaie, ceață și mizgă, 
de-acum înainte se va circula 
tot mai dificil. Este nevoie deci 
de și mai multă atenție din par
tea copiilor, ca, de altfel, a ori
cărui pieton, dar și a șoferilor. 
Ca să nu mai vorbim că și pă
rinții, și școala, și organele de 
circulație au un rol însemnat în 
educarea celor mai mici pietoni 
pentru a evita accidentele.

pe apa
Nu demult, cititorii noștri au 

luat cunoștință — din această 
rubrică — de faptul că în portul 
Constanța acostase vasul „Mun
tenia". Acum sîntem informați 
că a sosit și petrolierul „Dacia". 
Motiv să continuăm prezentarea 
altor caracteristici ale acestor 
giganți românești care circulă 
pe mările lumii : au o capacitate 
de 87 000 tdw ; sînt înzestrați 
cu computeri care rezolvă, în 
numai 15 secunde, complicate 
procedee de navigație sau de în- 
cărcare-descărcare (pentru care 
4 oameni ar fi trebuit să lucre
ze 4 ore) ; dispun de instalații 
care să desalinizeze în 24 de ore 
o cantitate de 30 tone de apă 
necesară la bord ; puterea mo
torului lor principal este de 
23 000 C.P. — ceea ce asigură o 
propulsie de 17 noduri pe oră.

Obicei
pisicesc

Cițiva cetățeni din Cavnic au 
observat că autocamionul 21— 
MM—1 547 (șofer: Gheorghe 
Romaniuc), care transporta pro
duse lactate, oprea de fiecare 
dată intr-un anumit loc înainte 
de a intra in orașul lor. La în
ceput n-au dat importanță, dar 
după o vreme s-au sesizat și au 
sesizat și miliția. Care a desco
perit ci încărcătorii — Alexan
dru Mocan și Agoșton Conea — 
irebăluiau printre bidoane, sco- 
țind smintind și turnind lapte in 
loc. Evident, întreprinderea de 
Industrializarea laptelui din Ba
ia Mare a desfăcut celor trei 
contractul de muncă. Propunem 
Insă și întreprinderii care even
tual îi va mai încadra — să-i 
pună să încarce și să transporte 
var. Ca să se lecuiască de obi
ceiul pisicesc de a „gusta" din 
produsele pe care le au in grijă I 

Păcală
din Turt

„Sări, bărbate, că se sugrumă 
calul vecinului de prunul nost’ 1“ 
Și bărbatul — Grigore Talpoș, 
din comuna Turț, județul Satu- 
Mare — sări, să nu iasă vreun 
ghinion din faptul că nevasta 
legase de prun caii vecinului, în- 
trați nepoftiți în grădina lor. 
Dar, fiindcă fusese chemat toc
mai cînd era în dragoste c-o sti
cluță de... turț, omul luă prunul 
drept funie și se puse cu toporul 
pe el să-1 taie. Pînă să taie 
prunul, s-a sugrumat calul I

Samantha 
din Cîlnicu

Invitația făcută cititorilor 
„Faptului divers" în 29 octom
brie a avut ecoul scontat : încă 
de-a doua zi, am început să pri
mim corespondențe care de care 
mai de luat în seamă. Una — cea 
primită de la pensionarul Pan- 
telie Andrițoiu, din comuna Cîl
nicu, județul Gorj — ne comu
nică un „fapt ieșit din comun, 
foarte mult discutat și dezapro
bat nu numai la noi, dar și in 
comunele din jur". Despre ce 
este vbrba ? I. Ț. — în virstă 

. de 41 de ani, femeie cu soț și 
4 copii — ce-a făcut, ce-a „vra- 
-jit“, că l-a prins în lanțul unei 
dragoste tîrzii pe șoferul Viorel 
Bădescu, în virstă de... 19 ani. 
A luat bani și lucruri din casă, 
și-a părăsit familia și a fugit 
cu ibovnicul prin lume. Consă
tenii nu mai știu cum s-o aducă 
la realitate. Le propunem să în
cerce astfel: să-l dezlege mai 
întîi pe tînăr de „vrăjile", Sa- 
manthei. Femeia se va întoarce 
apoi singură acasă.

Rubrică redactată de
G. MITROI
șl corespondenții „Scintei! 1
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CU RESPONSABILITATE COMUNISTA

Imaginea Odorheiului Secuiesc de 
astăzi oferă semnificative elemen
te care definesc marile înnoiri 
realizate în anii noștri pe aceste 
meleaguri : orășelul de mici meș
teșugari de odinioară a ajuns as
tăzi o puternică citadelă industria
lă ce dă economiei naționale a- 
nual o producție globală de 1 mi
liard 180 milioane lei — rod eloc
vent al grijii partidului pentru ri
dicarea armonioasă a tuturor zo
nelor țării, pentru asigurarea te
meliilor economice ale egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate.

Organizația de partid din Odor- 
heiu-Secuiesc s-a înfățișat la re
centa conferință municipală
prestigioase succese dobîndite în 
marea întrecere pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen : la 
10 septembrie au fost realizate 
tegral sarcinile de producție 
primii patru ani ai cincinalului, ob- 
ținindu-se un devans de 143 zile. La 
25 septembrie, întreprinderile mu
nicipiului s-au achitat integral de 
sarcinile de export pe primii pa
tru ani ai actualului cincinal. Re- 
levînd toate aceste înfăptuiri, sub
liniind totala adeziune și deplina a- 
probaro a comuniștilor din Odor- 
heiu-Sccuiesc față de întreaga po
litică a partidului, față de istorice
le documente ce au fost dezbătute 
în toate organizațiile de partid din 
municipiu — proiectele de Pro
gram și Directive, tezele Comitetu
lui Central pentru Congresul al 
XI-lea — darea de seamă a comi
tetului municipal de partid a evi
dențiat sarcinile importante ce stau 
în fața organizațiilor de partid din 
cuprinsul municipiului în perspec
tiva contribuției pe care trebuie s-o 
aducă Odorheiu-Secuiesc la reali
zarea în viitorul cincinal de către 
județul Harghita a unei producții 
de peste 10 miliarde Iei.

Realitățile ce oglindesc impetuoa
sa dezvoltare a Odorheiului Secu
iesc, Ia care s-ar mai cuveni adău
gat că in municipiu sînt as
tăzi peste 15000 de lucrători, din 
care 11 000 în industrie, precum și 
faptul că numărul de elevi a a- 
juns la 10 000, echivalent cu în
treaga populație a orașului acum 
două decenii — au arătat, de la 
tribuna conferinței, între alții, to
varășii Vasile Toma, secretarul cor

Cooperația
Printre cele mai noi 

unități turistice con
struite de cooperația 
de consum în locurile 
pitorești ale țării se 
află și hanul GURA 
MOTRULUI din jude
țul Mehedinți. Unita
tea e amplasată pe 
drumul național Bucu-

mitetului de partid de la Fabrica 
de mobilă, Dane Zoltân, președin
te de cooperativă meșteșugărească, 
dr. Balla Arpăd, secretarul organi
zației de bază de la spitalul mu
nicipal, Vâri Ferenc, șeful autoba
zei — ilustrează elocvent adevărul 
exprimat cu tărie în Programul 
partidului că egalitatea în drepturi 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare se reflectă in 
primul rînd în ridicarea gradului 
de dezvoltare cconomico-socială a 
țării în întregul ei și a fiecărei lo
calități în parte.

— Sînt cu totul de acord — a-

tehnologice și a muncii, cu feno
mene de risipă. în contextul grijii 
pentru folosirea cit mai rațională a 
forței de muncă și a mijloacelor teh
nice și avînd în vedere perspec
tivele ce se deschid municipiului 
în anii cincinalului următor, unii 
vorbitori au arătat că se impune 
necesitatea stringentă ca organiza
țiile de partid să vegheze la asigu
rarea din tirnp a proiectelor, docu
mentațiilor, fronturilor de lucru.

în chip firesc, un loc aparte au 
ocupat în dezbateri problemele le
gate de creșterea rolului conducă
tor al organelor și organizațiilor

răta prof. Albert Dâvid, directorul 
liceului „Dr. Petru Groza", pre
ședintele Comitetului municipal de 
cultură și educație socialistă — cu 
luminoasele idei exprimate în pro
iectul de Program cu privire la 
prezentul și perspectivele naționa
lităților în societatea noastră so
cialistă. Consider că este pe de
plin justă ideea de mare preț din 
Program potrivit căreia, odată cu 
dispariția claselor, lichidarea trep
tată a deosebirilor dintre mun
ca fizică și cea intelectuală șl 
apropierea condițiilor de viață 
de la sate cu cele de la o- 
rașe, în comunism se va ridica pe 
o . treaptă nouă unitatea oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate,. care se vor integra tot mai 
mult în poporul muncitor unic al 
societății comuniste.

Definitoriu și pentru această con
ferință municipală de partid a fost 
caracterul el exigent, de lucru. 
Așa cum au subliniat un șir de 
vorbitori, succesele dobîndite de 
majoritatea colectivelor de în
treprinderi nu trebuie să-i facă 
pe comuniștii din cuprinsul muni
cipiului să uite că mai au încă de 
luptat cu serioase neajunsuri în ce 
privește respectarea disciplinei

de partid în viața politică, econo
mică și socială a municipiului. U- 
nii vorbitori, ca Ion Marton, mun
citor la U.M.T.F., Bedo Erzsâbet, 
muncitoare ia Fabrica de confec
ții, au subliniat că o influență po
zitivă asupra rezultatelor bune do
bîndite de municipiu a avut pri
mirea în partid a numeroși mun
citori, tehnicieni, ingineri, intelec
tuali români și maghiari. Totodată, 
s-a subliniat strînsa legătură a or
ganizațiilor de partid, a tuturor co
muniștilor cu masele de oameni ai 
muncii. în această ordine de idei, 
tovarășii Kovâcs Gâza, președinte
le consiliului municipal al sindica
telor, Petres Gyula, directorul în
treprinderii „Tehnoutilaj", și alții 
au arătat că rezultatele ar fi fost 
și mai bune, pe măsura potenția
lului de energii al municipiului, 
dacă toate cadrele de conducere 
din municipiu ar fi participat mai 
susținut la activitatea 
organizațiilor de partid 
parte.

Putem aprecia că
politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă a comitetului municipal de 
partid — a spus tovarășa Dobai

Ella, președinta comitetului muni
cipal al femeilor — a pus în cen
trul ei cu consecvență formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, cultivarea dragostei față 
de patrie și partid, adîncirea fră
ției dintre oamenii muncii români 
și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, modelarea atitudinii 
înaintate față de muncă și față de 
avutul obștesc, promovarea în via
ță a principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste. La toate a- 
cestea și-au adus o contribuție sub
stanțială atît învățămintul de par
tid, cît și munca politico-educativă 
de masă, desfășurată în forme va
riate.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul 
kas, prim-secretar 
județean Harghita

S-a adoptat apoi 
suri concrete, cu 
punderi precise, menit să asigure 
realizarea înainte de termen a ac
tualului cincinal, ca o premisă ho- 
tărîtoare pentru trecerea la noul 
plan cincinal 1976—1980.

Au fost apoi aleși membrii nou
lui comitet municipal de partid șl 
ai comisiei de revizie, delegații la 
conferința județeană și desemnați 
candidați pentru noul comitet ju
dețean de partid.

Intr-o 
tuziasm, 
zenți a 
adresată 
Nicolae Ceaușescu. Dînd glas man
datului încredințat de organizațiile 
de partid, voinței unanime a comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri, expri
mată de toți vorbitorii, telegrama 
susține propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — încercat con
ducător revoiuționar, promotor 
neobosit al luptei unite a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, pentru edificarea noii socie
tăți — să fie reales la Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. ;

® Sarcinii® de pian la productia giobaia industrială pe 
patru ani ai cincinalului au fost îndeplinite la exploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure, județul Prahova, încă de la 21 septembrie a.c. 
Pînă în prezent s-au obținut peste plan o producție netă de cărbune 
de peste 55 000 tone și o producție globală industrială de peste 12 001) 000 
lei. Pînă la sfîrșitul anului, valoarea producției globale industriale ce o 
va realiza colectivul acestei exploatări miniere va depăși 35 000 000 lei. 
(Eleodor Minoniu, inginer).

© Aprovizionarea cu leSume fru9te a cetățenilor din 
centrul orașului Pitești ar fi mult îmbunătățită dacă organele locale de 
resort ar lua măsuri de a se înființa o unitate pentru desfacerea aces
tor produse intr-unui din spațiile comerciale ale noului supermagazin 
„Fortuna". (Florica Anghel, strada Egalității nr. 46 A, Pitești).

© D© nproap® un an durează instalarea unui pod basculă 
C.F.R. de 100 tone la fabrica de spirt Colehtina, din cadrul întreprin
derii de spirt București. Pînă in prezent, constructorii Direcției regionale 
C.F.R. București, care execută lucrarea, abia au turnat fundația 
și au înălțat cabina. Avînd in vedere faptul că instalația a fost adusă 
în unitate încă din vara anului 1971, a sosit, credem, timpul să fie dată 
urgent în folosință. (Un grup de muncitori, fabrica de spirt Colenti- 
na — București).

® Cy SÎ îâa'â CiClS'GSâ Constantln lonașcu din Roman, strada 
Kogălniceanu nr. 6, de cînd s-a mutat la noua adresă, este deranjat 
tot felul de citații sosite pe numele cetățeanului Mihai Cîrlig. Deși, 
Ia bun inceput, a anunțat că nu-1 cunoaște pe M. C. și nici vecinii

M.
cu 
de ... .................. - ----- .... - ...
nu-și amintesc ca acesta să fi locuit acolo, de fiecare dată este solici
tat să dea relații și să primească citațiile de la judecătoriile Roman, 
Iași etc., care pontinuă să-i sosească cu regularitate. Cînd va fi oare 
citat M. C. și la adresa exactă ?

© SolidSâlîl pe aceasta ca'e conducerii întreprinderii mi
niere Motru și comitetului sindicatului din unitate să interzică prac
tica reținerii obligatorii din retribuția muncitorilor a cite 7 sau 10 lei 
în schimbul unor bilete de intrare la diferite spectacole sau manifes
tări ’ cultural-sportive. (Un grup de muncitori, întreprinderea minieră 
Motru, județul Gorj).

@ î.*< Satul DiSOH comuna Vulturești, județul Olt, cu spri
jinul comitetului comunal de partid și prin munca patriotică a săte
nilor, a fost recent dată în folosință o instalație de aducțiune a apei 
potabile. (Constantin Oiță, pensionar).

© PTSIUiSUl I fî© Îîîî'ă medalia de aur a obținut la recen
tul concurs al formațiilor artistice de amatori echipa de dansuri băr
bătești a căminului cultural din comuna Boteni, județul. Argeș. Mîndri 
de echipa lor, locuitorii comunei s-au angajat șă contribuie cu toții la 
construirea unui nou cămin cultural. (Ion Ghincscu, directorul căminu
lui cultural Boteni, județul Argeș).

© Poluarea atmosferei cu negru de fum și gaze cont,‘ 
nînd un procent ridicat de fluor, evacuate de la Fabrica de produse 
cărbunoase și Uzina de aluminiu Slatina, ar putea fi redusă sau chiar 
înlăturată dacă conducerile celor două unități și forurile lor ierarhic su
perioare ar acorda mai multă atenție găsirii unor soluții tehnice co
respunzătoare pentru captarea și filtrarea acestor agenți poluanți. La 
aceasta obligă și dispozițiile Legii privind proiecția mediului înconju
rător. (Ștefan Baicu, tehnician principal, întreprinderea textilă Slatina).

«

de consum
rești — Craiova — Dro- 
beta Tr. Severin — km 
268, la marginea loca
lității Arginești. Mote
lul Gura Motrului 
dispune de camere 
confortabile și un res
taurant.

Tot in județul Me
hedinți, la 12 km de

...Numele?... Prenume
le?... Domiciliul?... Anul 
nașterii?... Locul de mun
că?...

întrebări limpezi, ușoa
re. Răspunsuri directe, de 
conversație obișnuită. To
tul pare clar. Dovezile — 
de necontestat. Mărturia — 
mai mult decît completă.. 
Intuiești că nimeni nu mai 
are putere să schimbe ni
mic. Și totuși...

Și totuși s-au mai găsit 
două întrebări :

— Omule, ce s-a întîm- 
plat cu viața dumitale ?

Repetăm : Pînă aici ă- 
devărul fusese probat și 
răsprobat. Faptele — con
fruntate pînă la amănun
tul insignifiant. Vinovăția 
— stabilită cu rigoare și 
exactitate farmaceutică. De 
unde, atunci, deruta, cînd 
nimic și nimeni n-avea cg 
să mai adauge, ce să mai 
scadă ? Poate de la 
că marile întrebări 
acum începeau...

— Nu știu ce să 
pund... Un gînd m-a 
rit așa... peste 23 de ani... 
Da, știu, fiecare gînd are 
un nume... Al meu ? Să-i 
spunem „lovitura vieții"... 
2" de ani n-aln avut alt
ceva în minte decit asta...

Acum, cei care ascultă 
pur și simplu nu pot pri
cepe confesiunea zgudui
toare. De fapt, totul se'si
tuează dincolo de orice 
putere de înțelegere uma
nă. Longevitatea acestei 
obsesii — pe numele ei de
clarat „lovitura vieții" — 
pare absurdă și izvorîtă din 
mintea unui anormal dacă 
n-am ști... Dacă n-am ști 
că omul ajuns aici a lu
crat normal, într-o gară — 
la Caransebeș. Că viața Iul

faptul 
abia
răs- 

urmă-

vă invită
orașul Drobeta-Tr. Se
verin, pe șoseaua na
țională E 94, 
o altă unitate turistică 
a cooperației de con
sum : Motelul ~ 
(în fotografie).

Turiștii găsesc 
aici condiții bune 
odihnă și recreare

a curs firesc. Alături de 
nevastă, de copii... Nicio
dată n-a lăsat să se între
vadă universul terifiant al 
acestei obsesii. (Purtate, 
desigur, ca o imensă po
vară).

Am cunoscut de-a lun
gul anilor multe și feluri
te obsesii ale oamenilor. II 
rog pe nea Vanghele să mă 
ierte dacă-i caligrafiez nu
mele aici, dacă-i divulg 
ceea ce el numește mai

\
\
\

Deputății vor fi prezenți 
la fotflnirile

cil alegătorii"
în urma apariției articolului „V-au 

așteptat alegătorii Ia întîlnire, tova
rășe deputat" („Scînteia" din 30 au
gust a.c.), am primit răspunsul Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Arad, din care 
redăm următoarele : „Conținutul ar
ticolului respectiv a făcut obiectul 
mai multor discuții în comitetul e- 
xesutiv, precum și cu aparatul pro
priu, pentru a trage învățăminte 
din lipsurile semnalate și a itta mă
suri de îndreptare. De asemenea, co
mitetul executiv a prezentat o in
formare scrisă, ce a fost dezbătută în 
consiliul municipal al Frontului Uni
tății Socialiste, și care, la rîndul său, 
a stabilit măsuri concrete de spriji
nire a comitetului executiv în orga
nizarea întîlniriior între deputați și 
alegători și rezolvarea propunerilor 
făcute de alegători".

Reținem, de asemenea, și cîteva 
din măsurile stabilite : sprijinirea de- 
putaților care nu au ținut intîlni- 
rile de dări de seamă pentru orga
nizarea și desfășurarea acestora în 
cele mai bune condiții ; inventa
rierea tuturor propunerilor făcute 
de alegători și rezolvarea lor în cel 
mai scurt timp.posibil (la ora actua-

— se precizează în răspuns — 97 
sută din propunerile făcute în lu-

na iulie s-au soluționat) ; serviciile 
’și unitățile consiliului popular au 
fost îndrumate să dea dovadă de 
mai multă receptivitate și să fie 
mai operative în soluționarea pro
blemelor solicitate de cetățeni cu 
toate prilejurile.

pantru un răspuns

.. răspuns
în ultimul articol publicat la ru

brica „De ce trimit oamenii recla
mații la „Scînteia"? (11.IX.1S74) s-a 
semnalat — între altele 
zierea cu mai bine de 
transferării dosarului de ,___
tovarășei Natalia Negru, care 
schimbat domiciliul din Galați în sa
tul Moceriș, județul Caraș-Severin. 
în explicațiile date de serviciile de 
resort ale celor două direcții jude
țene se încerca — în articolul pu
blicat — să se... transfere și răspun
derea celor vinovațl pentru nesolu- 
ționarca acestei cereri simple. „Nu 
ne propunem noi să stabilim unde 
s-a greșit întîi și unde a doua oară. 
E de așteptat — notam atunci — că 
acest lucru îl va face, probabil, fo
rul coordonator al celor două direc
ții județene".

într-adevăr, Direcția generală de 
asigurări sociale, pensii și asistență 
socială din

ționat prompt. Dar cum ? A cerut 
note explicative și anexe după do
cumentele aflate la dosar — respec
tiv s-au consumat 10 pagini de hîr- 
tie — pentru a ne comunica, in final, 
următoarea concluzie la care a ajuns 
D.P.M.O.S. Caraș-Severin : „Consi
derăm că vina pentru inlîrzirea de 
o lună în plata drepturilor bănești 
ale pensionarei Negru Natalia o 
poartă și lucrătoarele noastre Guliman 
Elisabeta și Eleonora Miulescu... Re
feratul întocmit in vederea stabilirii 
sancțiunilor se va prezenta în prima 
ședință de colectiv de conducere, 
după care vă vom comunica măsurile 
luate". Cit timp va fi necesar pen
tru a se. întruni colectivul de con
ducere al respectivei instituții — 
poate o lună, poate mai mult I — 
nu aflăm din răspunsul primit. Mo
tiv pentru care întrebăm : de ce 
ați consumat tovarăși atîta hîrtie (10 
pagini) pentru a ne anunța că o să 
ne... răsnundeti ?

v-am solicitat 
o simplă opinie..."

Un referat întocmit de tovarășul 
V. Filip și înaintat redacției ca 
fiind din partea Comitetului județean 
de partid Iași ne-a fost trimis re
cent și în legătură cu un alt arti
col, publicat în luna martie a.c. (De 
ce trimit oamenii reclamații la 
„Scînteia" ?). Să notăm în primul 
rînd faptul că răspunsul este — ca

termen — în totală contradicție cu 
prevederile Legii presei : în loc de 
30 de zile ne-a parvenit după, nici 
mai mult, nici mai puțin, decît... 8 
luni (?!). în al doilea rînd, deși Se 
scrie negru pe alb că „deficiențele 
constatate în municipiul Iași (consi- 

. liul popular și I.G.G.L.) sînt îndreji- 
tățite", nu ni se comunică nici un 
cuvînt în legătură cu măsurile luate 
în cazul relatat (tărăgănarea repara
ției unei locuințe timp de mai bine 
de 2 ani. De altfel, credem că nici 
nu putea să comunice asemenea mă
suri, întrucît, repetăm, semnătură, 
„întocmit — V. Filip", lasă să se în
țeleagă că nu este vorba de un răs
puns oficial, ci de o opinie perso
nală. în schimb ni se explică că 
„dacă am lua drept întrebare titlul 
articolului la care ne referim, am 
putea da următoarele răspunsuri". în 
rezumat cele trei variante ,,de răs
punsuri" se referă la : oamenii au 
încredere în ziar ; cei care scriu 
„Scînteii" au nevoie de ajutor ; mai 
există și reclamagii de profesie. 
Apoi, ca și cum toate lucrurile au 
fost „lămurite", răspunsul se înche
ie cu următoarea recomandare : 
„Considerăm că ziarul „Scînteia" ar 
putea aborda și alte aspecte a'lâ 
temei, cu scopul de a contribui și 
mai mult la înlăturareța dificultăți
lor ce se mai fac simțite într-un do
meniu de importanța celui pus în 
discuție". De acord cu recomandarea. 
Dar ce efect ar avea semnalele pre
sei dacă și din alte părți am primi 
răspunsuri atît de îndepărtate de o- 
biectul criticii ?

să aștearnă ' 
stator-

gură refuză 
alături dragostea 
nică, de-o viață a lui nea 
Vanghele și obsesia gene
ratoare de vid a omului 
din gara Caransebeș: Și to
tuși, cînd scriu rîndurile de 
față simt nevoia să alătur 
aici destinul unui om care, 
în cei 26 de ani de cind 
construiește pe mai toate 
șantierele mari ale țării, 
n-a abdicat o clipă de la 
o „idee fixă", cum singur

munți-
să se

strivit de stîncile 
lor". Nu i-a lăsat 
depărteze de el, de echipă, 
decît atunci cînd a știut că 

’ oamenii aceștia pot în
semna pentru alții măcar 
ceea ce a însemnat el pen
tru fiecare în parte.

Dar exemplul acesta este 
departe de a fi s' 
iar. El nu poate fi 
din contextul unei practici 
și filozofii de viață la sca
ră socială. La urma urmei,

singu-
i scos

într-atît incit refuza reîn
toarcerea la realitatea din 
jur. Și-a decimat singur 
toate bucuriile vieții, și-a 
interzis singur șansele tul
burătoare ale menirii de 
tată, de om. S-a privat 
parcă cu dușmănie de ori
ce altă rază de soare, de 
ecou omenesc care nu se 
încadrau perfect in „lungi
mea de undă" a diabolicei 
„lovituri" ce i-a răsucit 
viața, i-a pulverizat-o în

O IDEE DE ©
mult decît o pasiune — 
marea lui dragoste. Marea 
lui obsesie nu de- o clipă-, 
ci de o viață. 11 știu de 
peste douăzeci de ani pur- 
tind o întinsă coresponden
ță cu savanți renumiți, cu 
oameni de știință ! din lu
mea întreagă. Coleeționînd 
•semințe de felurite plante 
și prospecte de aclimati
zare. încercînd, niciodată 
dezarmat, să învingă cli
ma, anotimpurile, scepti
cismul oamenilor. Odată 
înfrînt, de două ori victo
rios — iată condiția uma
nă a lui nea Vanghele, 
omul dintr-un port al Du
nării, urmărind necontev 
nit și, mai ales, neobosit o 
idee, un crez al lui, pentru 
marile bucurii ale oame
nilor care l-au înțeles 
ori nu.

Alăturăm...
Dar nu, nu putem ală

tura nimic. Cerneala sin-

anchetă socîaBă
o denunță. In lipsă de co
pii — și-a adunat în jur 
nepoții, strănepoții, prie
tenii din satul lui. I-a pur
tat peste tot unde a fost 
nevoie de constructori. I-a 
avut sub ochi, la bine și la 
greu. I-a învățat pe fieca
re meseria de dulgher și 
meseria de om. I-a învățat 
pe fiecare în. parte, cu su
premă și simplă înțelep
ciune, adevărul că viața 
nu-i nici o nesfîrșită alee 
cu trandafiri înfloriți și 
nici o îndelungă cărare de 
spini, ci-i viață, viață, 
cum ți-o clădești tu, 
puterea brațelor, prin 
drăzneala minții. Că 
mic nu vine de-a

așa 
prin 
în- 
ni- 

---- ---- gata 
„pînâ și apa ca să curgă 
trebuie să ostenească pen
tru asta un izvor anonim,

pentru mii și milioane de 
oameni expresia consacra
tă „lovitura vieții" nu se 
traduce în r.ici un caz prin 
nu știu ce răsunătoare spe
culații de aiurea la bursă 
ori la ruletă.

Omul care 23 de ani a 
rumegat în el „lovitura vie
ții" avea și dinsul, cum 
am sptis, un copil. Nici nu 
se născuse și el, tatăl, luase 
din vina lui și numai a 
lui un dramatic start de 
viață : ricoșeul într-un hă
țiș absurd și fără ieșire, 
în ziua cînd puiul de om 
i-a pus întîia întrebare, el 
deja începuse să se rosto
golească pe poteca 
norantă 
Mintea 
conceapă planul „loviturii", 
obsesia ilogică ii antrena

dezo- 
și periculoasă, 

lui începuse să

neant secundă cu secundă, 
an cu an... ț

Băiatul creștea mare și 
el, tatăl, iși pregătea unel
tele pentru împlinirea unui 
gînd predestinat la eșec, 
care n-avea altă șansă de
cit aceea a ridicolului și 
rușinii. Nu puțini sînt oa
menii care iși consacră o 
viață pentru o idee. O idee 
generoasă, în slujba omu
lui. Necontabilizind o clipă 
cheltuirea de energii, sa
crificiul, marele și anoni
mul sacrificiu. Datorăm 
unei asemenea superbe e- 
xistențe, închinate ideii 
sublime, scoaterea ia lu
mina tiparului a manus
criselor eminesciene, 
cîți știu că obsedatul 
drăgostit de filele 
mai mare poet al neamu
lui a trudit pînă Ia orbire 
asupra literelor caligrafia
te cu cerneală veche a ge
niului 1

Dar 
în- 

celui

ideea 
pretu- 
demo-
intim-

O viață pentru o idee !
Ce frumos sună, cită u- 

manjtate și generozitate 
sînt în stare să ferece în 
ele aceste simple cuvin
te I... Și cit de absurd ecou 
are dezvăluirea- „sinceră" 
a omului din gara Caran
sebeș acolo, în boxa acu
zaților,’ după ce și-a risipit 
o viață rîvnind la banii 
de o lună a tovarășilor lui 
de muncă, plănuind spar
gerea „perfectă" de la mie
zul nopții, imaginînd ali
biuri fără cusur... Nu-i 
greu să ne imaginăm și 
noi calvarul unei astfel de 
existențe, erodată în tot 
ceea ce omul are mai înăl
țător, torpilată de 
necinstei, însoțită 
tindeni de această 
latoare obsesie I...

— Omule, ce s-a
plat cu viața dumitale ?... 

întrebarea se adresa unui 
om cu nume și prenume, 
cu domiciliu stabil, cu un 
loc de muncă concret dar 
care în ascunzișurile fiin
ței lui a purtat și a plănuit 
„lovitura vieții". Se adresa 
cu nedumerire, deși totul 
era clar, dovedit, recunos
cut, probat și răsprobat. 
Nedumerirea venea din 
superba și ampla umani
tate statornicită în orîn- 
dufrea noastră, prielnică 
afirmării omului. Venea 
din marea forță cu care 
epoca nouă clădește în oa
meni virtuțile morale noi, 
demne și de durată. Din 
fermitatea, generată de iu
birea omului, cu care sînt 
apărate aceste virtuți, cu 
care sînt respinse orice 
semnale de poluare...

Iile TĂNASACHE
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în industria locaîă

sătmăreanăPRODUSE DE LARGĂ
UTILITATE

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii unităților componente ale 
întreprinderii județene de in
dustrie locală ,.l Mai“ din Satu- 
Mare sînt constant preocupați 
de diversificarea gamei de pro
duse în consens cu cerințele 
populației și ale diferitelor uni
tăți economice și social-cultu- 
rale. Multe din produsele noi au 
fost prezentate publicului în 
standurile expoziției republicane 
a economiei naționale. Așa sînt, 
bunăoară, camera combinată „tip 
72", garnitura „Olimpia", patu
rile rabatabile „Ideal", camera 
de tineret „Govora", tipuri noi 
(mai estetice și mai funcționale) 
de genți și sacoșe de voiaj, di
ferite produse de uz casnic. O 
amplă diversificare cunoaște 
îndeosebi ramura produselor 
din metal, care dispune de în
semnate capacități productive. 
Aici se realizează conteinere și 
rafturi metalice de diferite ti
puri pentru piese și materiale, 
cărucioare pentru depozite și 
secții de producție ale unor în
treprinderi, dulapuri-fișet, du
lapuri pentru scule și altele.

Octav GHUMEZA 
corespondentul „Scînteil'
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Oțelarii'în lupta pentru recordul Reșiței:

UN MILION TONE DE OTEL
Reșlțenii și-au propus să producă 

In 1974 1 milion tone de otel. Este 
o cantitate care depășește cu mult 
toate realizările din anii anteriori. 
Dar, In ansamblu, angajamentul anu
al al celor de la C.S. Reșița, în pa
sionanta Întrecere cu ei înșiși, cu
prinde prevederi mult mai largi, aces
tea îndeplinindu-se în bune condiții. 
Iată faptele : față de angajamentul 
de a realiza — suplimentar, în 1974 — 
o producție globală industrială de 58 
milioane lei, 65 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, cinci milioane lei be
neficii, 3 milioane lei economii la 
prețul de cost ș.a. s-au obținut re
zultate care depășesc substanțial a- 
ceste prevederi.

O pîrghle importantă, productivita
tea muncii. Inițial, s-a socotit că era 
nevoie să se realizeze o productivita
te a muncii de 1 500 lei pe lucrător. 
Apoi, această cifră s-a reconsiderat— 
la 3 800 lei pe lucrător. Dar, în zeca

luni, s-a obținut peste 4 000 lei pe 
lucrător.

„Nici o tonă de metal pierdută din 
cauza opririlor neprogramate a uti
lajelor" — iată deviza oțelarilor re- 
șițeni și totodată inițiativa lor. Efi
ciența ? Sporul suplimentar de pro
ducție obținut în acest an de pe sea
ma aplicării acestei inițiative se ri
dică la peste 3 000 de tone. Și, con
comitent, pentru a nu rămîne mai în 
urmă, laminoriștii — care au și o 
vorbă : să ne dea oțelarii oțel, că de 
laminat îl laminăm noi, oricît ar fi ! 
— au preluat și generalizat această 
inițiativă. Rezultatul ? în trei tri
mestre, întreruperile neprogramate de 
la liniile de laminare s-au redus cu 
361 ore față de aceeași perioadă a 
anului trecut, ceea ce echivalează cu 
o producție suplimentară de peste 
4 700 tone laminate.

Fiecare comunist răspunde de acti
vitatea a doi tineri. La laminoare nu 
există formație de lucru fără pre
zența comuniștilor. Dar nu o simplă

prezență, ci una activă, umană. Un 
exemplu : fiecare comunist s-a an
gajat să răspundă personal de mun
ca a doi tineri. Asigurînd deplina 
participare a tinerilor, ștacheta an
gajamentului anual s-a ridicat de la 
21 000 tone laminate peste plan la 
28 000 tone. într-o altă secție, cea de 
reparații mașini și agregate siderur
gice, unde s-a luat măsura ca fiecare 
comunist să răspundă de educația 
comunistă a. unui tînăr, disciplina a 
înregistrat un sensibil curs pozitiv : 
numărul absențelor nemotivate a 
scăzut — față de aceeași perioadă a 
anului trecut — cu 400 ore/om, timp 
în care se pot strunji, de exemplu, o 
sută de roți conice pentru angrenajul 
liniei mijlocii de la laminoare.

Așa au înțeles reșițenll să acționeze 
pentru îndeplinirea exemplară a mo
bilizatorului lor angajament pe 1974 : 
1 milion de tone de oțel.

Sever UTAN

La întreprinderea de mașini agricole „1 Noiembrie-Craiova 

Sarcinile au fost nominalizate, 
contractele... doar pe jumătate

Recent, secretariatul Comitetului 
județean de partid Dolj a analizat 
stadiul realizării sarcinilor stabilite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru din 29 mai 
a.c., la întreprinderea de mașini agri
cole „7 Noiembrie“-Craiova, precum 
și modul de pregătire a producției 
pentru anul viitor. Faptul că se ac
ționează cu perseverență în vederea 
trecerii, din anul 1975, Ia fabricația 
de tractoare, că lucrătorii acestei uni
tăți economice au reușit, prin măsuri 
tehnico-organizatorice bine gîndite 
și, in primul rînd, prin intensificarea 
eforturilor de concepție, să recupere
ze serioasele rămîneri in urmă exis
tente la finele trimestrului I a! anu
lui curent, șl chiar să obțină o'depă
șire — pe 10 luni — de peste 2,5 mi
lioane Iei la producția globală Și de 
600 000 iei la producția marfă, de
monstrează că aici au existat sufici
ente rezerve ne\)alorificate ; totodată, 
se demonstrează că organizațiile de 
partid, fiecare lucrător în parte au 
acționat cu hotărîre, cu înaltă răs

pundere pentru înfăptuirea prețioa
selor indicații primite de la secreta
rul general al partidului nostru. Dacă 
realizarea planului de producție din 
acest an nu ridică probleme deose
bite, și aceasta datorită măsurilor 
aplicate în ultimul timp in toate 
compartimentele de activitate ale în
treprinderii, să vedem care este sta
diul pregătirii producției pentru 1975, 
acum, cînd a mai rămas puțin timp 
pînă la sfîrșitul acestui an.

Din discuțiile purtate cu ing. Nico
lae Căplescu, directorul întreprinde-,- 
rii, precum și cu alți factori de răs
pundere, a reieșit că deși se cunoaște 
planul de producție pe anul 1975, 
fiind nominalizate sarcinile valorice 
în cantități fizice de produse și sor
timente, deși unitatea are asigurată 
forța de muncă necesară realizării 
producției și baza materială pentru 
semestrul I al anului viitor, totuși 
mai există unele probleme — de care 
depinde, în fond, soarta producției 
viitoare — nepuse la punct și a că
ror rezolvare impune maximum de

operativitate și responsabilitate. Ast
fel, produsele ce se vor fabrica la 
„7 Noiembrie“-Craiova, în 1975, au 
asigurată desfacerea numai în pro
porție de 48,8 la sută.

Pentru soluționarea acestor proble
me, conducerea întreprinderii a fă
cut, în numeroase rînduri, demersuri 
la direcția, centralei de resort din 
Brașov, dar se pare că asigurarea cu 
contracte a livrării produselor amin
tite depășește chiar posibilitățile cen
tralei de profil, ceea ce presupune 
sprijinul ministerului. Cînd se vor 
perfecta contractele respective ? Un 
alt aspect ce ține de pregătirea pro
ducției anului viitor și care vizează 
direct conducerea întreprinderii cra- 
iovene se referă la recrutarea și 
specializarea lucrătorilor pentru fa
bricația de tractoare. Chiar dacă a- 
ceastă fabricație va începe în, trimes
trul II 1975, forța de muncă trebuie 
pregătită temeinic, din timp. Pînă a- 
cum s-a făcut însă foarte puțin în 
acest domeniu.

Nicolae BABĂLĂU

...IJtîhjd® sini în dram 
spre șaotfere ■

— iată răspunsul beneficiarilor 
h semnalul „Scinteîi“

In cursul zilei de 
sîmbătă, 2 noiembrie, 
Nicolae Băbălău, din 
partea ziarului nos
tru, a avut o discu
ție cu Emil Racoți, in
giner principal la ser
viciul de investiții de 
la Combinatul chimic 
Craiova, pe care l-a 
solicitat să răspundă 
la două întrebări : de 
ce nu s-au ridicat, de 
atîta timp, utilajele fa
bricate la întreprinde
rea „Grivița roșie" și 
cînd anume vor fi pre
luate 1 Iată răspunsul 
primit :

„Neridicarea de că
tre combinat a utilaje
lor complexe de la în
treprinderea construc
toare de mașini din 
Capitală — ceea ce 
influențează negativ 
realizarea planului de 
investiții cu circa un 
milion lei — este un 
aspect pentru care am 
mai fost o dată criti
cați prin ziarul „Scîn- 
teia“. Aceasta se dato
rează lipsei mijloace
lor de transport auto 
adecvate. Cele două 
trailere de care dispu
ne centrala noastră au 
fost solicitate, în acest 
răstimp, pentru trans
portul altor instalații 
și utilaje agabaritice 
de la furnizori, către 
noile capacități de pro
ducție ce s-au con
struit sau sînt în curs 
de construcție la com
binatele chimice din 
Arad, Tg. Mureș, Tur- 
nu-Măgurele ș.a. De
sigur, regretăm mult 
că s-a creat această si

tuație, dar vom lua 
măsuri ca, neapărat, 
în perioada 4—12 no
iembrie a.c., să pre
luăm de la întreprin
derea „Grivița roșie" 
din București utilaje
le respective".

Vom urmări modul 
cum se va respecta 
această promisiune și 
vom reveni asupra ei 
prin ziar.

Aceleași întrebări au 
mai fost adresate de 
către Gheorghe Baltă, 
corespondentul nostru 
în județul Bacău, și 
Gheorghe Cîrstea, co
respondentul din Ar
geș, tovarășilor care 
se ocupă cu proble
mele de investiții la 
combinatele petrochi
mice din Borzești și 
Pitești.

„Utilajele respective
— arăta I. Soroceanu, 
șeful biroului de utila
je de la Combinatul 
petrochimic Borzești
— nu au putut fi ridi
cate pînă acum de la 
uzina furnizoare — în
treprinderea „Grivița 
roșie", deoarece ducem 
lipsă de un trailer 
special pentru încărcă
turi agabaritice. Mij
locul de transport res
pectiv a putut'fi obți
nut abia acum, cu a- 
probarea ministerului 
de resort. In ziua de 30 
octombrie a.c., două 
din cele 5 vase (a 33 
tone fiecare) au fost 
preluate și se află în 
drum spre Borzești. 
Celelalte utilaje pe 
care le mai avem de

preluat de la furnizor 
vor fi ridicate în ur
mătoarele zile".

„într-adevăr, Com
binatul petrochimic Pi
tești — a relatat șl 
ing. Grigore Popescu, 
șeful serviciului de in
vestiții — are de pre
luat încă două coloa
ne, a 125 tone fiecare, 
iar o a treia coloană 
asemănătoare a fost 
ridicată în aceste zile 
șl este în drum spre 
Pitești. Pentru celelal
te două coloane, ne
aduse încă de la furni
zorul de utilaj — în
treprinderea „Grivița 
roșie" — din lipsă de 
«trailere (mijloace de 
transport care, după 
cite știm, au fost pro
gramate și au fost fo
losite pentru nevoile 
de transport de la noi
le capacități de pro
ducție ale chimiei ce 
se construiesc la Arad 
și Teleajen) avem cer
titudinea că le vom 
ridica în zilele vii
toare. Acest lucru 
este posibil, pentru că 
utilizarea trailerelor a 
fost reprogramată, și 
de urmărirea acestei 
probleme se ocupă în 
prezent, insistent, An
drei Pavel, șeful secto
rului nostru de trans
port".

Așadar, se poate, cu 
toate că utilajele se 
ridică de la „Grivița 
roșie" din București în 
ceasul al „12“-lea...

S. UDREA

M!BW

© neamț, /a această săptămină 
vor fi gata recoltarea porumbului 

și a sfeclei
® argeș. Pînă la sfîrșitul săptămînii — 

se vor termina toate .lucrările

© bihor. Se lucrează in două schimburi. 
Va fi insămințată întreaga suprafață 

planificată
® mcm) Recoltarea avansează, dar 
ritmul transportului nu este mulțumitor

Ploile din ultimele zile au afec
tat in bună' măsură desfășurarea 
lucrărilor în cîmp. „Cu toate aces
tea, — spunea ing. Luca Anton, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene — au fost luate măsuri, 
astfel îneît chiar și în condițiile 
timpului ploios să se lucreze îndeo
sebi la transportul sfeclei și elibe
rarea terenului de coceni. In cursul 
zilei de duminică, spre exemplu, 
s-au aflat în cîmp aproape 7 000 
de țărani cooperatori, care au strîns 
porumbul de pe 200 ha. De aseme
nea, s-au recoltat legumele de pe 
65 ha.

Volumul lucrărilor ce urmează a 
mai fi executate în cîmp este încă 
mare. De exemplu, a mai rămas de 
recoltat sfecla de pe 700 ha și po
rumbul de pe 8 000 ha. Iată de ce 
au fost luate măsuri ca în această 
săptămînă întreaga producție de 
sfeclă și porumb să ajungă la adă

post. In acest scop, încă din prime
le ore ale zilei de ieri, alături de 
cooperatori și mecanizatori au ieșit 
în cimp la recoltat și elevi de la 
sate. Rămine însă ca și în restul 
zilelor din această săptămînă să se 
asigure eliberarea mai grabnică a 
terenului de coceni și să se treacă 
la efectuarea arăturilor pe timpul 
nopții și în unitățile unde nu s-a 
făcut pînă acum, cum ar fi cele din 
Săbăoant, Dobreni, Miron Costin 
etc.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteil"

Duminică s-a lucrat intens pe o- 
goarele Argeșului. Ce acțiuni s-au 
întreprins, ce rezultate s-au obți
nut ? Ing. Gheorghe Costache, di
rectorul Trustului I.A.S. Argeș, pre
zent ieri pe cîmp, concretizează : 
„S-au recoltat 56 hectare cu po

rumb și s-au transportat în bază 
130 tone ; au fost eliberate de 
recolte 50 hectare și s-au însilozat 
și depozitat 50 tone de coceni. Au 
fost culese și însilozate mari canti
tăți de fructe și legume. S-a arat 
din plin în toate fermele trustului. 
Lucrătorii trustului au adoptat ho- 
tărîrea ca în săptămînă în care am 
intrat să se încheie toate lucrările 
de sezon, Este vorba de eliberatul 
terenului de coceni pe circa 1 300 
hectare și executarea arăturilor de 
toamnă pe circa 2 000 hectare".

Importante acțiuni au fost între
prinse duminică și in cadrul coo
perativelor agricole. Bine s-a mun
cit în raza consiliilor intercoo- 
peratiste din Izvoru și Topolo- 
veni. Biroul comitetului județean 
de partid apreciază că în a- 
ceastă săptămînă pot fi încheiate 
toate. lucrările agricole de toamnă. 
In acest scop, membrii biroului, ac
tiviștii de partid și specialiștii or
ganelor agricole s-au deplasat pe 

teren pentru a ajuta concret uni
tățile. Sarcinile stabilite sînt ca nici 
un produs — porumb, legume și 
fructe — să nu rămînă pe cîmp ; to
tul să fie pus la adăpost în bazele 
de recepție și magaziile unităților, 
îndeosebi la cooperativele agricole 
din Mozăceni-Deal, Slobozia, Ste
fan cel Mare etc. trebuie intensi
ficate lucrările de „batere" a po- 
rumbdlui. O muncă mai intensă va 
trebui depusă pentru transportul 
porumbului în bazele de recepție. 
Spunem aceasta deoarece sînt coo
perative agricole mult rămase în 
urmă cu acțiunea de transport. De 
exemplu, cooperativa agricolă din 
Suseni a livrat în bază doar 150 
tone din 900, iar cooperativa agri
colă din Costești, care se află la 
doi pași de siloz, a livrat 460 tone' 
din 1 270 tone planificat.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteil"

însămînțarea griului la cooperativa agricolâ din Pecica, județul Arad,
se desfășoară din plin Foto : N. Buieă

în județul Bihor, de cîteva zile, 
ploaia a încetat. Duminică s-au re
coltat 1 459 hectare cu porumb, ceea 
ce apropie simțitor terminarea a- 
cestei lucrări. S-a pus accent pe 
transportarea și depozitarea ime
diată a cantităților recoltate ; ast
fel, s-au transportat la bazele de 
recepție 667 tone produse, din care 
585 tone porumb. Importante forțe 
au fost concentrate duminică și 
luni în zona Beiușului, de-a lungul 
Crișului Repede, acolo unde efec
tele ploilor s-au simțit mai mult.

Pentru a folosi timpul însorit din 
Ultimele zile s-a generalizat în tot 
județul lucrul în două schimburi. 
S-au luat măsuri ca aprovizionarea 
cu combustibil, precum și repara
țiile să se facă în cîmp.

Aceste măsuri accelerează ritmul 
de recoltare și însămînțare, duc 
la recuperarea rămînerilor în ur

mă. în scurt timp, întreaga supra
față de porumb va fi recoltată, iar 
însămînțările vor fi făcute pe în
treaga suprafață planificată.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scinteil"

Duminică, pe ogoarele județului 
Bacău s-a lucrat ca în oricare zi 
obișnuită de lucru. Toate forțele 
mecanice și umane au fost concen
trate la recoltatul porumbului, sfe
clei de zahăr șj al strugurilor. Biroul 
comitetului județean de partid, or
ganele de specialitate au luat mă
suri speciale pentru a grăbi strîn- 
sul și depozitarea recoltei.

în săptămînă care începe, un 
mare volum de lucrări trebuie de
puse la transportul produselor. în 

unele unități, chiar în cele în care 
recoltatul este mai avansat, înmaga- 
zinarea produselor se face încet. Pe 
ogoarele cooperativelor agricole din 
Buhoci, Parincea, Negri, Urecheștl 
stau pe cîmp în grămezi cantități 
însemnate de porumb. La fel se în- 
tîmplă și cu sfecla de zahăr. Deși 
practic recoltatul acestei culturi 

.poate fi considerat ca terminat, pe 
cîmp se găsesc încă însemnate can
tități de rădăcini. La Dămiencști, 
Horgești, Prăjești, Letea Veche și 
în alte unități se află pe cîmp cite 
500—800 tone de sfeclă de zahăr. Se 
impune deci ca organele județene 
de specialitate să intervină cu ope
rativitate, eficient pentru ca și în 
aceste unități lucrările de stringe- 
re a recoltei să fie impulsionate, 
pentru a nu se pierde nimic din 
producția bună a. acestui an.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteil"

(Urmare din pag. I)

Chiar dacă în ultimul timp, sub in
fluența fenomenelor de criză, care 
se fac tot mai puternic simțite în ță
rile capitaliste, se manifestă anu
mite tendințe de încetinire a ritmu
lui în țările capitaliste dezvoltate, 
iar unii ideologi burghezi propagă 
ideea așa-zisei „creșteri zero", aces
te ritmuri continuă, în cele mai 
multe țări, să înregistreze creșteri, 
mai ales sub impulsul revoluției 
tehnico-științifice. Matematic, se 
poate dovedi că egalizarea nivelu
lui de dezvoltare al țării noastre cu 
cel al țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic, apropie
rea României de țările industriale 
dezvoltate ale lumii se vor putea 
realiza numai printr-un ritm de 
dezvoltare economică pronunțat mai 
înalt decît al acestor țări.

Menținerea ritmului rapid de dez
voltare în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
este necesară și pentru moderniza
rea structurii economiei noastre na
ționale. Este cunoscut că, în ansam
blul economiei noastre naționale, 
ramurile și subramurile de virf, ho- 
tărîtoare pentru promovarea susți
nută a progresului tehnic și pentru 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale și umane ale societă
ții, nu dețin ir că o pondere satis
făcătoare. Cu cit această pondere 

va crește, cu cît se vor dezvolta 
mai puternic industriile construc
toare de mașini, chimică, metalur
gia și energetica — numite, pe drept 
cuvînt, „industrii industrializante" 
— cu atît va fi mai mare și eficienta 
muncii sociale. Tocmai pentru a re
aliza acest deziderat, caracteristic 
oricărei economii de înaltă eficien
ță, este necesar să se asigure în con
tinuare, în următoarele cincinale, 
ritmuri superioare de dezvoltare 
celor patru ramuri amintite — și 
cu deosebire a acelor subramuri ca
re reprezintă expresia ultimului cu
vînt al științei șl tehnicii contem
porane : electronica și electrotehni
ca, optica și mecanica fină, produc
ția de mașini-unelte, petrochimia, 
producția chimică de sinteză fină 
și mic tonaj, energetica nucleară 
etc.

Asigurarea unui ritm înalt de dez
voltare este cu atît mai necesară cu 
cît modernizarea structurii econo
mice nu se poate realiza exclusiv 
prin alocarea fondurilor materiale 
și bănești doar spre ramurile și sub
ramurile cele mai moderne. Men
ținerea obligatorie a proporționali- 
tății în dezvoltarea economiei soli
cită alocarea unui volum însemnat 
de resurse și celorlalte sectoare și 
ramuri, ceea ce impune majorarea 
ritmului de creștere a producției 
materiale pe ansamblu.

Asigurarea unui ritm înalt de dez

voltare reprezintă o necesitate 
stringentă pentru țara noastră și din 
considerentul realizării repartiției 
raționale a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării.

Societatea comunistă implică 
afirmarea egalității depline a tutu
ror cetățenilor țării, în primul rînd 
pe tărimul vieții economice, în sen

ȚMUMLEÎNALTE - NECESITATE OBIECTIVA
sul accesului larg la binefacerile 
tehnicii și tehnologiei moderne. Or, 
în pofida eforturilor considerabile 
făcute de partidul și statul nostru 
în anii construcției socialiste, con
tinuă să mai existe zone geografi
ce și localități insuficient dezvolta
te din punct de vedere economic, 
depășirea acestei stări de lucruri 
fiind cerută și de politica de pro
movare a principiilor de echitate 
sub raportul condițiilor materiale 
de existență. Tocmai pentru a în
lătura acest neajuns și a pregăti 
premisele afirmării societății comu
niste, proiectele dă Program și Di
rective au stabilit obiectivul dez

voltării armonioase, proporționale 
a tuturor județelor, în așa fel in
cit pînă la sfirșitul cincinalului vi
itor nici un județ să nu aibă o pro
ducție industrială mai mică de 10 
miliarde lei, iar pînă în 1990, pro
ducția minimă să se ridice la 18— 
20 miliarde lei.

Izvorul acestui ritm înalt îl con

stituie politica partidului de alocare 
a unei părți însemnate ,din venitul 
național pentru fondul de dezvol
tare economico-socială. Practica a 
dovedit că înseși țările avansate 
din punct de vedere'economic alocă 
o importantă parte a venitului na
țional pentru creșterea economică, 
rezultatele obținute de ele pe acest 
tărîm fiind legate tocmai de pro
movarea unei asemenea politici. 
Or, pentru a se putea asigura un 
ritm de dezvoltare superior acestor 
țări, ca factor-cheie al ajungerii 
lor din urmă, se impune ca, odată 
cu repartizarea unei importante 
părți din venitul național pentru 

fondul de consum, să se aloce o 
cotă înaltă pentru fondul de dezvol
tare, aceasta fiind singura cale po
sibilă ca România să depășească în- 
tr-un timp scurt stadiul de țară în 
curs de dezvoltare și să ajungă în 
rîndul țăriior avansate economic 
ale lumii.

Ritmurile înalte prevăzute în 

proiectul de Program pentru dez
voltarea forțelor de producție, a 
economiei naționale nu se limitea
ză doar la forțele de pfoducție. 
Caracteristic concepției generale a 
proiectului de Program este faptul 
că aceste ritmuri sînt însoțite de 
dezvoltări accelerate în toate sfe
rele vieții sociale, antrenează după 
sine, ca un adevărat factor deter
minant, schimbări rapide în multi
ple alte domenii.

Tocmai pe baza ritmului rapid de 
dezvoltare a forțelor de producție, 
se 'va realiza o creștere accelerată 
a nivelului de trai. Este știut că 
scopul întregii activități economice 

în țara noastră îl constituie făuri
rea bunăstării poporului. Or, a asi
gura o dezvoltare accelerată a eco
nomiei înseamnă, implicit și expli
cit, a ajunge mai grabnic Ia acel 
înalt nivel de bunăstare pe care îl 
presupune o societate socialistă 
multilateral dezvoltată, în plină 
înaintare spre comunism.

De asemenea, ritmul înalt de 
creștere economică va antrena 
transformări rapide și in celelalte 
laturi ale vieții sociale. Astfel, în 
ce privește structura socială, se 
știe că, în prezent, majoritatea 
populației țării naiastre este încă 
ocupată în agricultură — trăsătură 
specifică unei țări, în curs de dez
voltare. Or, potrivit prevederilor 
proiectului de Program, această si
tuație șe va schimba într-atît de 
rapid, incit chiar la sfîrșitul viito
rului cincinal, populația ocupată în 
industrie va depăși pe cea ocupată 
în agricultură, care nu va mai re
prezenta decît 27—28 la sută, pon
derea acesteia urmînd să scadă 
pînă în 1990 la 12—15 la sută din to
talul populației ocupate. Această 
profundă transformare, înfăptuită 
intr-un interval de timp atît de 
scurt, va determina și o creștere 
rapidă a productivității muncii so
ciale.

Ritmul înalt de dezvoltare a for
țelor de producție va duce și la 
accelerarea unor asemenea procese 

sociale _ fundamentale ca ștergerea 
treptată a deosebirilor esențiale 
dintre sat și oraș — pe baza extin
derii mecanizării și chimizării pro
ducției agricole, a introducerii largi 
a cuceririlor științei ; precum și a 
procesului ștergerii treptate a deo
sebirilor esențiale dintre munca- fi
zică și intelectuală — pe baza creș
terii nivelului de calificare al oa
menilor, a ridicării pregătirii' lor 
tehnice, culturale șl lărgirii orizon
tului de cunoaștere științifică.

Se poate spune chiar că ritmul 
înalt al dezvoltării economice va 
influența și ritmurile adîncirii de
mocrației socialiste — întrucît a- 
tragerea efectivă a maselor celor 
mai largi la conducerea și rezolva
rea treburilor obștești presupune 
ridicarea generală a gradului de 
cultură; creșterea conștiinței, iar 
dezvoltarea învățămîntului, a ce
lorlalte instituții de cultură se rea
lizează tocmai pe baza unei susți
nute dezvoltări economice.

Iată de ce se poate aprecia că 
obiectivul stabilit de partid de a 
dezvolta în ritmuri accelerate în
treaga economie răspunde interese
lor vitale ale poporului nostru, as
pirațiilor lui de a se ridica la un 
înalt nivel de bunăstare și civiliza
ție socialistă.

Prof. univ. dr.
Nî?ă DOBROTA
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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat cadrelor didactice si elevilor Liceului nr. 4 din Oradea
După cum s-a anunțat, duminică 

s-au sărbătorit la Oradea 215 de 
ani de existență a Liceului nr. 4 
din localitate. Cu acest prilej, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat cadrelor didactice și elevilor 
școlii sărbătorite un mesaj. Reluăm 
textul acestuia, publicat In ziarele 
de ieri.

Dragi tovarăși și prieteni.

Cu prilejul sărbătoririi împli
nirii a 275 de ani de la înființa
rea liceului, doresc să vă adresez 
tuturor — profesori și elevi — un 
cordial salut și cele mai calde 
felicitări.

Apreciez în mod deosebit acti
vitatea rodnică desfășurată în 
îndelungata sa existență de li
ceul dumneavoastră pe tărîmul 
instruirii și educării tinerelor ge
nerații, al ridicării nivelului de 
cultură al poporului, al cultivării 
nobilelor sentimente ale priete
niei și frăției dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Dezvoltînd pe o treap
tă superioară experiența și boga
tele sale tradiții din trecut, li

Seminarul național științific studențesc
Remarcabile realizări practice, interesante

concluzii metodologice

în ultimii ani, s-a răspîndit prac
tica Asociațiilor Studenților Comu
niști de a organiza reuniuni științi
fice, sub forma conferințelor națio
nale, alternate anual cu Seminarii 
naționale pe teme actuale ale vieții 
social-economice șl culturale. Cu pri
lejul acestor manifestări, studenții 
— membri activi ai cercurilor știin
țifice organizate pe diferite profile 
în toate instituțiile de învățămînt 
superior — împreună cu cadrele di
dactice și cu specialiști ai producției, 
comunică rezultatele investigațiilor 
desfășurate în colective complexe, 
dezbat modalitățile optime de con
centrare a eforturilor de cercetare 
universitară pe teme de stringentă 
actualitate practică.

Organizată în cinstea celui de-aî 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, recenta ediție a Semina
rului național ' științific studențesc 
s-a desfășurat la București, în 
zilele de 2 și 3 noiembrie, avlnd 
drept temă „Contribuția cercurilor 
științifico studențești la dezvoltarea 
bazei energetice și economisirea 
combustibilului și energiei". La. 
lucrările celor trei secții, avînd 
drept profil Strategia energeticii, E- 
conomia energeticii și îmbunătățirea 
randamentelor energetice ale mași
nilor, instalațiilor și utilajelor au 
fost prezentate 80 de lucrări științi
fice, iar la dezbaterea acestora au 
participat peste 200 de studenți și 
cadre didactice — politehnicieni, u- 
niversitari și economiști din Bucu
rești, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Ploiești, Pitești și din alte centre u- 
niversitare, precum și muncitori, in
gineri și cercetători științifici din 
domeniul energeticii.

Bogatul bilanț cu care s-a înche
iat recenta ediție a Seminarului na
țional studențesc decurge din numă
rul sporit de soluții tehnice oferite în
treprinderilor economice pentru spri
jinirea efortului acestora de utiliza
re rațională a energiei. Practic, fie

ceul dumneavoastră a adus, în 
anii socialismului, o contribuție 
însemnată la creșterea și pre
gătirea temeinică a cadrelor ne
cesare diferitelor sectoare de ac
tivitate, la progresul și înflori
rea culturii noastre socialiste.

Aniversarea școlii» dumnea
voastră are loc în anul jubiliar 
cînd poporul nostru a sărbătorit 
împlinirea a trei decenii de la e- 
liberarea patriei de sub domina
ția fascistă, în condițiile puter
nicului entuziasm cu care oa
menii muncii din toate domeniile 
de activitate întîmpină Congre
sul al XI-lea al partidului. Mă 
bucură că — la fel ca întregul 
nostru popor — cadrele didactice 
și elevii liceului dumneavoastră 
cinstesc acest istoric eveniment 
din viața partidului și a patriei 
noastre cu realizări deosebite în 
domeniul instructiv-educativ, în 
însușirea temeinică a noi și noi 
cunoștințe, a minunatelor comori 
ale științei și culturii.

Am convingerea, dragi tova
răși și prieteni, că bilanțul ac
tivității pe care-1 faceți cu pri

care dintre cele 80 de lucrări — se
lectate dintre cele mai valoroase 
realizări obținute în cercurile știin
țifice în care astăzi activează peste 
24 000 studenți — reprezintă contri
buții practice la soluționarea unor 
teme concrete propuse de întreprin
derile economice, investigate în chiar 
perimetrul și, uneori, în colaborare 
cu birourile de cercetare și proiec
tare ale acestora. Cîteva dintre te
mele celor 30 de lucrări premiate 
sînt elocvente în acest sens : de pil
dă, lucrarea Folosirea mineralizato- 
rilor ca modalitate de reducere a 
consumului de combustibil in in
dustria cimentului a intrat cu deplin 
succes în aplicare la Fabrica de ci
ment din Brașov ; pe aceeași linie 
se înscriu Optimizarea sistemului in
formațional la cazanul nr. 1 de la 
Centrala electrotermică a Institutu
lui politehnic din București, ca și 
Optimizarea treptelor de reglaj la 
transformatoarele utilizate în rețelele 
urbane și rurale de distribuție ener
getică — spre a ne rezuma numai la 
lucrările ’care au obținut premiul I.

în egală măsură însă, recentul Se
minar național științific studențesc 
oferă numeroase învățăminte prac
tice pentru organizarea mai amplă și 
cu un caracter profund sistematic a 
cercetării științifice studențești, pen- 

. tru mai buna finalizare .practică a 
acesteia, în procesul integrării orga
nice cu producția. în această ordine 
de idei, reține atenția concluzia — 
formulată adeseori în dezbaterile 
Seminarului — potrivit căreia aportul 
științifico-economic al studenților și 
cadrelor didactice poate fi cu atît 

, mai mare, cu cît este mai strînsă 
colaborarea dintre Asociațiile stu
denților comuniști din facultăți și 
organizațiile de U.T.C. din întreprin
deri sub directa coordonare a orga
nizațiilor de partid. „Comunistul din 
amfiteatru", s-a subliniat pe bună 
dreptate, își poate îndeplini rolul său 
major în pregătirea viitoarelor gene

lejul aniversării liceului vă va 
stimula să munciți cu și mai 
mult elan pentru a dezvolta pe o 
treaptă superioară rezultatele ob
ținute. Sînt încredințat că, dum
neavoastră, profesorii, cadrele 
didactice ale liceului veți face 
totul pentru a răspunde cu cins
te marilor exigențe pe care 
partidul și societatea noastră le 
pun în fața școlii în ce privește 
perfecționarea procesului instruc
tiv-educativ, legarea mai strînsă 
de viață și întărirea rolului în- 
vățămîntului în formarea și e- 
ducarea sănătoasă a tinerelor 
generații. Vouă, dragi elevi, vă 
adresez îndemnul de a învăța cu 
sîrguință, de a vă pregăti te
meinic pentru a putea deveni 
mîine constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului, 
buni cetățeni ai patriei noastre 
socialiste.

Vă doresc tuturor — cadre di
dactice și elevi — succese și sa
tisfacții cît mai mari în muncă 
și la învățătură, multă sănătate 
și fericire.

rații de specialiști numai în ipostaza 
sa de participant activ, novator, la 
desfășurarea procesului de producție 
după cum, tot astfel, specialiștii în
treprinderilor economice pot înscrie 
contribuții remarcabile în formarea 
tinerilor ca viitoare cadre de nădej
de, pe măsura celor mai înalte exi
gențe social-economice, participînd 
la pregătirea lor încă de pe băncile 
facultăților.

Lucrările seminarului au eviden
țiat, de asemenea, imperativul con
centrării întregului potențial univer
sitar de cercetare în colective unita
re, cu caracter interdisciplinar, ca
pabile să utilizeze optim potențialul 
științific din învățămîntul superior 
și, pe această bază, să abordez? și 
să soluționeze probleme complexe pe 
care le ridică progresul economic al 
patriei noastre. în felul acesta, 
toți studenții vor putea fi inițiați și 
îndrumați nemijlocit de cadre didac
tice în cercetarea științifică produc
tivă, ceea ce implicit se înscrie ca 
un important factor de pregătire pro
fesională și de educare cetățenească 
a viitorilor specialiști.

Observații pertinente ale studen
ților, cadrelor didactice, specialiștilor 
din producție au fost formulate, tot
odată, și cu privire la perfecționa
rea planurilor de învățămînt prin 
includerea, din primii ani, a unor 
cursuri opționale de introducere în 
tehnica cercetării, utilizarea mai lar
gă a metodelor moderne de calcul în 
predarea diferitelor discipline de 
studiu ș.a.m.d. Analiza lor intr-un 
cadru cît mai larg se impune, toc
mai de aceea, spre a putea fi valori
ficate în toate implicațiile lor știin
țifice și educative, pentru perfecțio
narea pe mai departe a integrării în- 
vățămintului superior cu producția 
și cercetarea.

Mihai IORDĂNESCU

CARNET
CULTURAL
„SALA ELIBERĂRII"

La Muzeul de istorie din Cărei 
s-a deschis o expoziție permanentă 
intitulată „Sala eliberării" care 
prezintă mărturii și documente pri
vind eliberarea de către armatele 
românești, la 25 octombrie 1944, a 
ultimelor localități din țară — din 
zona Cărei—Satu-Mare — de sub 
dominația fascistă. Sînt expuse ti
puri de arme din dotarea diviziei 
a IX-a infanterie care a eliberat 
Careiul, medalii ale soldaților și 
ofițerilor distinși în lupte, hărți cu 
schemele tactice adoptate pentru 
eliberarea Careiului, primul drapel 
românesc înălțat în orașul elibe
rat, fotografiile ostașilor căzuți 
eroic la datorie, ziare ale vremii 
care oglindesc evenimentul etc. 
(Octav Grumeza).

ÎN CINSTEA 
FRUNTAȘILOR

Sub egida Consiliului județean 
al sindicatelor Alba a fost pus în 
scenă un spectacol intitulat : „Un 
cîntec, o floare" îfi cinstea fruntași
lor în întrecerea socialistă din în
treprinderile industriale ale jude
țului. Programul spectacolului in
clude brigăzile artistice de agitație 
de la I.M. Cugir și Porțelanul Alba 
Iulia, formația de muzică popu
lară „Țarina", ansambluri de dan
suri ale cluburilor sindicale, etc. 
Spectacolul va străbate orașele și 
centrele muncitorești ale județului 
în aceste zile premergătoare Con
gresului al XI-lea al partidului. 
(Ștefan Dinică).

„CASA DE SUB PĂDURE"
Sub auspiciile Muzeului literatu

rii române în comuna Băbeni 
(Vîlcea) a luat ființă cenaclul lite
rar „Casa de sub pădure" (nume 
dat după clădirea în care va func
ționa) avînd ca președinte pe poe
tul Dragoș Vrînceanu. Constituirea 
cenaclului a fost salutată de cu
noscutul poet italian Eugenio Mon
tale și de academicienii Alexandru 
Philippide și Eugen Jebeleanu prin 
mesajele trimise pe adresa noului 
așezămînt cultural din Băbeni. 
(Ion Stanciu).

PENTRU COPIII 
MINERILOR

Extinzîndu-și activitatea cultu- 
ral-educativă desfășurată în Valea 
Jiului, formația de teatru a casei 
de cultură din Petroșani a înființat 
două -noi colective artistice de 
amatori : teatrul de păpuși și tea
trul pentru copii. în curînd, copiii 
minerilor din Valea Jiului vor 
avea ocazia să vizioneze spectaco
lele destinate lor, ce vor fi date de 
noile formații teatrale, cu piesa 
„Traista, turbanul și fluierul" pe 
care deja o pregătesc păpușarii și 
„Cocoșelul neascultător" de Ion 
Lucian, pusă în scenă de Teatrul 
pentru copii. (Sabin Ionescu).

ZILELE TEATRULUI SĂTESC
La căminul cultural din Godeni, 

județul Argeș, s-â desfășurat timp 
de 3 zile festivalul concurs denu
mit' „Zilele teatrului sătesc". Au 
prezentat spectacole legate de via
ța satului contemporan formații 
fruntașe din județele Dîmbovița, 
Gorj, Ilfov, Maramureș, Olt, Vas
lui, Vîlcea și Argeș. Programul a 
cuprins. o dezbatere privind rolul 
și preocupările mișcării teatrale să
tești. în timpul festivalului, for
mațiile artistice au susținut spec
tacole în mai multe localități din 
Argeș, ca Domnești, Corbi, Aninoa- 
sa, Berevoiești. (Gh. Cîrstea).

h intimpinarea aniversării
Marii Revelații Sotialiste din Octombrie

Zilele culturii sovietice"
Luni s-au deschis în Capitală Zi

lele culturii sovietice, organizate a- 
nul acesta, între 4 și 13 noiembrie, 
sub semnul marii sărbători a po
poarelor U.R.S.S. — cea de-a 57-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

în cadrul unei conferințe de presă, 
N. I. Mohov, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S., sosit în țara 
noastră în fruntea unei delegații, a 
subliniat că, alături de formele tra
Spectacolul Ansamblului Academic de Stat de dansuri 

populare
Luni seara, în sala Palatului repu

blicii, a avut loc un spectacol pre
zentat de Ansamblul academic 
de stat de dansuri' populare, condus 
de Igor Moiseev, artist al poporului 
al U.R.S.S. Reîntîlnirea publicului 
românesc cu prestigiosul ansamblu a 
fost un prilej de noi satisfacții este
tice, spectatorii răsplătind măiestria 
artiștilor sovietici cu aplauze căl
duroase.

La spectacol au asistat Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Dodu Bălan 
și Dumitru Ghișe, vicepreședinți ai 
C.C.E.S., Constantin Potîngă, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru

Expoziția „Afișul politic — U.R.S.S."
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, luni a fost 
deschisă expoziția „Afișul politic — 
U.R.S.S.", organizată în colaborare 
cu Muzeul Central al Revoluției din 
Moscova.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București.

Au luat parte Dumitru Ghișe, vice

Vara, în timpul nopți
lor albe; oceanul cosmic 
poleiază masivele clădiri 
ale Leningradului, răs- 
pîndite pe cele aproxima
tiv 50 de insule ale Nevei, 
devenită și ea un adevă
rat curcubeu de culori. în 
schimb, iarna, întunericul 
cade brusc peste străzi și 
clădiri, lăsînd zilelor abia 
cîteva ore de lumină cil— 
țoasă, prin care mina ce
lebrului monument „Călă
rețul de aramă" atinge pîn- 
za norilor. Am cunoscut 
Leningradul într-una din 
aceste zile de început de 
iarnă, cind luminile de 
neon de pe marile bu
levarde, aprinse aproape 
fără întrerupere, par să 
rivalizeze cu feeria nop
ților albe. Izvorul de lu
mină se află la „Elektro- 
sila", colosul generator 
de energie. Directorul ge
neral-adjunct al marii 
centrale industriale, Vla
dimir Frolov, prezentîn- 
du-ne biografia „Elektro- 
silei", preciza că, înainte 
de revoluție, în aceste 
locuri era de fapt o fabri
că de reparat dinamuri a 
concernului „Siemens 
Schukert", înființată la 
sfirșitul secolului trecut. 
Interlocutorul ne-a arătat 
apoi două fotografii. Pri
ma, din anul 1923 — un 
muncitor în fața unui 
proiect, cîntărindu-și for
țele în fața sarcinii, pe 
atunci fantastică, de a 
produce un generator de 
7 900 kW, pentru uzina 
electrică de la Volhov, 
prima realizare a planu
lui de electrificare a ță
rii sovietelor, celebrul 
G.O.E.L.R.O. (curentul e- 
lectric furnizat de uzina 
de la Volhov abia dacă 
ajunge în prezent pentru 
alimentarea televizoare
lor leningrădenilor). A 
doua fotografie reprezintă 
un tînăr proiectant, care 

diționale — schimburi de delegații, 
de ansambluri, expoziții — organiza
rea Zilelor culturii reprezintă forme 
complexe, mai largi, cu caracter de 
masă, ale colaborării culturale, care 
servesc la apropierea spirituală a 
popoarelor noastre, exprimîndu-și 
convingerea că ele vor însemna o 
contribuție importantă la cauza prie
teniei frățești dintre popoarele 
României socialiste și Uniunii Sovie
tice.

lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai Consiliului General al A.R.L.U.S., 
personalități ale vieții noastre cultu
rale, un numeros public.

Au fost de față, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic

Manifestarea a fost precedată de 
alocuțiuni rostite de Dumitru Ghișe 
și N. I. Mohov.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și' Republicii Socialiste 
România.

După București, ansamblul sovie
tic își va continua turneul la Plo
iești, Cluj-Napoca și Brașov.

președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Constantin Ma
tei și Dumitru Turcuș, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Octav 
Livezeanu, membru al Biroului Con
siliului general al A.R.L.U.S., func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

în asistență se afla, de asemenea, 
N. I. Mohov, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S.

lucrează la schițele unui 
generator de 2 000 000 kW, 
destinat să producă o can
titate de energie mai 
mare decît cea a tu
turor agregatelor con
struite în cadrul planului 
G.O.E.L.R.O. Așa pătrun
dem în viața acestei mari 
citadele a luminii și e-

șirskoe. în 1932 urmează 
realizarea generatoarelor 
de 72 000 kW, pentru ce
lebra hidrocentrală de pe 
Nipru. Ca urmare a efor
turilor colectivului de la 
„Elektrosila", în același 
an statul sovietic a putut 
renunța la importurile din 
străinătate de asemenea

U.R.S.S.

Generatoarele 
de energie 

în întrecerea 
Cți timpul

nergiei, care aduce o con
tribuție de seamă la rea
lizarea sarcinii de a pro
duce în actualul cincinal 
1 trilion kWh.

Numeroase fapte atestă, 
de altfel, că uzina de pe 
Neva a fost în toți anii 
puterii sovietice-în frun
tea luptei titanice pentru 
electrificarea țării, După 
trecerea cu succes a „exa
menului maturității", in 
1923, cînd a fost construit 
primul generator de 7 000 
de kW, a urmat un ade
vărat salt prin construi
rea unui generator de 
50 000 kW — pentru ter
mocentrala de la Ka-

agregate, iar în 1937 co
lectivul uzinei a produs 
primul generator de 
100 000 kW, avînd răcire 
cu aer. Pe atunci era cel 
mai mare din lume. După 
dureroasa perioadă a răz
boiului, „Elektrosila" 
marca, în anul' 1946, un 
nou mare succes : primul 
turbogenerator de 100 000 
kW avînd răcire cu hi
drogen.

Treptele progresului 
sînt urcate mereu. în 1953 
se realizează primul hi
drogenerator de 105 000 
kW pentru hidrocentrala 
„Lenin" de pe Volga, iar 
in 1960 — cel mai mare

Adunări festive
La clubul întreprinderii metalur

gice de metale neferoase din Baia 
Mare și la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Cluj-Napoca au avut 
loc, luni după-amiază, adunări fes
tive consacrate celei de-a 57-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Tovarășul Traian Darolți, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Baia Mare al P.C.R., și A. A. De
mentiev, din partea Ambasadei 
U.R.S.S., au evocat, cu acest prilej, 
marele eveniment de acum 57 de 
ani și au subliniat importanța sa 
istorică. Vorbitorii au relevat evolu
ția mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie româno-sovletice, eviden
țiind importanța deosebită a întil- 
nirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev, pen
tru adincirea colaborării multilate
rale dintre cele două țări și popoa
re, în interesul cauzei păcii și so
cialismului.

La adunarea festivă de la Cluj-Na
poca au vorbit prof. univ. dr. Ioan 
Gliga, decanul Facultății de științe 
juridice a Universității „Babeș-Bo- 
lyai" din localitate, și P. Sadskaia, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Doruodedovo. La adunare au 
fost prezenți membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
conduse de U. P. Utaciov, adjunct 
al învățămîntului superior și tehnic 
al R.S.F.S.R., care ne vizitează țara.

★
în aceeași zi, la librăria „Lucea

fărul" din Sibiu a avut loc deschi
derea Decadei discului sovietic. 
Manifestarea, înscrisă în programul 
Zilelor culturii sovietice, a fost or
ganizată de casa de discuri „Elec- 
trecord" București și „Mejduna- 
rodnala kniga" din Moscova.

(Agerpres)

generator din lume, de 
300 000 kW ; în 1964 este 
produs primul turbogene
rator de 500 000 kW. Rea
lizat în 1967, unul din cei 
mai puternici acceleratori 
de protoni poartă marca 
„Elektrosila". Și kilowații 
urcă vertiginos...

„Calitate și eficiență" 
— iată pilonii pe care se 
bizuie colectivul „Elek- 
trosilei", în ascensiunea 
sa prin cincinale. De aici 
au pornit numeroase ini
țiative, preluate de multe 
alte colective de oameni 
ai muncii sovietici. In 
primul rînd, aceea a în
sușirii de către tineri a 
măiestriei celor virstnici. 
întrucît vîrsta medie a 
lucrătorilor este doar de 
25 de ani, termenul 
„virstnic" se referă, evi
dent, mai mult la gradul 
de specializare și la ve
chimea în producție. Un 
astfel de „virstnic" este 
Vladimir Tarkov de 30 
ani, șeful secției de „în
cercare" a generatoarelor. 
Cînd l-am întîlnit. era o- 
cupat cu încercarea gene
ratorului de 800 000 kW, 
pentru termocentrala de 
la Zaporojie.

O necontenită mișcare, 
perfect organizată, dom
nește în secțiile uzinei. 
Acolo unde se construiesc 
turbogeneratoarele, oa
menii par niște furnici, 
ascunși în uriașele bobi
ne, din care țîșnesc 
scurtele sclipiri ale apa
ratelor de sudură. La 
„Elektrosila", ca și în alte 
colective de oameni ai 
muncii, energeticienii im
pulsionează continuu pro
gresul tehnic, „comprl- 
mînd timpul" pentru în
făptuirea marilor obiecti
ve ale comunismului.

Laurențiu DUȚĂ

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ1*
nr. 21/1974

în deschidere, revista publică e- 
ditorlalul Spiritul militant al ac
tivității ideologice și educative. în 
continuare sînt inserate articolele : 
Drum larg gîndirii și creației știin
țifice, de MIHAI MAZANEȚ ; Per
fecționarea conducerii și dezvolta, 
rea democrației socialiste, de IOSIF 
BANC ; Umanismul civilizației so
cialiste, de ALEXANDRU TĂNA- 
SE ; Politica de industrializare în 
strategia dezvoltării, de LIVIU ME- 
LINTE ; Exigență comunistă și spi
rit creator în predarea științelor so
ciale, de CONSTANTIN MANO- 
LESCU. La rubrica PAGINI DE 
ISTORIE este publicat articolul 
Tradiții ale prieteniei și colaborării 
frățești româno-sovietîce, de MIHAI 
DĂLEA. Articolul Conducerea ști
ințifică a vieții economico-sociale, 
de ION MITRAN, este inserat Ia 
rubrica CONSULTAȚII. La rubrica 
ȘTIINȚA-ÎNVĂȚĂMlNT, OCTA
VIAN FODOR semnează articolul 
Medicină, etică, umanism. Artico

lul Condiția socială șl estetică a 
teatrului, de MARGARETA BĂR
BUȚĂ, este publicat la rubrica 
CREAȚIA LITERAR-ARTISTICA, 
iar articolul Ecouri în conștiință, 
de MIHAI STOIAN, la rubrica AN
CHETA SOCIALĂ.

La rubrica DIN MIȘCAREA CO
MUNISTĂ ȘI MUNCITOREASCA 
MONDIALĂ sînt publicate articole
le : Aniversarea marelui Octom
brie, de TUDOR DUMITRIU, și Re
pere ale dezvoltării istorice a Re
publicii Populare Mongole, de U. 
CAMBAR și P. NĂRGUI. La ru- 
brica VIAȚA INTERNAȚIONALĂ 
sînt incluse articolele : Noua ordi
ne economică — imperativ funda
mental al relațiilor internaționale, 
de GHEORGHE P. APOSTOL și 
Procesul obiectiv de democratizare 
a raporturilor între state, de 
GHEORGHE MOCA. Revista mai 
cuprinde rubrica CĂRȚI ȘI SEM
NIFICAȚII.
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Un succes al tenisului FOTBAL: Tragerea la sorți în „Cupa României"

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba germană.
0,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : „Conspirația".
11,55 România de astăzi, România 

de mîine — revistă social-po- 
litică TV.

12,25 Telex.
16,00 Curs de limba rusă.
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,15 Blruit-au gîndul... Goleștll — 

o familie de cărturari pa
triot!.

18,35 Partid, stegar netnfrlnt. Cln- 
tece patriotice șl revoluțio
nare.

18,50 Legile țării, legile noastre.
10,00 Eroi îndrăgiți de copil : 

Năzdrăvanul Dennis.
10.25 1001 de ser! : Mingea de aur.
10,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.25 Luna creației originale româ

nești. Teatru TV : „Fata și 
caruselul" de AI. Voltin.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Meridiane literare.
20,25 Sufletul între mit și știință. 

Film documentar.
20,35 în pas cu tinerețea. Muzică 

ușoară.
20,45 Film artistic : „Violență în 

piață" — o producție a stu
diourilor cinematografice iu
goslave.

„CUPA SCINTEII
în cadrul plăcut (și tradițional) al 

terenurilor Tenis Clubului București, 
ieri s-au desfășurat ultimele partide 
ale primei ediții a „Cupei Scînteii ti
neretului", competiție care, adresîn- 
du-se maselor de tineri amatori de 
tenis din toată țara, a avut un deo
sebit succes de popularitate. Etapa 
finală, desfășurată în Capitală, a re
unit pe cîștigătorii fazei județene (40 
de fete și 40 de băieți). întrecerile 
acestora, cu caracter eliminatoriu, au 
furnizat constatări dintre cele mai 
plăcute, specialiștii și spectatorii ad- 
mirînd nu o dată frumoase calități la 
o serie de concurenți sau concurente. 
Fapt apreciat și comunicat Analiști
lor, la festivitatea de premiere, de 
însuși maestrul emerit al sportului 
Ion Țiriac.

Ieri dimineață, semifinalele și fi
nalele propriu-zise aveau să consti
tuie un veritabil festival de tenis (fi
rește, pe măsura posibilităților tine
rilor tenismeni). Finala turneului fe
minin și-au disputat-o elevele Mari- 
nela Țecu (liceul „Vasile Roaită" din 
Rimnicu-Vîlcea) și Mihaela Ciobota- 
ru (liceul „I. L. Caragiale" din Plo
iești), după ce în semifinale prima o 
învinsese pe bihoreancă Mariana 
Popa (cu 6—1, 6—2), iar cea de-a 
doua pe sătmăreanca Mariana Sza
bo (cu 6—7, 6—3, 6—2). Mai te
nace și ceva mai bine pregătită, e- 
leva din Vîlcea reușește să-și adju
dece victoria în două seturi (6—4,-
6—1). Cîștigă torul turneului mascu
lin este elevul Mihai Ciuntea (de la 
Liceul energetic din Piatra Neamț). 
Partida sa finală cu Alexandru Roșu 
(de la Liceul industrial de con
strucții din Deva) a durat mai 
puțin de o oră și s-a încheiat după 
două seturi : 6—1, 6—0. Cu o bună - 
tehnică, foarte ambițios și atent, 
Ciuntea nu a lăsat nici o speranță 
partenerului său de întrecere, de- 
monstrînd, totodată, și o condiție fi-

«îmi®*
zică superioară. Mult mai strînse, ne- 
cesitînd prelungiri, fuseseră semifi
nalele : Ciuntea s-a calificat, între- 
cîndu-1 pe Gh. Epure (județul Argeș) 
cu 4—6, 6—2, 6—4, iar Roșu a ajuns 
finalist în dauna lui Mircea Pavel 
(Vilcea), pe care l-a întrecut, de a- 
semenea, în trei seturi : 6—3, 2—6, 
7—6.

(Rapid - Dinamo la 13 noiembrie)
Ieri au fost trase la sorți meciurile 

16-zecimilor Cupei României la 
fotbal. Iată programul întîlnirilor ce 
vor avea loc la 13 noiembrie : Spor
tul studențesc București — Politeh
nica Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — 
F. C. Constanța ; Rapid București — 
Dinamo București ; Industria Sîrmei 
Cimpia Turzii — Steagul roșu Bra
șov ; C.S. Botoșani — Chimia Gă- 
ești ; Universitatea Craiova — Ener
gia Orașul Gheorghe Gheorghiu-

Dej ; F. C. Galați — Știința Petro
șani ; Politehnica Iași — Ceahlăul 
Piatra Neamț ; Universitatea Cluj- 
Napoca — F. C. Argeș ; Olimpia 
Giurgiu — Jiul Petroșani ; F.C.M. 
Reșița — Chimia Rm. Vîlcea ; Rapid 
Piatra-Olt — Steaua București ; Glo
ria Reșița — C.F.R. Cluj-Napoca ; 
Olimpia Satu-Mare — Progresul Bră
ila ;• U.T. Arad—Constructorul Bis
trița ; Bihoreana Marghita — Viitorul 
Aluniș.

Rezultate și clasamente 
dân campionatele republicane

FOTBAL — DIVIZIA A. Rezultatele 
etapei a Xl-a : U.T.A. — F.C. Argeș 
3—1 (2—1) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Olimpia Satu-Mare 2—0 (0—0) ;
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studen
țesc 2—0 (0—0) ; F.C.M. Reșița —
„U“ Cluj-Napoca 2—1 (0—0); Steaua— 
F. C. Constanța 2—0 (0—0) ; F. C. 
Galați — Politehnica Timișoara 1—0 
(1—0); C.F.R. Cluj-Napoca — Politeh
nica Iași 2—1 (1—1) ; Dinamo — Jiul 
3—1 (1—1) ; Steagul roșu — Univ. 
Craiova 0—0.

CLASAMENT : 1. Dinamo 19 punc
te ; 2. F.C.M. Reșița 15 ; 3. A.S.A.
Tg. Mureș 15 ; 4. U.T.A. 14 ; 5. Steaua 
1-2 ; 6. Jiul 11 ; 7. Univ. Craiova 11 ; 
8. Politehnica Timișoara 11 ; 9. Olim
pia Satu-Mare 11 ; 10. C.F.R. Cluj- 
Napoca 11 ; 11. F. C. Argeș 10 ; 12. 
Steagul roșu 10 ; 13. „U“ Cluj-Napo
ca 10 ; 14. F. C. Constanța 9 ; 15. 
Politehnica Iași 8 ; 16. Sportul stu
dențesc 8 ; 17. Chimia Rm. Vîlcea 8 ; 
18. F. C. Galați 5.

ETAPA VIITOARE (10 noiembrie): 
Olimpia Satu-Mare — Dinamo; 
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vîl
cea ; Univ. Craiova — C.F.R. Cluj- 
Napoca ; Jiul — Steagul roșu ; F.C. 
Argeș — F.C.M. Reșița ; Steaua — 
Sportul studențesc ; „U“ Cluj-Napo
ca — F. C. Galați; F.C. Constanța —

Politehnica Iași ; Politehnica Timi
șoara — U.T.A.

FOTBAL — DIVIZIA B. Principa
lele rezultate. Seria I : Metalul Plo- 
peni — Progresul Brăila 3—1 ; Ote
lul Galați — S.C. Bacău 1—3 ; Cea
hlăul — F.C. Petrolul 0—0. După 12 
etape, în clasament conduc Progresul 
Brăila și Metalul Plopeni cu cite 16 
puncte, urmate de S.C. Bacău (14 p). 
F.C. Petrolul are acum 13 puncte. 
Seria a Il-a : Rapid — Progresul 
0—0 ;. Dinamo Slatina — Flacăra Mo- 
reni 6—0. în clasament, Rapid — 22 
puncte, Dinamo Slatina — 18 puncte. 
Seria a IlI-a : F.C. Bihor — Minerul 
Baia Sprie 1—0 ; Industria Sîrmei — 
Șoimii Sibiu 1—0 ; Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara 6—1. Sco
rul etapei : Corvinul — Victoria Că
rei 7—0 ! în clasament, Minerul Baia 
Mare și F.C. Bihor — 17 puncte,
Șoimii și Rapid Arad — 15 puncte.

RUGBI : Dinamo — Sportul stu
dențesc 14—6 ; Steaua — Construc
torul Buzău 10—7 ; Grivița roșie — 
Agronomia 6—0 ; Farul — Știința Pe
troșani 16—3 ; Politehnica Iași — 
C.S.M. Sibiu 0—0. în clasamentul se
riei I conduc Politehnica Iași și 
C.S.M. Sibiu cu cite 12 puncte. In 
seria a Il-a conduce Farul cu 15 
puncte.

ÎN CUPELE 
EUROPENE.

Programul săptămînii fotbalistice 
internaționale este dominat de meciu- 
rile-retur din etapa a doua a cupe
lor europene. Majoritatea acestor 
meciuri se vor desfășura miercuri.

Două dintre partidele „16-milor" de 
finală ale „Cupei U.E.F.A." vor avea 
loc astă seară. Echipa Dinamo Bucu
rești va înțîlni în deplasare formația 
vest-germană F.C. Koln. După cum 
se știe, primul joc, disputat la Bucu
rești, s-a Încheiat la egalitate : 1—1.

Un alt meci atractiv se va desfă
șura la Lyon, unde echipa lo
cală Olympique va primi replica for
mației Borussia Moenchengladbach 
(în tur, fotbaliștii vest-germani cîști- 
gaseră cu 1—0). în „Cupa Campioni
lor", astă seară o revanșă de mare 
interes fotbalistic : C.U.F. Barcelona- 
Fejenoord.

BASCHET

Competiția internațională feminină 
de baschet desfășurată la Praga s-a 
încheiat cu victoria selecționatei ora
șului Moscova. în finala turneului, 
baschetbalistele sovietice au întrecut 
la limită : 64—63 (38—30) echipa ora
șului Praga.
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Filme de scurt-metraj
pe ecranele Capitalei

In săptămîna 4—10 noiembrie

Patria/ Feroviar : 
pe aceeași temă — 
mul ; Scala, Doina : „nuaum , 
București, Luceafărul : Acțiu
nea 2 543,8 ; Capitol, Casa fil
mului : Geneze ; Gloria, Festi
val, Favorit : Casa ; Victoria, 
Melodia : Rogojelu — Simfonie 
in Re Major ; Central : Flori 
ale portului românesc; Lumina: 
Elicea ; Timpuri Noi : Meta
morfoza de la minereu Ia fier ; 
Excelsior, Cotroceni : 
între mit și știință ;
Flamura : Cum mergeți fete, 
cum mergeți băieți ; înfrățirea 
4—6. XI : România, cronica eli
berării ; 8—10. XI : Ziua cea 
mai fierbinte ; Buzești, Munca : 
Vezi, rîndunelele se duc : Dacia : 
George Enescu ; Bucegi : Acolo 
unde se naște oțelul ; Unirea : 
Ziua cea mai fierbinte ; Lira : 
Călătoria lui Ion ; Drumul Să
rii : Monumentul lui Lenin ; 
Ferentari : Poveste cu buline ; 
Giulești : Oameni de milioane ; 
Pacea : Unde-i unul nu-i pu
tere ; Crîngași, Progresul : Ro
mânia, azi ; Floreasca : încon
tinuu ; Volga : A doua scrisoa
re ; Viitorul : România, cronica 
eliberării ; Aurora : Răspun
deri ; Miorița, Tomis : M-am 
prezentat la post ; Moșilor : 
Lenin în împrejurimile Mosco
vei ; Popular : Oțelăria la ora 
ciberneticii ; Cosmos : Palinolo- 
gia ; Flacăra : Vechi capitale 
ale țării noastre ; Arta : Matri
ce ; Vitan : Uri minut ieri și 
azi ; Modern : Aparenta nemiș
care a unui transatlantic ; Ra
hova : După 16 ani ; Clubul Uz. 
Republica : 9—10. XI. Ziua cea 
mal fierbinte.

Variațiuni 
Diformis- 
Rădăcini ;

Sufletul 
Grivița,

t V
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Președintele Republicii, 
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit 

scrisorile de acreditare 
a ambasadorului R. ft Ungare

IMEIIViri ACORDAT
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESC

unui grup de ziariști americani și corespondenți ai presei străine

Luînd cuvîritul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Gyorgy Biczo a trans
mis tovarășului Nicolae CeaUșescu, 
precum și Consiliului de Stat, guver
nului și poporului român urări prie
tenești din partea Consiliului Prezi
dențial, Consiliului de Miniștri și a 
întregului popor ungar.

„Cei mai buni fii ai popoarelor un
gar și român — a spus vorbitorul — 
au susținut și propovăduit dintotdea- 
una în cursul istoriei prietenia și so
lidaritatea popoarelor noastre. Tra
dițiile progresiste ale prieteniei noas
tre își au rădăcina în luptele de cla
să comune ale celor două popoare".

„Eliberarea — a spus în continua
re ambasadorul R.P. Ungare — a des
chis noi perspective dezvoltării re
lațiilor ungaro-romăne. Prietenia în
tre popoarele noastre a primit un nou 
conținut. Atît poporul ungar, cît și 
poporul român construiesc socialis
mul ; prietenia frățească, respectul 
reciproc, colaborarea strinsă și mul
tilaterală, în baza principiului inter
naționalismului proletar, sînt în in
teresul comun al popoarelor noastre.

în spiritul Tratatului ungaro-ro- 
mân de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, colaborarea noastră s-a 
întărit intr-o măsură importantă în 
toate domeniile vieții. Țările noastre 
sînt strîns legate prin relațiile.prie
tenești ce s-au statornicit pe baza țe- 
urilor comune, pe baza marxism-le- 

ninismului, în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și al C.A.E.R. Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Consiliul Preziden
țial, guvernul și poporul Republicii 
Populare Ungare acordă o mare im
portanță dezvoltării șl întăririi per
manente și pe viitor a- relațiilor mul
tilaterale dintre țările noastre".

■ în încheiere, ambasadorul R. P. 
Ungare a spus :

„Poporul ungar se bucură sincer 
de succesele remarcabile dobîndite 
de poporul muncitor • al României în 
cei 30 de ani ai vieții sale libere, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în domeniile dezvoltării econo

Excelenței Sale Domnului JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Republicii Kenya am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felici
tări, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese 
în activitatea dumneavoastră, de pace și prosperitate poporului kenyan.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile prietenești din
tre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambe
lor popoare, al păcii și cooperării internaționale.,

nicolae Ceaușescu
Președintele 

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re- , Japoniei — Ryoko Ishikawa, Olandei 

pitblicii Socialiste România, Manea? — August Nyacinth Cronin și Repu- 
Mănescu, a primit luni după-amiază,' blicii Democratice Sudan — Sayed 
în vizită protocolară de prezentare, Saharief Ahmed.
pe ambasadorii in țara noastră ai (Agerpres)

întâlnire h Ministerul Comerțului Exterior

miei socialiste, științei, culturii, bu
năstării poporului. Poporul nostru u- 
rează noi rezultate poporului mun
citor al României în construirea so
cialismului".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru urările, ce i-au fost transmise, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a.adre
sat, la rîndul său, un salut tovără
șesc și cele mai bune urări Consiliu
lui Prezidențial, Consiliului de Mi
niștri și întregului popor ungar, în 
numele Consiliului de Stat, al gu
vernului și poporului român, precum 
și al său personal.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„îmi este plăcut să evoc, cu acest 
prilej, prietenia dintre poporul ro
mân și poporul ungar, care are vechi 
și bogate tradiții istorice. Convie
țuind ca vecini timp de peste un mi
leniu, celle două popoare ale noastre 
au conlucrat adesea în dezvoltarea 
lor economică și socială. în mod deo
sebit, mișcările revoluționare, clasa 
muncitoare, în frunte cu comuniștii, 
au afirmat cu tărie necesitatea prie
teniei româno-ungare, ca o condiție 
a victoriei în lupta comună pentru 
dreptate și libertate socială și națio
nală.

în perioada edificării orînduirii so
cialiste în România și Ungaria, prie
tenia româno-ungară s-a întărit tot 
mai mult. între țările noastre se dez
voltă astăzi o largă colaborare pe 
plan politic, economic, științific și 
cultural, precum și în viața interna
țională, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală. din februarie 1972. s

Poporul nostru urmărește cu deo
sebit interes și se bucură sincer de 
succesele obținute de poporul prie
ten ungar, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în dez
voltarea economică și socială a țării, 
în ridicarea nivelului de trai".

„Sîntem bucuroși — a spus în con
tinuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
—- că vă începeți misiunea în Româ

nia în anul jubiliar al celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării țării 
de sub dominația fascistă, în anul 
cînd va avea loc cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Sub semnul acestor importante 
evenimente, poporul nostru acționea
ză cu toate forțele pentru realizarea 
politicii partidului privind accelera
rea dezvoltării economico-sociale, 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Totodată, Republica Socialistă 
România se preocupă constant de 
promovarea unei largi conlucrări în
tre popoare, de înfăptuirea unui cli
mat trainic de pace și securitate in
ternațională.

Tara noastră dezvoltă în mod con
secvent prietenia și colaborarea fră
țească cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate statele socialiste, acordă o 
atenție deosebită extinderii relațiilor 
cu țările care au pășit pe calea afir
mării independente, acționează pen
tru lărgirea relațiilor cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Sîntem convinși că pe 
această cale ne aducem contribuția 
activă la consolidarea tendințelor po
zitive. din viața internațională, la 
lupta popoarelor pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă.

încredințat că prin activitatea 
dumneavoastră veți contribui la a- 
dîncirea prieteniei dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, vă urez succes 
deplin și' vă asigur de tot sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al meu personal".

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială. tovărășească cu , ambasadorul 
Republicii Populare Ungare, Gyorgy 
Biczo.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii 
Populare Ungare la București.

vremea
11HILL.I1.1I I' » '•!!

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă în jumătatea de sud a țării 
unde temperatura a marcat o ușoară 
creștere. în rest, cerul a fost mai 
mult noros, iar local în Maramureș, 
nordul Transilvaniei și în Bucegi 
s-au semnalat precipitații slabe. 
Vîntul a suflat slab pînă ia potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 osci
la între 2 grade la Toplița, Joseni și 
Miercurea Ciuc și 14 grade la Cala
fat. Dimineață în Transilvania și în 
zona de munte s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 noiembrie. în țară : Cerul 
va fi variabil mai mult noros, în pri
ma parte a intervalului. Temporar 
va ploua. Vint- moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar cele 
maxime între 3 si 12 grade. Ceață lo
cală. în București : Cerul va fi va
riabil mai mult noros în prima par
te a intervalului. Temporar va ploua. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

Duminica seara, președintele Nicolae Ceaușescu a primit grupul de 
ziariști americani care îl însoțesc pe secretarul de stat Henry Kissin
ger, precum și pe trimișii unor agenții internaționale, posturi de radio 
șl televiziune și unor mari cotidiane, aflațl cu acest prileț la Bucu
rești, cărora ie-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care au fost principa
lele subiecte ale conversațiilor 
dumneavoastră cu secretarul 
de stat Kissinger ?

RĂSPUNS : Vizita în România a 
secretarului de stat al Statelor 
Unite, domnul Kissinger, se înscrie 
în cadrul relațiilor de prietenie și 
colaborare existente între țările 
noastre. în cadrul convorbirilor de 
pînă acum am abordat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre România și Statele 
Unite, perspectivele de viitor ale 
acestora și, desigur, am abordat și 
o serie de probleme ale situației 
internaționale care preocupă as
tăzi omenirea.

în ce privește relațiile dintre 
România și Statele Unite am con
statat cu satisfacție progresul în
registrat și am convenit de a solu
ționa în viitor unele probleme, in
clusiv acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate României, pen
tru a crea condiții de extindere în 
continuare a acestei colaborări pe 
multiple planuri.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, v-a dat cumva secre
tarul de stat al S.V.A. asigu
rări că România va primi 
clauza națiunii celei mai fa
vorizate în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : Da, secretarul de 
stat Kissinger a dat asigurări că 
această problemă se va soluționa în 
mod corespunzător într-un viitor 
apropiat. De aceea am convenit și 
începerea unor negocieri în vede
rea încheierii unui acord în dome
niul economic.

ÎNTREBARE : După cum 
cunoașteți, legislația comercia
lă a Statelor Unite, în forma 
în care va fi probabil adopta
tă, conține prevederi în sensul 
de a cere țării dumneavoas
tră ca, pentru primirea clauzei 
națiunii celei mai favorizate, 
să certifice într-un fel că emi
grația va putea continua fără 
restricții. Ați putut da asigu
rări domnului Kissinger că 
acest lucru va avea loc ?

RĂSPUNS : Nu există în mo
mentul de față o problemă a emi
grației în România. Problemele 
umanitare care se pot ridica în
tr-un sens sau altul se soluționează 
în mod corespunzător și nu con
stituie în momentul de față pro
bleme de nici un fel.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, între problemele in
ternaționale discutate cu se
cretarul de stat s-a ridicat 
oare și situația din Orientul 
Mijlociu ? In acest caz, ne-ați 
putea împărtăși părerile dum

neavoastră, așa cum le-ați ex
primat șl dînsului ?

RĂSPUNS : într-adevăr, printre 
problemele internaționale discutate 
au fost și cele legate de situația 
din Orientul Mijlociu. România 
consideră că situația continuă să 
prezinte pericole serioase — și de 
aceea apreciază că trebuie depuse 
eforturi în vederea soluționării po
litice a conflictului. în acest sens 
apreciem că trebuie reluate cît mai 
curînd negocierile de la Geneva, că 
sînt necesare acțiuni hotărîte în 
vederea retragerii Israelului din 
teritoriile ocupate în 1967, ajunge
rea la înțelegeri corespunzătoare 
care să garanteze integritatea șl su
veranitatea tuturor statelor din 
această zonă. Totodată, trebuie să-și 
găsească o soluție corespunzătoare 
și problema poporului palestinean, 
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinean independent.

ÎNTREBARE : Credeți, dom
nule președinte, că nu ar mai 
avea rost ca secretarul de stat 
Kissinger să plece în Orientul 
Mijlociu atît timp cît negocie
rile ar trebui să se mute la Ge
neva ?

RĂSPUNS : Nu am spus aceasta. 
Reluarea negocierilor de la Geneva 
nu exclude vizita secretarului de 
stat Kissinger în Orientul Mijlociu 
— și s-ar putea spune că, într-un 
anumit sens, o face necesară.

ÎNTREBARE : De ce consi
derați aceasta ?

RĂSPUNS : România, de exem
plu, nu a participat la negocierile 
de Ia Geneva și cu toate acestea a 
considerat și consideră necesar să 
ducă discuții cu toate țările inte
resate cu privire la soluțiile care 
se pot găsi în această problemă 
complicată. Cu atît mai mult, tre
buie să facă aceasta țările care au 
angajamente directe în această di
recție. Deci conferințele interna
ționale nu exclud și contactele bi
laterale ; dimpotrivă, cîteodată- im
pun contacte și fac necesară con
tinuarea acestora.

ÎNTREBARE : V-a lăsat 
cumva secretarul de stai Kis
singer impresia că ar fi favo
rabil unei reveniri la conferin
ța de la Geneva ?

RĂSPUNS : Am discutat această 
problemă și am constatat că există 
în această privință un punct de 
vedere comun cu privire la nece
sitatea reluării conferinței.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cînd ați dori să vedeți 
reluate lucrările conferinței ?

RĂSPUNS : Aici nu se poate dis
cuta despre dorința unuia sau al

tuia, ci despre posibilitățile reale
— iar în această privință trebuie 
să hotărască țările direct interesate. 
Ceea ce vă pot spune este că 
România ar dori ca în viitor la 
conferință să participe și alte state 
Interesate. După părerea mea, cu 
cît se vor relua mal curînd nego
cierile la Geneva, cu atît va fi mai 
bine.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, după cum știți, se vor
bește mult în ultimul timp 
despre creșterea pericolului re
luării unei confruntări mili
tare, ca rezultat al crizei ara- 
bo-israeliene. In primul rînd, 
ce părere aveți despre aceas
ta ; și, în al doilea rînd, știind 
că România are interese în do
meniul petrolului, ce efecte ar 
avea aceasta asupra livrărilor 
mondiale de petrol ?

RĂSPUNS : Am spus de la înce
put că apreciez situația drept gravă
— și se poate spune că există, în
tr-adevăr, un pericol permanent de 
reluare a acestui conflict. Tocmai 
de aceea România consideră că tre
buie depuse eforturi susținute și 
reluată cît mai grabnic conferința 
de la Geneva pentru a se putea 
preveni izbucnirea unui nou răz
boi. Fără îndoială că un nou război 
ar crea greutăți foarte mari în ce 
privește aprovizionarea cu petrol și 
cu alte materii prime și ar agrava 
foarte mult actuala criză interna
țională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, am putea aștepta o 
vizită în România a președin
telui Ford ?

RĂSPUNS : Am adresat mai de 
mult președintelui For ’ invitația 
de a face o Vizită în România ; a 
acceptat această invitație, și în dis
cuțiile de astăzi cu secretarul de 
stat am reluat această problemă. 
Am convenit să se acționeze de 
ambele părți pentru realizarea vi
zitei Ia momentul potrivit. Ceea ce 
vă pot spune este că așteptăm cu 
multă plăcere această vizită. Spe
răm că ea se va realiza nu prea 
tîrziu și că va constitui un nou șl 
important moment în relațiile din
tre țările noastre.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce ați putut spune dr. 
Kissinger despre starea actua
lă a relațiilor sovieto-române ?

RĂSPUNS : Nu am discutat des
pre aceasta, dar vă pot spune că 
relațiile României cu Uniunea So
vietică se desfășoară în bune con
diții. Sîntem vecini, țări socia
liste — și relațiile noastre se dez
voltă în mod corespunzător.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, au apărut multe știri 
în Occident că în perioada în 
care ați sărbătorit a XXX-a a- 
niversare a eliberării țării dum
neavoastră, România ar fi în
cercat să aranjeze o întîlnire 
între președintele Kosîghin și 
vicepremierul chinez, aflați la 

sărbătoarea dumneavoastră'. 
Aveți intenția de a interveni și 
acționa ca intermediari în ve
derea acestei întîlniri ?

\
RĂSPUNS : Desigur, presa scrie 

multe ; nu întotdeauna tot ceea ce 
se scrie în presă corespunde și rea
lităților. Nu vreau să critic presa. 
Se pare că noi, oamenii politici, 
sîntem de vină că nu asigurăm o 
bună informare a presei.

Uniunea Sovietică are relații di
plomatice, are ambasador la Pekin, 
iar China — la Moscova ; ele duc 
chiar tratative și nu mai este ne
cesară o. intervenție din partea 
cuiva. România nu și-a propus și 
nu-și propune niciodată așa ceva.

ÎNTREBARE : Recenta întîl
nire a partidelor comuniste 
care a avut loc la Varșovia a 
ajuns la hotărîrea de a limita 
tnțîlnlrea internațională la 
paHidele europene. După pă
rerea dumneavoastră, aceasta 
reduce oare posibilitatea unei 
acțiuni de divizare care alt
fel s-ar fi produs la o confe
rință internațională mai 
largă ?

RĂSPUNS : Conferința de la 
Varșovia -a fost de la bun început 
organizată pentru a discuta con
vocarea conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din Eu
ropa. Nu a avut de la început în 
vedere o conferință internațiânală.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, după cum știți mul ți 
dintre noi am fost recent în 
Uniunea Sovietică, însoțindu-l 
pe secretarul de stat Kissinger. 
Sovieticii ne-au părut îngrijo
rați în ce privește angajarea 
administrației Ford în privința 
politicii de destindere. Aveți 
oare aceeași preocupare pri
vind angajarea actualei ad
ministrații sau capacitatea 
Congresului S.U.A. de a-și în
deplini promisiunile în mate
rie de politică externă ?

RĂSPUNS : Ceea ce aș dori să 
spun este că problemele actuale in
ternaționale continuă să fie foarte 
complicate, că începutul de des
tindere este destul de fragil și că 
sînt necesare eforturi susținute din 
partea tuturor statelor și a opiniei 
publice internaționale, a tuturor 
popoarelor pentru ca destinderea 
să obțină noi progrese.

Ziaristul american MURREY 
MARDER de la „Washington 
Post" : Domnule președinte, ați 
fost foarte generos cu timpul dum
neavoastră. Vă mulțumim pentru 
aceasta.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU: Aș dori să-mi 
exprim satisfacția pentru această 
întîlnire și să sper că veți reda în 
presa americană dorința poporului 
român de a dezvolta colaborarea 
cu poporul american, precum și 
dorința noastră de pace și colabo
rare cu întreaga lume. Vă mul
țumesc I

și Cooperării Economice Internationale
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut o în
tîlnire, în cursul zilei de luni, cu 
Kico Ngjela, ministrul comerțului al 
Republicii Populare Albania. În ca
drul întrevederii au fost analizate 
stadiul relațiilor economice bilatera

Lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-columbiene de colaborare și cooperare economică

La București au început luni di
mineața lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
columbiene de colaborare și coope
rare economică. Sint examinate sta
diul schimburilor comerciale și ac
țiunilor de cooperare dintre cele două 
țări, posibilitățile de extindere și di
versificare în continuare a relațiilor 
economice bilaterale.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului afaceri
lor externe al Republicii Kenya, dr. 
Manyua Waiyaki, cu prilejul numi
rii sale în această funcție.

★
Luni a avut loc la Cluj-Napoca o 

sesiune de comunicări a oamenilor 
de știință din cadrul Filialei Acade- 
jniei Republicii Socialiste România, 
manifestare dedicată Congresului al 
XI-lea al partidului. Au fost susți
nute comunicările „Actualitatea știin
ței și perspectivele ei" de acad. Ralu- 
ca Ripan, „Unitatea trecutului, pre
zentului și viitorului patriei în lu-' 
mina proiectului de Program al par
tidului" de prof. dr. Aurel Negucioiu, 
„Perspectivele dezvoltării științei is
toriei", lucrare elaborată de acad. Ște
fan Pascu, „Medici și medicină" de 
acad. Octavian Fodor, „Rolul cerce
tărilor de matematică în contextul 
dezvoltării sociale actuale" de acad. 
Tiberiu Popoviciu și „Cercetări de 
genetică cantitativă in Transilvania" 
de prof. univ. Emil Negruțiu, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii. Socialiste România, și conf... 
univ. Adrian Petre.

★
Luni s-au încheiat la Iași lucrările 

unui seminar internațional de spe
cializare în inginerie seismică, la 
care au participat specialiști români 
și străini din numeroase țări ale lu
mii

în cadrul seminarului au fost pre
zentate procedee moderne de calcul 

le. perspectivele dezvoltării și diver
sificării acestora, precum și proble
me în legătură cu livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1975.

Au fost prezenți Ion Stoian, am
basadorul României la Tirana, și Ni- 
kolla Profi, ambasadorul Albaniei la 
București.

(Agerpres)

Delegația română la lucrări este 
condusă de Ion Florescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația columbiană de dr. Diego 
Moreno Jaramillo, viceministrul dez
voltării economice. .

A fost prezent Fernando Urdaneta 
Laverde, ambasadorul Columbiei la 
București.

(Agerpres)

și concepție a construcțiilor ampla
sate în zone seismice, ca și metode 
experimentale de investigație științi
fică în acest domeniu.

*
Luni a avut loc o nouă premieră 

românească — „Agentul straniu", 
producție a Casei de filme numărul 
patru — realizată după un scenariu 
de Horia Lovinescu și Savel Stiopul.

(Agerpres)

La Combinatul metalurgic din Tîrgoviște

Cel de-al 3-lea cuptor de 50 de tone 
în producție

Cel de-al treilea cuptor elec
tric de 50 tone al Combinatului 
metalurgic de la Tîrgoviște — 
ultimul din seria agregatelor de 
acest gen proiectat să funcțio
neze în noul centru siderurgic 
al țării — a fost conectat zilele 
acestea la circuitul productiv.

în continuare, constructorii și 
montorii de pe acest mare șan
tier și-au concentrat eforturile 
asupra altor importante obiec
tive, cum sînt laminorul de pro
file mijlocii și ușoare și cuptoa
rele electrice de 100 tone, astfel 
că în faza finală Combinatul 
metalurgic de la Tîrgoviște să 

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, secretarul 
de stat al Statelor Unite ale Ame
rică, Henry A. Kissinger, împreună 
cu doamna Kissinger, a făcut în zi
lele de 3 și 4 noiembrie 1974 o vizită 
oficială în România. Președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit pe secretarul 
de stat Henry Kissinger. Ministrul 
afaCeților externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
secretarul de stat Henry Kissinger. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și se
cretarul de stat Henry Kissinger au 
avut cordiale și constructive schim
buri de vederi asupra relațiilor bi
laterale, cît și asupra unor proble
me internaționale de interes comun. 
S-a constatat cu satisfacție că există 
un înalt grad de înțelegere în aces
te probleme, reflectat în bunele re
lații reciproc avantajoase în conti
nuă dezvoltare dintre cele două țări.

Ambele părți au reafirmat impor
tanța pe care cele două guverne o 
acordă principiildr stabilite în De
clarația comună a președinților celor 
două state din 5 decembrie 1973. 
Subliniind perspectivele favorabile 
de dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări, părțile au fost de acord că 
aceste principii, precum și Declara
ția privind cooperarea economică, in
dustrială și tehnică constituie o bază

poată furniza anual 1 milion 
tone de oțel cu . caracteristici 
superioare și o mare parte din 
necesarul de tablă subțire aliată.

Prin profilul [său de -produc
ție, tînărul combinat se afirmă 
drept cel mai important furni
zor de oțeluri aliate și înalt 
aliate. De altfel, paleta sorturilor 
de metal înregistrează de pe 
acum 46 de mărci, urmînd să 
fie asimilate, treptat, oțeluri 
inoxidabile pentru rulmenți, oțe
luri refractare și altele.

(Agerpres)

C O MUN I C A T
solidă pentru traducerea în viață și 
extinderea cooperării pe termen lung 
dintre cele două țări în toate dome
niile.

Cele două părți au luat hotă cu 
satisfacție de creșterea în ultimul 
timp a comerțului dintre cele două 
țări și au reafirmat hotărîrea să 
promoveze o largă cooperare econo
mică.

Cele două părți au fost de acord fcă 
introducerea cît mai grabnică în re
lațiile economice reciproce a clauzei 
națiunii celei mai favorizate consti
tuie un factor important pentru dez
voltarea cooperării dintre România 
și S.U.A. în acest domeniu.

Cele două părți au căzut de acord 
pentru începerea în curînd a nego
cierilor pentru încheierea unui acord 
comercial.

De asemenea, au căzut de acord să 
negocieze un acord de lungă durată 
de cooperare economică.

A fost analizată experiența de 
pînă acum în ceea ce privește 
schimburile culturale și cooperarea 
tehnico-științifică și s-a constatat că 
perspectivele extinderii în continuare 
sînt favorabile. Un nou acord pe 
termen lung de schimburi culturale 
și cooperare tehnico-științifică ur
mează să fie negociat în curînd.

în Conformitate cu Declarația co
mună din decembrie 1973, cele două 
părți și-au reafirmat intenția lor de 
a contribui la soluționarea proble
melor de natură umanitară.

în cadrul convorbirilor care s-au 
desfășurat într-un spirit deschis și 
prietenesc, părțile, abordind princi
palele probleme internaționale de 
interes comun, au subliniat necesita
tea ca soluționarea problemelor, că
rora comunitatea internațională tre
buie să le facă față, să se realizeze 
pe căi pașnice și prin negocieri, fără 
amenințarea cu forța sau folosirea 
forței) pe baza respectării indepen
denței, suveranității și egalității în 
drepturi a tuturor statelor, indife
rent de mărime sau sistem politic, 
social și economic.

Ele au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea eforturilor pentru edifica
rea unei lumi în care fiecare națiune 
poate să-și aleagă șl să-și dezvolte 
liber sistemul său politic, social, e- 
conomio și cultural.

Părțile au acordat atenție deosebi
tă problemelor securității și coope
rării în Europa. Ele au reafirmat 
voința lor de a acționa în mod con
structiv pentru încheierea grabnică 
și cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, ca 
o etapă importantă în procesul de 

stabilire a unei mai bune înțelegeri 
și cooperări intre țările participante 
pentru asigurarea condițiilor în care 
popoarele să poată trăi în pace și 
securitate.

Cele două părți au subliniat voin
ța lor de a acționa în continuare cu 
hotărîre pentru realizarea de măsuri 
efective de dezarmare care să ducă 
la întărirea păcii și securității tutu
ror popoarelor.

în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, cele două părți au apre
ciat acordurile deja realizate.

Au subliniat, totodată, - necesitatea 
continuării eforturilor pentru instau
rarea unei păci juste și durabile în 
această zonă.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea unei reglementări politice, 
durabile a problemei cipriote în con
formitate cu interesele poporului ci
priot, ale tuturor părților interesate 
și ale păcii șl înțelegerii internațio
nale.

Au fost examinate problemele ac
tuale ale situației economice mon
diale în contextul interdependenței 
internaționale crescînde. S-a pus ac
cent pe necesitatea găsirii de soluții 
problemelor care afectează țările lu
mii, îndeosebi cele referitoare la ali
mentație, energie, populație și dez
voltare.

în acest context a fost reliefată 
importanța desfășurării relațiilor e- 
conomice pe baze echitabile.

Ambele părți au convenit asupra 
necesității de a acorda un sprijin e- 
fectiv Organizației Națiunilor Unite 
în întărirea păcii în lume șl dezvol
tarea cooperării internaționale.

Cele două părți au afirmat impor
tanța intensificării contactelor și 
consultărilor la toate nivelurile care 
caracterizează' relațiile dintre cele 
două țări, subliniind că acestea con
tribuie atît la dezvoltarea înțelegerii 
reciproce dintre Republica Socialistă 
România șl Statele Unite ale Ame- 
ricii, cît și la întărirea cauzei păcii 
în lume.

în. acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reînnoit invita
ția adresată președintelui Gerald 
Ford de a vizita România. Secretarul 
de stat Henry Kissinger a declarat 
că președintele Gerald Ford a ac
ceptat cu plăcere invitația. S-a căzut 
de acord ca vizita să aibă loc la o 
dată cît mai apropiat posibilă.

Secretarul de stat Henry Kissinger 
a exprimat aprecierea pentru cordia
la primire care i-a fost rezervată în 
România, ca și pentru amplul schimb 
de vederi la care s-a procedat în 
timpul vizitei sale la București.

Plecarea din Capitala
Luni dimineață a părăsit Capitala 

Henry Kissinger, secretarul de stat 
al S.U.A., care, împreună cu soția, a 
făcut o vizită în țara noastră, la in
vitația ministrului afacerilor exter
ne, George Macovescu. Oaspetele a 
fost însoțit de Helmut Sonnenfeldt, 
consilier la Departamentul de Stat, 
Arthur A. Hartman, asistent pentru 
Europa al secretarului de stat, Win
ston Lord, directorul Direcției Plani
ficării Politice, Robert Anderson, a- 
sistentul secretarului de stat pentru 
relații de presă, purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat, A. Dennis 
Clift, consilier la Casa Albă, alți 
funcționari superiori ai Departamen
tului de Stat al S.U.A.

Așa cum s-a anunțat, la scurt timp 
după sosire, între cei doi miniștri 
de externe au avut loc convorbiri 
oficiale, desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de înțelegere și respecț re
ciproc, la convorbiri participind, din 
partea română : Vasile Gliga, ad
junct al ministrului de externe, Cor- 
neliu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, Valentin Llpatti, 
ambasador, Constantin Oancea și 
Nicolae Blejan, directori în M.A.E., 
alți funcționari superiori din M.A.E., 
iar din partea americană — Harry 
Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București, Helmut Sonnenfeldt, Ar
thur A. Hartman, A. Dennis Clift, 
alți reprezentanți ai Departamentului 
de Stat și ai Ambasadei S.U.A.

De asemenea, în cursul zilei de ' 
duminică, tovarășii Gheorghe Radu
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, și Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., au avut convorbiri succe
sive cu Helmut Sonnenfeldt, consi
lier iă Departamentul de Stat, și 
Arthur A. Hartman, asistent pentru 
Europa al secretarului de stat, în 
cursul cărora au fost examinate pro
bleme de interes comun.

La plecare, pe aeroportul Otopehi, 
oaspeții au fost conduși de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. Ia București, 
membri ai ambasadei.

4r
Secretarul de stat al Statelor Uni

te ale Americii, Henry Kissinger, 
răspunzînd întrebărilor puse de re
prezentanți ai presei române, a re
liefat obiectivele vizitei sale în țara 
noastră, precum și poziția S.U.A. în 
diverse probleme Internaționale ac
tuale. Comentînd rezultatele contac
telor avute cu prilejul vizitei în Româ
nia, Henry Kissinger a arătat: „Con

vorbirile pe care le-am purtat cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au fost 
extrem de constructive și prietenești 
și în cadrul lor au fost abordate 
multiple aspecte. Statele Unite acor
dă o importanță deosebită relațiile 
sale de prietenie cu România. De-a 
lungul anilor am avut dese schimburi 
de vederi asupra unei game largi de 
subiecte și actualele convorbiri au 
constituit o continuare a dialogului 
privind posibilitățile de promovare 
pe mai departe a relațiilor de colabo
rare economică dintre România șl 
S.U.A., precum și conlucrarea în pro
bleme internaționale de interes co
mun. Referitor la relațiile economice 
dintre cele două state, sînt convins 
că acestea vor cunoaște un nou im
puls odată cu votarea în Congres, în 
lunile următoare, a legii care va a- 
corda României clauza națiunii celei 
mai favorizate. Relațiile noastre po
litice sînt bune și sînt convins că se 
vor îmbunătăți în continuare și se 
vor menține aceleași strînse legături 
ca și pînă acum".

în cursul conferinței de presă, se
cretarul de stat al S.U.A. a relevat 
că problemele dificile care confrun
tă în momentul de față o mare par
te a lumii — criza energetică, infla
ția, alimentația — necesită găsirea 
Unor soluții eficiente într-un cadru 
internațional mai larg.

în privința aspectelor complexe 
ale securității europene, Henry Kis
singer a arătat că S.U.A. iau parte ac
tivă la lucrările conferinței consa
crate acestei probleme și și-a expri
mat speranța că acestea se vor în
cheia cu rezultate pozitive în cel mal 
scurt timp posibil. în acest context, 
oprindu-se asupra rolului statelor 
mici și mijlocii în soluționarea pro
blemelor internaționale, el a spus : 
„Trăim intr-o lume în care marile 
puteri nu mai trebuie și nu mai pot 
să exercite controlul asupra hotărî- 
rilor luate în chestiuni internaționa
le. Nu se poate edifica o pace dura
bilă decît cu participarea și consen
sul tuturor țărilor interesate".

Prezentînd programul vizitelor pe 
care le va face într-o serie de țări 
din Orientul Mijlociu, Henry Kissin
ger a arătat că scopul lor este acela 
de a examina rezultatele conferinței 
arabe la nivel înalt și perspectivele 
de pace în această zonă. „Poziția 
Statelor Unite este clară în această 
privință — a spus secretarul de stat. 
Vom face tot posibilul pentru a aju
ta la edificarea unei păci durabila 
în Orientul Mijlociu, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securitate, și 
vom colabora cu părțile în stabilirea 
unei astfel de păci".
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Dezbaterile asupra situației 
din Namibia

NAȚIUNILE UNITE 4. Corespon
dentul nostru transmite : In Comi
tetul pentru problemele coloniale 
al Adunării Generale au început 
dezbaterile asupra situației din Na
mibia, teritoriu ocupat în mod ilegal 
de Africa de Sud. Raportul anual al 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia și 
capitolul referitor la acest teritoriu 
am raportul Comitetului special (al 
celor 24) pentru decolonizare, ser
vesc drept bază a dezbaterilor.

Primul document, prezentînd situa
ția tragică în care poporul namibian 
este nevoit să trăiască, cere statelor 
membre ale O.N.U. să adopte toate 
măsurile posibile — economice și de 
altă natură — în scopul determinării 
Africii de sud să-și retragă admi
nistrația din Namibia, să acorde po

porului namibian ajutor moral, poli
tic și material sporit, să transpună 
în viață rezoluțiile și hotărîrile Adu
nării Generale, Consiliului de Secu
ritate și Curții Internaționale de 
Justiție. Adunarea Generală este in
vitată să ceară retragerea imediată a 
trupelor ocupanților și administrației 
lor din Namibia.

Celălalt document, raportul Comi
tetului special (al celor 24) pentru 
decolonizare, descrie în detaliu efec
tele măsurilor represive, teroriste 
și polițienești ale regimului de ocu
pație asupra poporului namibian, in- 
sistînd asupra necesității dezbaterii 
acestei probleme în Consiliul de 
Securitate, în scopul adoptării unor 
noi măsuri menite să pună capăt 
ocupației și să netezească drumul 
spre libertatea Namibiei.

ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE

Comitetul pentru probleme econo
mice al Adunării Generale a adoptat 
prin consens un proiect de rezoluție 
prin care se cere Institutului Națiu
nilor Unite pentru formare și cerce
tare (UNITAR) ca, în activitatea 
sa, să țină seama de principiile 
Declarației și Programului de acțiu
ne asupra creării unei noi ordini eco
nomice internaționale, elaborate de 
cea de-a 6-a sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.

în continuarea lucrărilor sale, co
mitetul a trecut apoi la abordarea 
problemei „Programul Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător" 
(U.N.E.P.). Deschizînd dezbaterile, 
Maurice Strong, directorul executiv 
al Programului, s-a referit pe larg 
la urgența adoptării unor politici 
mai realiste în problema exploatării 
și consumului resurselor naturale ale 
lumii. Vorbitorul a avertizat că „a- 
ceastă eombinație nefericită a risipei

și consumului nelimitat de resurse 
de,către țările bogate, ca și devasta
rea pe scară largă a bazei de resurse 
de care depinde viitorul statelor să
race, nu trebuie să mai continue". 
Este necesar să învățăm să lichidăm 
risipa, să consumăm mai puțină e- 
nergie și mai puține resurse; subli
nia Maurice Strong, argumentînd, 
totodată imperativul perfecționării 
unor metode și mijloace de produc
ție și consum, în statele industriali
zate care să afecteze într-un mod mai 
mic mediul uman. Subliniind faptul 
că prioritatea numărul unu a dezvol
tării este satisfacerea necesităților de 
bază ale omului — hrana, asistența 
medicală, locuința, educația și mun
ca — directorul U.N.E.P. a declarat 
că acestea pot fi realizate prin res
pectarea dreptului fiecărei națiuni de 
a-și alege propria sa cale de dezvol
tare inclusiv prin folosirea, pe toate 
planurile, a forțelor, capacităților și 
resurselor proprii.

Convorbiri iugoslav-americane
BELGRAD 4 — Corespondentul 

nostru transmite : Președintele
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Ti
to, a primit pe secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissin
ger. într-o declarație făcută la în
cheierea convorbirilor, președintele 
Tito a relevat că ele au fost utile și 
amănunțite și s-au referit atît la 
probleme bilaterale, cît și la cele in
ternaționale, îndeosebi la situația din 
Orientul Apropiat. Eu și colaboratorii 
mei, a afirmat președintele iugoslav, 
sîntem foarte mulțumiți. S-a dovedit 
că în multe probleme abordate avem 
puncte de vedere identice. în privin
ța relațiilor bilaterale, a spus pre
ședintele Tito, am căzut de acord că 
este necesar să le dezvoltăm și să le 
consolidăm în continuare.

La rîndul său, Kissinger a spus că 
este de acord cu părerea președinte
lui iugoslav că relațiile sînț bune și 
că ele trebuie dezvoltate și mai mult.

Secretarul de stat american a fost 
primit, de asemenea, de Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului Execu

tiv federal, cu care a examinat sta
diul relațiilor iugoslavo-americane. 
Ei au examinat mai multe probleme 
concrete și posibilitățile de extinde
re și întărire a colaborării în toate 
domeniile, mai ales în domeniile e- 
conomic, tehnico-științific și cultural. 
A fost exprimată dorința ambelor 
părți de extindere și consolidare a 
relațiilor reciproce și de orientare a 
lor pe termen lung.

în comunicatul publicat se arată 
că părțile au acordat o atenție deo
sebită zonelor de criză din lume ca 
Orientul Apropiat și Cipru, expu- 
nindu-și punctele de vedere asupra 
căilor de soluționare a acestor pro
bleme, precum și a altor probleme 
internaționale actuale.

*
Secretarul de stat american a so

sit, luni după-amiază, la Roma, unde 
va participa la Conferința mondială 
a alimentației. El urmează să aibă 
convorbiri cu o serie de personalități 
politice italiene.

ATENA

Programul electoral al „Stîngii unite46
ATENA 4 (Agerpreș). — Luînd 

cuvîntul la posturile de radio și tele
viziune. în cadrul campaniei preelec
torale, Harilaos Florakis, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Grecia, a fă
cut o declarație în numele blocului 
politic al „Stîngii Unite", din care 
fac parte P.C. din Grecia, Uniunea 
Democratică de Stînga (E.D.A.) și 
alte organizații democratice. Arătînd 
că acest bloc „luptă pentru instau
rarea în tară a unei adevărate de
mocrații, care să slujească poporul 
muncitor și să tindă spre socialism", 
Florakis a menționat că politica 
anticomunistă nu a dus țara la de
mocrație, ci la dictatură. El a subli
niat apoi că unul din principalele 
puncte ale programului „Stîngii Uni
te'-' îl constituie cererea privind re

tragerea completă a Greciei din 
N.A.T.O., denunțarea acordurilor 
greco-americane și greco—nord- 
atlantice și lichidarea bazelor S.U.A. 
și ale N.A.T.O. de pe teritoriul grec. 
„Stînga Unită" — a spus el — se 
pronunță pentru o politică indepen
dentă a Greciei, o politică de neali
niere, de pace și coexistență pașnică 
cu toate statele, indiferent de siste
mul lor politic și social, pentru secu
ritate europeană, pentru transforma
rea Mării Mediterane și a Peninsulei 
Balcanice intr-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare.

Harilaos Florakis a chemat poporul 
grec să voteze, la 17 noiembrie, în 
favoarea candidaților blocului „stîn
gii unite".

înminarea de ordine și medalii românești 
unor cetățeni sovietici ,

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Ambasada 
română din Moscova a avut loc, luni, 
ceremonia înmînării de ordine și 
medalii acordate prin decret al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unor cetățeni sovietici, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la elibe
rarea României de sub dominația 
fascistă.

Ordinele și medaliile au fost în- 
mînate de Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică, care i-a felicitat pe cei decorați. 
Ambasadorul român a subliniat a-

tenția deosebită pe care partidul și 
statul nostru o acordă dezvoltării 
continue a relațiilor cu Uniunea So
vietică de care România este legată 
prin vechi raporturi de colaborare și 
prietenie.

Luînd cuvîntul în numele celor 
decorați, V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Asociației de 
prietenie sovieto-române, a mulțumit 
conducerii de partid și de stat a 
României pentru distincțiile acordate 
și a relevat însemnătatea adîncirii 
continue a colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări și popoare.

Vizita b Paris a ministrului
afacerilor externe ai României

PARIS 4. — Corespondentul nos
tru transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a sosit, 
la 4 noiembrie, la Paris, într-o vizită 
oficială, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii France
ze, Jean Sauvagnargues. Pe aero
portul Orly, oaspetele a fost întîm- 
pinat de ministrul francez al aface
rilor externe și de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României la Paris, 
și Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței la București.

în aceeași zi, George Macovescu 
a început convorbirile oficiale, Ia 
Quai d’Orsay, cu Jean Sauvagnar
gues. Cei doi miniștri au examinat 
unele probleme internaționale, prin
tre care Conferința general-europea- 
nă pentru securitate și cooperare, 
dezarmarea, situația din Cipru și 
din Orientul Apropiat, alte proble
me de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
caracteristică bunelor relații existente 
intre cele două țări.

Congresul mondial minier
LIMA 4 — Corespondentul nostru- 

transmite : La Lima s-au deschis lu
crările celui de-al 8-lea Congres 
mondial minier — prima reuniune 
cu acest caracter realizată într-o țară 
latino-americană. La reuniune, în 
cursul căreia vor fi dezbătute o se
rie de teme cu privire la evidența 
rezervelor de materii prime, progra
me de progres tehnic, indicii resur
selor umane, energetice și materiale, 
formarea de cadre tehnice — parti
cipă delegați din 55 de țări, printre 
care și România.

în deschiderea congresului, minis
trul peruan al energiei și minelor, 
general Jorge Fernandez Maldona
do, a dat citire unui mesaj adresat

reuniunii de către președintele ță
rii, general Juan Velasco Alvarado, 
în care șeful statului exprimă ideea 
câ „problematica minieră se situea
ză în centrul relațiilor dintre țările 
puternic dezvoltate din punct de ve
dere industrial și cele care'luptă 
pentru o dezvoltare 'autentică și au
tonomă". Va fi nevoie de o nouă vi
ziune asupra acestei problematici — 
se arată în mesaj — „pentru ca toți 
să putem înțelege că numai criterii 
de autentică justiție pot alcătui ca
drul normativ care să permită solu
ționarea integral și durabilă a aces
tei probleme complexe, care afectea
ză direct sau indirect toate țările 
lumii".

agențiile de presă
Laura SH’endle, sora fostului 

președinte al țării, Salvador Allen
de, a fost arestată de autoritățile 
militare chiliene. Ea este acuzată de 
a fi desfășurat activități de stînga 
și de a fi întreținut contacte clan
destine cu militanți de stînga chi
lieni (Reuter).

Militarii turci din Cipru, 
repatriați duminică, nu vor mai fi 
înlocuiți cu alte forțe — confirmă 
surse autorizate din Ankara. Sînt în 
curs de demobilizare aproximativ 
5 000 de militari, dintre care un prim 
grup de 580 a și sosit duminică, în 
portul Iskenderun, din sudul Turciei.

Guvernul australian 3 h°- 
tărit să acorde un ajutor umanitar, 
în valoare de 1,15 milioane dolari, 
pentru reconstruirea Indochinei — a 
anunțat primul ministru Gough 
Whitlam.

Frontul Național do Eli
berare a fîngolei <F-NL-A-> 
și-a deschis duminică în mod oficial 
sediul său la Luanda. Val Neto, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A., conducător al delegației 
F.N.L.A., a,luat cuvîntul în fața cî- 
torva mii de aderenți ai Frontului,

declarînd că organizația sa se adre
sează tuturor angolezilor, fără dis
tincție de rasă, pentru a participa la 
construirea unei Angole independen
te și prospere.'

Luni, au început in orașul 
Mainz manifestările din cadrul 
„Săptămînii românești" ce se 
desfășoară în landul Renania- 
Palatinat. La festivitatea de des
chidere au luat cuvîntul Helmut 
Kohl, ministrul prezident al 
landului, precum și ambasado
rul României la Bonn, Ion Mo- 
rega. In aceeași zi, au avut loc 
festivitățile de deschidere ale 
unor expoziții românești. Sini 
expuse, printre altele, lucrări 
de grafică și fotografie, de ar
tă meșteșugărească și tapiserie. 
In cadrul acelorași manifestări, 
ansamblul „Doina Bucureștiu- 
lui" a susținut, in localitatea 
Edenkoben, un spectacol care 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

Regatul Laos și Repu
blica Cuba 3U convenit să sta- 
bilea'scă relații diplomatice la rang 
de ambasadă, „pe baza principiilor 
respectului reciproc, suveranității 
naționale, integrității teritoriale și 
neamestecului în problemele inter
ne".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ROMA

Conferința Mondială Alimentară

Apel la o largă cooperare 
internațională

de dezvoltare și pen
tru asigurarea unei a- 
provizionări suficiente 
cu produse alimentare 
în aceste țări — și, în
deosebi. în cele mai 
vulnerabile. Sînt, de 
asemenea, ' prezentate 
diferite probleme le
gate de îmbunătățirea 
sistemului internațio
nal de informații în 
domeniul alimentar.

de constituirea unor 
stocuri pentru perioa
dele de criză, precum 
și diferite obiective' și 
măsuri specifice în 
domeniul comerțului 
internațional cu pro
duse alimentare.

Concluzia logică a 
acestui document este 
aceea că depășirea ac
tualelor dificultăți im
pune concentrarea e-

forturilor tuturor po
poarelor, a întregii co
munități internaționa
le, statornicirea unei 
noi ordini economice, 
dezvoltarea amplă a 
cooperării internațio
nale. O concluzie ce 
poate fi considerată, 
de fapt, ca un moto al 
întregii conferințe.

Radu BOGDAN

Puternice mișcări protestatare 
ale patrioților sud-coreeni

ÎN SPIRITUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI Șl ĂL SOLIDARI
TĂȚII NEDEZMINȚITE, OPINIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA 
CERE ÎNCETAREA PERSECUȚIILOR ANTIDEMOCRATICE

Capitala Coreei de sud se asea
mănă, de multă vreme, unui vulcan 
în plină erupție, ale cărui răbufniri 
se resimt în întreaga țară. Valuri 
de manifestanți inundă aproape 
zilnic străzile Seulului ; mii și mii 
de persoane, în coloane compacte, 
pentru a nu da posibilitate poliției 
să le rupă rîndurile, înaintează cu 
pași fermi, cerînd într-un singur 
glas încetarea înscenărilor judicia
re și a persecuțiilor împotriva for
țelor progresiste, înfăptuirea de re
forme democratice. Nu mai departe 
de zilele trecute a avut loc o mare 
demonstrație, la care au participat 
circa 20 000 de persoane.

Alarmate de amploarea acțiuni
lor protestatare, autoritățile de la 
Seul, în baza așa-numitelor „mă
suri de urgență", adoptate în mai 
multe etape succesive de la înce
putul anului, recurg la represiuni 
sălbatice, încercînd să reducă la tă
cere glasul opoziției. Au loc ares
tări în masă, tribunalele militare 
pronunță sentințe grele, sub învi
nuirea stereotipă de „uneltiri împo
triva guvernului". în prezent, un 
mare pericol amenință viața a o 
sută de patrioți sud-coreeni, care 
au fost condamnați la pedeapsa ca
pitală.

Știrile despre măsurile antipopu
lare întreprinse de regimul de la 
Seul, despre represiunile sîngeroa- 
se împotriva forțelor democratice 
stîrnesc o vie îngrijorare și deza
probare în rîndul opiniei publice de 
pretutindeni.

Semnificativ este în acest sens și 
faptul că o serie de reprezentanți 
de frunte ai vieții politice ameri
cane, inclusiv membri ai Congresu
lui, au cerut guvernului S.U.A. să 
suspende acordarea oricăror aju
toare economice și militare către 
Seul. în urmă cu cîteva zile, opt 
congresmeni au adresat preșe
dintelui Gerald Ford o scrisoare în 
care exprimă neliniștea crescîndă 
a opiniei publice americane în fața 
valului de teroare din Coreea de 
sud. în scrisoare se recomandă 
președintelui ca în cursul apropiatei 
sale vizite la Seul să se întîlnească 
și cu reprezentanții opoziției și să 
atrggă atenția lui Pak Cijan Hi că, 
„dacă nu vor fi restabilite dreptu

rile cetățenești pentru populația 
sud-coreeană, S.U.A. vor întrerupe 
sprijinul acordat."

Departe de a avea efectul scon
tat, teroarea dezlănțuită de regi
mul de la Seul a determinat inten
sificarea și mai puternică a re
zistenței populare. Manifestațiile 
de protest declanșate de tineretul 
studios împotriva prevederilor așa 
zis constituționale introduse in 
urmă cu doi ani — care acordă 
puteri nelimitate dictatorului Pak 
Cijan Hi — au cuprins pături so
ciale și politice tot mai largi, ex- 
tinzîndu-se totodată aria revendi
cărilor. Cu tot mai multă putere 
se face auzită cererea de a se ac
ționa pentru împlinirea dezidera
tului fundamental al întregului po
por coreean — reunificarea pașnică 
a patriei.

Poporul român, care dintotdeauna 
și-a manifestat deplina solidaritate 
cu poporul coreean prieten, cu lup
ta sa dreaptă pentru împlinirea 
aspirațiilor sale naționale, condam
nă cu hotărîre teroarea antidemo
cratică și antipopulară a regimu
lui de la Seul, înscenările judiciare 
ș> sentințele samavolnice pronunța
te împotriva unor democrați sud- 
coreeni. Opinia noastră publică, 
alături de forțele progresiste de 
pretutindeni, cere să fi.e salvată 
viața patrioților condamnați la 
moarte.

După cum este știut, România a 
acționat permanent în diverse for
me și pe diverse căi în apărarea 
dreptului imprescriptibil al poporu
lui coreean de a trăi într-o patrie 
unificată și independentă, făurită 
prin eforturile întregii națiuni co
reene. Țara noastră a sprijinit- și 
sprijină cu fermitate inițiativele și 
propunerile constructive ale R.P.D. 
Coreene, pentru dezvoltarea dialo
gului și legăturilor dintre Nord și 
Sud în perspectiva reunificării. A- 
vem convingerea fermă că trans
punerea în viață a acestor propu
neri va duce la înlăturarea tensiu
nii în zonă, va crea premisele pen
tru înfăptuirea aspirației celei mai 
fierbinți a întregului popor coreean 
— unificarea pașnică a patriei sale.

D. ȚINU

transmit:
Habib Bourguiha a fost 

reales președinte al Tuni- 
gjgj in urma alegerilor care au avut 
loc duminică. Potrivit rezultatelor 
oficiale, 96,75 la sută din persoanele 
înscrise pe listele de alegători au 
participat la vot, iar dintre aceștia 
99,85 la sută au votat pentru reale
gerea lui H. Bourguiba.

Lucrările comisiei mixte 
sovielo-americane pentru pr°- 
blemele medicinii și biologiei cosmi
ce s-au încheiat la Tașkent. Schim
bul de păreri s-a referit la compor
tamentul organismului în condițiile 
imponderabilității, ca și la găsirea 
unor metode comune de efectuare a 
unor explorări fiziologice la cosmo- 
nauți înainte de zbor, în timpul zbo
rului și după acesta.

Guvernul argentmean 8 
cerut Marii Britanii retrocedarea 
Insulelor Malvine, cunoscute sub 
numele de Insulele Falkland, situate 
în apropierea coastelor argentinene. 
Este vorba de un grup de 20 de 
insule din Oceanul Pacific. Cererea 
Argentinei este conținută într-o notă

remisă secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Arabia Sandia °cupă ,ocul 
patru în lume în ce privește rezer
vele monetare, a anunțat Fondul 
Monetar Internațional. La 30 septem
brie. rezervele sale valutare erau 
evaluate la 11,5 miliarde dolari, după 
R. F. Germania (32,5 miliarde do
lari), Statele Unite (15,7 miliarde de 
dolari) și Japonia (13,2 miliarde do
lari).

Starea sănătății Iui R. Ni
xon nu mEd es^e cons'derată ca 
fiind critică, a anunțat doctorul John 
Lungren, medicul curant al bolna
vului. Este cea mai bună zi a sa de 
la internarea lui, în urmă cu 12 zile, 
se spune în buletinul medical, care 
însă precizează că bolnavul continuă 
să se afle sub o atentă supra
veghere. Medicul a adăugat că uni
cul element de îngrijorare continuă 
să fie existența unei mici cantități 
de lichid în plămînul stîng.

Bilanțul unui incendiu 
care a devastat, duminică, etajele 
superioare ale unui hotel din Seul 
este de 88 de morți și 38 de răniți.

Populația Senegalului se 
cifrează în prezent la 4 280 000 locui
tori. Aproximativ o treime din total 
trăiește în mediul urban.

Sărbătoarea ziarului 
„Voix Ouvriere“

Astăzi la Roma se 
deschid lucrările unei 
reuniuni internaționale 
de cea mai mare im
portanță : conferința 

' mondială alimentară, la 
care participă peste o 
mie de delegați din a- 
proape 130 de țări ale 
lumii, reprezentanți a 
diferite organizații in
ternaționale, precum și 
observatori din partea 
mișcărilor de eliberare 
din Africa și din lu
mea arabă. La confe
rință vor fi prezenți 
secretarul general al 
O.N.U., Kurt Wald
heim, precum și pre
ședinții unor state — 
între care Algeria, Me
xic, Venezuela — mi
niștrii de externe sau 
alți reprezentanți ai 
guvernelor din țările 
membre ale O.N.U. 
sau alte țări.

Ideea convocării unei 
asemenea reuniuni a 
fost evocată, după eum 
se știe, pentru prima 
dată, la conferința ță
rilor nealiniate din 
1973 de la Alger, ca 
urmare a deteriorării 
continue a situației a- 
limentare mondiale. în 
luna decembrie a ace-

___

luiași an. Adunarea 
Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție 
prin care s-au stabilit 
data și locul acestei 
conferințe — prima de 
acest fel la nivel gu
vernamental. Pregăti
rea reuniunii a fost 
încredințată unui se
cretariat, condus de 
cunoscuta personalitate 
politică egipteană Sa
yed Marei, precum și 
unui comitet pregă
titor care s-a întrunit 
în trei sesiuni succesi
ve, la New York, Ge
neva și Roma. O con
tribuție importantă la 
pregătirea conferinței 
au adus diferite orga
nizații' internaționale, 
și în mod deosebit Or
ganizația Națiunilor 
Unite pentru Alimen
tație și Agricultură 
(F.A.O.) și Conferința 
Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.).

Agenda conferinței, 
care cuprinde zece 
puncte, este concentra- 

' tă, în fapt, asupra a 
două probleme esen
țiale I evaluarea situa
ției alimentare mon
diale prezente și Intr-o

perspectivă viitoare, 
precum șl examinarea 
programelor de acțiune 
națională și internațio
nală, destinate să ducă 
la creșterea producției 
alimentare și la elimi
narea spectrului foa
metei în lume.

Au fost pregătite 
două documente care 
vor forma punctul de 
pornire al amplelor 
discuții pe aceste (feme 
ce vor avea loc în ca
drul conferinței. Pri
mul trece în revistă 
factorii care au deter
minat actuala penurie 
alimentară, arătînd că 
dacă unii dintre ei au 
un caracter trecător, 
există însă alții care 
tind să capete — dacă 
nu se iau măsuri ho- 
tărîte — un caracter 
permanent : scăderea 
stocurilor de produse 
în special în țările 
„lumii a treia", crește
rea prețurilor îngrășă
mintelor, repercusiuni
le crizei energetice a- 
supra producției agri
cole. Al doilea docu
ment prezintă diferite 
măsuri pentru crește
rea producției alimen
tare în țările în curs

WASHINGTON

Alegeri pentru Congres

Timp de patru zile, la Geneva 
s-a desfășurat sărbătoarea anua
lă a ziarului „Voix Ouvriere", 
organul Partidului Muncii din 
Elveția. Manifestare devenită 
tradițională, ea a avut anul a- 
cesta o semnificație deosebită, 
desfășurîndu-se sub semnul ju
bileului de 30 de ani de la crea
rea Partidului Muncii și de la 
apariția ziarului „Voix Ouvri- 
ere". Au luat parte reprezentanți 
ai ziarelor frățești din diferite 
țări ale Europei, intre care și 
ziarul „Scînteia", organul Comi
tetului Central al P.C.R.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
miting consacrat sărbătoririi, 
președintele partidului, Jean 
Vincent, a evocat acțiunile par
tidului comuniștilor elvețieni in 
slujba intereselor vitale ale ma
selor muncitoare, contribuția sa 
la dezvoltarea forțelor democra
tice și progresiste ale țării, lupta

sa pentru participarea activă a 
Elveției la întărirea păcii și 
securității pe continentul euro
pean și în lume. Cu același pri
lej, a luat cuvîntul secretarul 
general al P.C. Francez, Georges 
Marchais.

Programul sărbătoririi ziaru
lui „Voix Ouvriere" a cuprins, 
de asemenea' inaugurarea unor 
expoziții consacrate realizărilor 
țărilor socialiste, solidarității cu 
popoarele vietnamez și chilian, 
precum și un colocviu pe tema 
omului de știință și a artistului 
în lumea contemporană. Standul 
românesc, in care au fost expuse 
fotografii, cărți, discuri, obiecte 
de artă populară din România, 
s-a bucurat de o mare afluență 
de vizitatori. (De la corespon
dentul nostru, Corneliu Vlad)
Geneva
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Problemele econo
mice care confruntă în 
prezent Statele Unite 
au constituit tema 
principală a campa
niei electorale pentru 
reînnoirea Camerei 
Reprezentanților și a 
unei părți a Senatu
lui, precum și a unui 
număr de mandate de 
guvernator.

Actualul raport de 
forțe din forul legisla
tiv federal este ur
mătorul : în Senat, 57 
.democrați, 42 republi
cani și 1 independent. 
Au expirat mandatele 
a 34 de senatori, între 
care 20 de denșocrați 
și 14 republicani. In 
Camera Reprezentan
ților din cele 435 de 
locuri, 284 aparțineau 
democraților și 187 re
publicanilor. In fine, 
în cele 51 de posturi

de guvernatori, 32 e- 
rau ocupate de demo- 
crați și 18 de republi
cani, din care au ex
pirat 35 de mandate : 
23 democrate și 12 re
publicane.

Potrivit pronosticu
rilor ultimelor sonda
je întreprinse pe sca
ră națională de agen
țiile Gallup și Harris, 
precum și de oficiile 
de sondaj ale celor 
două partide, viitorul 
Congres al Statelor U- 
nite va avea o medie 
de vîrstă mai mică, 
numărul congresmeni
lor cu vederi liberale 
va fi mai mare, iar 
democrații își vor con
solida controlul asu
pra celor două camere.

Observatorii politici 
' apreciază însă că în 

urma alegerilor, indi

ferent de rezultatul 
lor, nu se vor înregis
tra schimbări marcan
te în politica internă 
și externă. Se consi
deră totodată că, eli
berat de problemele a- 
cestei , campanii elec
torale, președintele 
Ford va putea să-și 
consacre în măsură 
sporită atenția proble
melor economice ale 
țării și elaborării pro
gramelor pe care le 
consideră necesare 
pentru soluționarea a- 
cestora.

In acest sens, surse 
ale Casei Albe, arată 
că după alegeri va a- 
vea loc o remaniere 
guvernamentală, me
nită să confere un 
plus de eficiență echi
pei guvernamentale.

C.ALEXANDROAIE

> DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI ROMÂNE DE PARTID ȘI GU

VERNAMENTALE LA ALGER. Duminică dimineața, tovarășul Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-minisțru al guvernului, conducătorul delegației române la festi
vitățile prilejuite de cea de a XX-a aniversare a Zilei naționale a Al
geriei, a fost primit de președintele Consiliului Revoluționar și al Consi
liului de Miniștri, Houari Boumediene. în numele conducerii de partid 
și de stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, reprezentantul 
român a adresat președintelui Boumediene un mesaj de salut priete
nesc. Șeful statului algerian a transmis șefului statului român senti
mentele sale de prețuire, precum și urări de prosperitate poporului 
român. A avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă deosebit 
de prietenească. în aceeași zi, tovarășul Gheorghe Petrescu, vice-pre- 
ședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., membru al delegației, a avut 
o convorbire prietenească cu Abdelkander Bennikous, secretar general 
al Uniunii generale a oamenilor muncii algerieni. Duminică seara, de
legația de partid și guvernamentală s-a înapoiat în Capitală.

^SITUAȚIA DIN CIPRU formează obiectul unui nou raport prezentat 
Consiliului de Securitate de secretarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim.

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALA PORTUGHEZA, condusă de 
Alvaro Cunhal, ministru de stat, și-a încheiat vizita întreprinsă în 
Uniunea Sovietică.

• JOSEPHINE BAKER 
DENUNȚĂ APARTHEI
DUL. Aflată într-un turneu în 
Africa de Sud, cunoscuta cîntă- 
reață, în vîrstă de 68 de ani, a 
declarat la sfîrșitul concertelor 
date la Capetown : dacă știam 
că situația este atît de rea, n-aș 
fi venit niciodată în aceas
tă țară. Dacă știam că au
dițiile muzicale multirasiale 
sînt interzise nu m-aș fi aflat 
aici, deși doream să vizitez A- 
frica de Sud de douăzeci de ani. 
Credeam că lucrurile s-au 
schimbat. în cartierul negrilor 
de la Johannesburg oamenii 
trăiesc în condiții umilitoare. 
Nu vreau să torn gaz peste foc, 
dar nu pot să nu spun adevărul. 
Aș fi mulțumită și mîndră dacă 
aș fi expulzată din Africa de 
Sud pentru că am criticat apart
heidul, a conchis cunoscuta 
cîntăreață.

• CANAL DUNĂRE - 
ADR1ATICA. In ziua de 6 
noiembrie, va începe, în orașul 
austriac Graz, o întîlnire inter
națională consacrată problemelor 
construcției căii de apă dintre 
Dunăre și Marea Adriatică. în 
Iugoslavia și Italia, planurile și 
măsurătorile pentru această im
portantă arteră de navigație au 
și fost efectuate. Acest canal va 
permite tranzitul direct spre Me- 
diterana al mărfurilor din estul 
și centrul Europei — tranzit în
greunat pînă acum de bariera 
Alpilor.

• CEL MAI MARE O- 
BIECT DIN UNIVERS 
a fost descoperit de către as
tronomii olandezi de la radiote- 
lescopul din Westerbork, folo
sind o metodă pusă la punct de 
către laureatul din acest an al 
premiului Nobel pentru fizică, 
Sir Martin Ryle : 12 antene au 
captat undele radio care apoi au 
fost sortate de un computer, re
constituind, punct cu punct, 
imaginea optică a obiectului. El 
se află în constelația Leo 'Minor 
și are un diametru de 18,6 mi
lioane ani lumină. Dimensiunile 
sale uriașe s-ar putea datora, 
sînt de părere savanții, explo
ziilor puternice din centrul for
mațiunii, unde a și putut fi 
identificat un nucleu deosebit 
de strălucitor ; în urma acestor 
explozii se degajă nori volumi- 
noși de gaze.

• MODA BICICLETEI.
Ca în atîtea alte țări, și în 
S.U.A. bicicleta recîștigă prefe
rințele populației. O persoană 
din trei posedă acum o bicicle
tă ; achiziționările s-au dublat 
din 1970, anul trecut vînzarea de 
biciclete totalizînd peste 15 mir 
lioane bucăți, față de. 9 milioane 
automobile. Tot mai multe oraȚ 
șe — printre care Chicago, Den
ver — Iau înființat culoare spe
ciale pentru circulația bicicliști- 
lor. Popularitatea actuală a „vei 
hiculului ideal al sănătății" are 
însă unele consecințe nedorite 
sporirea accidentelor în rîndul 
practicanților „sportului cu pe
dale" — în 1973, înregistrin- 
du-se rănirea a circa un milion 
de persoane — precum și extin
derea masivă a furturilor de bi
ciclete. Paralel cu „moda" bîci- 

’ cletei, se semnalează și reveni-- 
rea interesului pentru autobuzul 
cu etaj, model britanic, consij- 
derat un mijloc de transport 
mai eficient, în condițiile trafi
cului aglomerat din marile orașe 
americane.

•BANCNOTĂ CU EFI
GIA LUI BERLIOZ. Banca I 
Franței pune în circulație înce- 
pînd de astăzi o nouă monedă 
de hirtie în valoare de zece 
franci, cu efigia ilustrului muzi
cian Hector Berlioz (1803—1869). 
Pe una din fețe, Berlioz este 
prezentat dirijînd orchestra cu 
ocazia primei execuții a cunos
cutei sale piese — Recviemul.
Pe cealaltă față, muzicianul este 
prezentat la Roma în fața vilei 
Medici, ținînd în mină chitara 
care i-a fost oferită de Paga
nini.

• MOTOR LINEAR - 
ECONOMIE DE ENER
GIE. Un grup de societăți spe
cializate — vest-germane, brita
nice și franceze — au prezentat 
comisiei Pieței comune un pro
gram de realizare pînă în 1980 
a unui motor linear menit să 
propulseze cu o viteză de circa 
300 km pe oră mijloace de 
transport interurbane. Acest tip 
de motor formează obiectul 
unor intense experimentări nu 
numai în cadrul C.E.E., ci și în 
S.U.A. și Japonia. Spre deose
bire de motoarele electrice cla
sice — a căror mișcare de ro
tație trebuie transformată pen
tru a se obține deplasarea tre
nurilor (ceea ce antrenează o 
pierdere de energie în mecanis
mul de transmisie) — motorul 
linear realizează o evidentă 
economie energetică. în pofida 
simplității principiului de func
ționare, realizarea practică a a- 
cestui motor se dovedește a fi 
extrem de complicată, nici un 
tip experimental nedovedîn- 
du-se pină acum cu adevărat 
eficient.

• APEDUCTUL DIN 
SEGOVIA LA 2 000 DE 
ANI. Aniversarea a două mi
lenii de la edificarea uneia din 
marile construcții ale antichi
tății — apeductul din Segovia — 
a prilejuit organizarea, în acest 
oraș spaniol, a primului simpo
zion de arheologie romană. Par- 
ticipanții au prezentat- studii 
consacrate acestui apeduct, .cro
nologiei sale, sistemului de 
conservare care a permis păs
trarea sa în stare foarte bună 
peste milenii. Alte comunicări 
nu tratat probleme tehnice ale 
sistemelor de canalizare, pro
bleme de inginerie la romani, 
precum și aspecte ale coloniză
rii romane, în general.
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