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AW viață îndemnului pe (are ni l-a adresat și ni-l adresează nouă, 

tuturor, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

să dovedim la fiecare loc de muncă

Ritmurile tot mal accelerate ale e- 
conomiei moderne, asigurarea unei 
înalte eficiențe în fiecare ramură in
dustrială impun, ca o preocupare de 
prim ordin, gospodărirea judicioasă a 
energiei, a tuturor resurselor mate
riale de care dispune societatea, în
cadrarea riguroasă in limitele unui 
consum rațional a acestor valori. A- 
cest imperativ este dictat de rațiu
nea folosirii cu chibzuință, cu răs
pundere pentru prezent și viitor a re
surselor materiale de care dispunem, 
iar pe de altă parte, de nevoia creș
terii necontenite a gradului de efi
ciență.

Este cunoscut faptul că, încă cu 
mulți ani în urmă, conducerea par
tidului și statului nostru, secretarul 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat în repetate rînduri organe
lor și organizațiilor de partid, oame
nilor muncii și organismelor econo
mice îndemnul de a concepe și or
ganiza întreaga activitate a produc
ției materiale în strînsă corelație cu 
aceste cerințe fundamentale ale eco
nomiei. S-a subliniat nu o dată ne
cesitatea de a adopta la fiecare loc 
de muncă și, deopotrivă, la scara în
tregii economii, măsurile corespunză
toare care să genereze imediat și în 
perspectivă o atitudine pătrunsă de 
responsabilitate în privința consu
murilor de energie, materii prime și 
materiale.

Proiectată pe fenomenele care fră- 
mîntă Ia ora actuală omenirea — 
sensibilizată de imperativul cheltui
rii cu rigoare a resurselor naturala 
de care dispune — grija conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
gospodărirea cu maximă atenție a 
energiei, materiilor prime și mate
rialelor capătă o semnificație majoră, 
înscriindu-se ca o preocupare știin
țifică vizionară și de vibrantă răs
pundere patriotică pentru prezentul 
și viitorul națiunii noastre. In a- 
ceastă ordine de idei au fost adop
tate importante documente de către 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Stat, de către cel mai 
înalt for legislativ — Marea Aduna
re Națională.

Recent, în cadrul primei părți a 
lucrărilor sesiunii sale. Marea 

<_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Adunare Națională a ascultat și a 
dezbătut raportul guvernului asupra 
aplicării hotărîrilor de partid și de 
stat cu privire la introducerea regi
mului de economii la energie, 
combustibili, materii prime, mate
riale și cheltuieli adminlstrativ-

lilor materiale șl de producție — te
melie trainică a creșterii venitu
lui național — acțiune ce izvorăște 
organic din prevederile proiectelor de 
Program și Directive ale Congresului 
al XI-lea al partidului.

Relevind cu pregnanță rezulta-

Să utilizăm energia și combustibilul cu folos 
maxim pentru dezvoltarea economică a țării, 
acum și în anii viitori.

® Să realizăm bunuri cu un consum minim de 
materii prime, să drămuim cu zgîrcenie me
talul, lemnul, cimentul și alte materiale 
valoroase.
Să chibzuim mai bine cheltuielile administra
tive, să nu risipim bani și bunuri necesare 
producției, creșterii nivelului de trai.

gospodărești. Pe baza analizei efec
tuate în plen, a fost adoptată Hotă- 
rîrea Marii Adunări Naționale, docu
ment străbătut, ca de un fir roșu, de 
grija și preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statului nos
tru, pentru asigurarea pe o perioadă 
mai îndelungată a resurselor energe
tice necesare dezvoltării economice și 
sociale a țării și, totodată, pentru fo
losirea cit mai rațională a energiei, 
combustibililor, materiilor prime și 
materialelor de care dispunem, pen
tru reducerea sistematică a cheltuie-

tele bune consemnate în ultimul 
timp, atit raportul cit și hotărirea în
fățișează pe larg roadele obținute, 
roade concretizate in faptul că, în 
cursul acestui an, se înregistrează 
economii de peste 6,3 miliarde lei. 
Dar. consemnînd pozitiv aceste 
realizări, Marea Adunare Națională 
a subliniat în cadrul dezbaterilor fap
tul că există încă rezerve importante 
de sporire a eficienței folosirii resur
selor energetice, a combustibililor, a 
materiilor prime și materialelor. 
Dezbaterile au condus la formularea

și adoptarea unor măsuri complexe, 
menite să investigheze în profunzi
me toate posibilitățile de economii și, 
totodată, să valorifice rapid, eficient, 
optim aceste posibilități. De pildă, în 
vederea valorificării și economisirii 
și mai accentuate a resurselor ener
getice s-au stabilit măsuri care an
gajează un număr amplu de factori, 
ele trebuind să fie aplicate prin con
lucrarea guvernului, ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, consi
liilor populare, prin contribuția ac
tivă a oamenilor muncii, a institute
lor de cercetare și proiectare. Este 
un deziderat firesc, impus de însăși 
complexitatea acțiunilor preconizate, 
acțiuni care cuprind : reducerea 
consumurilor tehnologice și a pierde
rilor, dotarea cu instalații de randa
ment superior, producerea energiei 
într-o proporție cit mai mare pe bază 
de cărbuni și de surse hidraulice, ac
celerarea lucrărilor pentru punerea 
în valoare mai intensă a potenția
lului hidroenergetic amenajabil, ur
gentarea înfăptuirii sarcinilor trasa
te de conducerea partidului în dome
niul construcțiilor centralelor nuclea
re electrice, gospodărirea judicioasă 
a energiei și 
rea ordinii și 
lui sistematic 
domenii.

în ceea ce . 
diminuare a consumurilor materiale 
și, îndeosebi, a celor de metale fe
roase și neferoase, material Ipmnos 
și de construcții. Iiirtie, piei, lină, 
bumbac și alte materii prime și ma
teriale, cu toate rezultatele bune ob
ținute pînă în prezent (s-a apreciat, 
de pildă, că în acest an se vor rea
liza, la acest capitol, economii dt 
circa 2,9 miliarde de lei) tre
buie avut în vedere faptul că, 
în raport cu cele mai bune rezultate 
din țară și de peste hotare, mai sînt 
multe de făcut. Așa cum s-a 
relevat în raport, sînt încă întreprin
deri în care consumurile depășesc 
normele admise ; chiar normele sta
bilite nu se află întotdeauna în con
cordanță cu rezultatele pe plan mon
dial, sînt încă mari, dar nici acestea

combustibililor, întări- 
disciplinei. a controlu- 
și exigent în aceste

privește acțiunile de

(Continuare în pag. a Ii-a)
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MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ 

ÎN CINSTEA CONGRESULUI 

înainte de termen- 
deviza colectivelor fruntașe

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI BACĂU

PLĂNUI PE L ANI Al CINCIHOIA FOST ÎNDEPLINIT
în telegrama adresată cu acest 

prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetul jude
țean de partid arată că avansul de 56 
de zile cîștigat creează premisele 
realizării, pină la finele anului, a 
unei producții suplimentare în va
loare de 2,2 miliarde lei. Aceas
ta se va concretiza în circa 10 000 tone 
cărbune, 500 000 tone produse pe
troliere, 12 000 tone mase plastice, 
2 600 tone antidăunători, 3 300 tone 
cauciuc sintetic, 5 000 tone hîrtie, 
aproape 2 milioane mp țesături, 
150 000 mc cherestea, confecții in 
valoare de 350 milioane lei și alte 
produse necesare economiei națio
nale. în încheierea telegramei se 
spune :

„Folosim acest prilej pentru a 
exprima în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Bacău, adeziunea deplină 
la înaltele principii ale politicii in
terne și externe promovate cu con
secvență de partidul nostru, prin
cipii al căror promotor sînteți dum
neavoastră, stimate tovarășe secre
tar general, și ne angajăm să mun
cim cu întreaga noastră capacita
te pentru traducerea lor în fapte. 
Alături de întregul partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru iși exprimă cu bucu
rie hotărirea ca la cel de-al XI-lea 
Congres să fiți reales în înalta 
funcție, de secretar general al parti
dului, garanție sigură a mersului 
nostru ascendent pe drumul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism". *

OAMENII MUNCII DIN INDUS
TRIA ORAȘULUI CARACAL, tînăr 
centru industrial al județului Olt, 
au realizat planul la producția in

dustrială pe 4 ani ai cincinalului cu 
aproape 2 luni mai devreme. Pînă 
la sfirșitul anului curent, ei vor 
produce în plus, între altele, 300 
vagoane marfă, 2 000 tone conser
ve, 20 garnituri mobilă ș.a.

DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI se 
anunță că patru unități — între
prinderea textilă „Cazanele" din 
Orșova, exploatarea minieră Baia

Nouă, Grupul de șantiere construc
ții căi ferate Drobeta Turnu-Seve- 
rin și fabrica pentru producerea 
nutrețurilor combinate — au reali
zat prevederile de plan pe întregul 
cincinal. Alte 11 unități — printre 
care întreprinderea de vagoane din 
Drobeta Turnu-Severin, fabrica de 
confecții „Porțile de Fier", combi
natul pentru prelucrarea lemnului, 
stația C.F.R. Drobeta Turnu-Seve
rin, fabrica de bere și spirt, între
prinderea județeană de industrie 
locală, trustul județean pentru me
canizarea agriculturii ș.a. — și-au 
îndeplinit prevederile de plan pe 
patru ani ai cincinalului.

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

REZULTATE REMARCABILE DUPĂ 19 IIINI
(Corespondentul „Scînteii", Du

mitru Tircob). După bilanțul pri
melor trei trimestre ale anu
lui, care a consemnat înde
plinirea de către industria Ca
pitalei a prevederilor inițiale la 
producția globală pe patru ani 
ai cincinalului cu apjjpape pa
tru luni mai devreme® oamenii 
muncii din întreprinderile bucu- 
reștene au încheiat și luna octom
brie cu rezultate remarcabile în 
producție. Producția acestei luni a 
înregistrat o creștere de 20,3 la sută 
față de aceeași lună a anului trecut, 
în felul acesta, prevederile stabilite 
pe primele 10 luni ale anului la pro
ducția globală și la producția-marfă 
au fost îndeplinite în proporție de 
102 și respectiv 102,4 la sută. Se 
cuvine subliniat că, în acest timp, 
producția globală a sporit cu 18,5 la 
sută, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, iar indicele produc
tivității muncii a înregistrat o creș
tere de 10,1 la sută.

Sporurile însemnate de producție 
realizate în cele 10 luni peste pre
vederile de plan se concretizează, 
între altele, în 5 321 tone oțel, 4 268 
tone laminate finite, motoare cu 
ardere internă, motoare electrice, 
transformatoare și autotransforma- 
toare de putere însumînd 93 210 
CP, 39 273 kW și, respectiv, 49 746 
kVA, aparataj electric de joasă 
tensiune în valoare de peste 53 mi
lioane lei, mijloace de automati
zare și mijloace ale tehnicii de 
calcul însumînd 42,8 și, respectiv, 
37,1 milioane lei, produse ale in
dustriei electrotehnice și electroni
ce în valoare de aproape 300 mi
lioane lei, 16 locomotive Diesel-hi- 
draulice de 1 250 CP, 385 tone de 
produse macromoleculare, 38 550 
mc panouri mari din beton armat, 
mobilier din lemn în valoare de 41 
milioane lei, 508 000 mp țesături tip 
bumbac, aproape 54 000 perechi de 
încălțăminte, 2 762 tone uleiuri co
mestibile și altele.

adresat Conferinței mondiale a alimentației
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îmi face o deosebită plăcere să adresez participanți- 
lor la Conferința mondială a alimentației un călduros 
salut din partea Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a guvernului și poporului român, pre
cum și din partea mea personal.

înscriindu-se în cadrul manifestărilor de amploare 
inițiate și desfășurate sub egida Organizației Națiunilor 
Unite, conferința dumneavoastră dezbate o problemă 
de importanță majoră pentru existența popoarelor, 
pentru progresul întregii omeniri. Intr-adevăr, lichi
darea lipsei de alimente, a insuficienței actuale a pro
ducției agricole, asigurarea hranei întregii populații a 
planetei sint un obiectiv acut, la ordinea zilei, care își 
cere soluționarea corespunzătoare în interesul tuturor 
națiunilor. în această direcție, Conferința mondială a 
alimentației poate aduce o contribuție de cea mai mare 
însemnătate.

Noi considerăm că foametea care mai bîntuie pe în
tinse zone ale Pămintului, subnutriția sînt rezultatul 
înapoierii forțelor de producție, al slabei productivități 
a muncii, al rămînerii în urmă a unor țări — urmare 
a îndelungatei dominații colonialiste, a vechilor relații 
de inechitate existente în lume. Rezolvarea problemei 
alimentației depinde de lichidarea completă a acestor 
stări de lucruri, de respectarea dreptului suveran al 
fiecărui popor asupra bogățiilor naționale, de asigura
rea condițiilor ca fiecare națiune să-și pună integral și 
cu randament maxim in valoare potențialul material și 
uman, să-și dezvolte forțele de producție, să poată 
avea acces neîngrădit la cuceririle revoluției tehnico- 
științifice contemporane.

Gravitatea problemei alimentației ar impune, de pil
dă, ca F.A.O. — organizație a O.N.U. specializată in 
acest domeniu — să treacă la abordarea unor măsuri 
concrete, să inițieze un program special pentru dezvol
tarea producției agricole generale și în mod deosebit 
în țările în curs de dezvoltare, astfel ca in decurs de 
cîțiva ani problema hranei popoarelor să fie soluționată 
într-un mod cît mai corespunzător. în acest scop, este 
necesar să se acționeze pentru punerea în valoare a 
unor vaste suprafețe de terenuri și resurse insuficient 
exploatate de care dispun țările rămase în urmă. Un 
rol important ar avea organizarea unor programe de 
irigații și hidroameliorații, dezvoltarea producției de 
îngrășăminte chimice, de mașini agricole, intensificarea 
cercetării științifice pentru elaborarea de noi soiuri de 
plante și rase de animale, mai productive, care să poată 
fi aclimatizate în zonele respective, cu rezultate maxi
me. Totodată, este necesar să se dezvolte producția de 
erbicide, insecticide și pesticide, în cadrul unor largi 
acțiuni de combatere a bolilor, atit la plante, cît și la 
animale. O atenție deosebită va trebui să se acorde, în 
cadrul acestor programe, formării și pregătirii cadrelor 
de specialiști, mecanizatori și lucrători agricoli, acor
dării de asistență tehnică și tehnologică producției agri
cole a țărilor slab dezvoltate din partea statelor avan
sate în acest domeniu.

Pentru realizarea acestor acțiuni este necesar să se 
intensifice colaborarea bilaterală și multilaterală Intre 
state, în toate domeniile de activitate, inclusiv pe tărî- 
mul tehnico-științific, al schimbului de experiență in 
domeniul practicii și tehnologiei agricola, pe baze echi
tabile și reciproc avantajoase.

în ce o privește, România este hotărîtă să participe 
activ la realizarea unui asemenea program, să colabo
reze și să coopereze activ cu țările în curs de dezvol
tare pentru creșterea bazei lor de producție, pentru 
soluționarea într-un timp cît mai scurt a problemei 
vitale a alimentației popoarelor.

Punînd în centrul întregii sale politici, ca țel su
prem, asigurarea bunăstării maselor largi populare, 
satisfacerea cerințelor lor de viață, atit materiale, cit 
și spirituale, ridicarea gradului de civilizație al întregii 
societăți, România a acordat și acordă o atenție de 
prim ordin dezvoltării continue și modernizării forțe
lor sale de producție, industrializării pe baza cuceriri
lor științei și tehnicii celei mai avansate, creării unei 
agriculturi intensive care să satisfacă întregul necesar 
de produse agroalimentare al populației și economiei, 
progresului întregii vieți economice și sociale. Tot
odată, România dezvoltă colaborarea economică și coo
perarea în producție și tehnico-științifică — inclusiv 
în domeniul agriculturii, al producției alimentare, de 
bunuri de larg consum — cu țările in curs de dezvol
tare, cu statele care pășesc pe calea propășirii econo- 
mico-sociale independente. Sintem hotărîți să amplifi
căm și să diversificăm și mai mult, în viitor, coopera
rea multilaterală cu aceste state, pe baza principiilor 
noi, de egalitate, respect mutual și avantaj reciproc, 
în scopul accelerării progresului popoarelor noastre.

România consideră că problema alimentației, ca șl 
toate marile probleme care confruntă lumea de azi, 
care generează instabilitate economică și politică, fe
nomene de criză, stări de tensiune și încordare, nu pot 
fi soluționate decît prin acțiunea unită a popoarelor 
pentru instaurarea unei ordini economice și politice 
noi în viața internațională, pentru lichidarea politicii 
de dominație, dictat și amestec în treburile altor țări, 
pentru stabilirea de relații bazate,pe egalitate în drep
turi intre state, precum și a unor raporturi juste, echi
tabile în comerțul și cooperarea mondială, între pre
țurile materiilor prime și ale produselor industriale, 
în vederea dezvoltării tot mai accentuate a țărilor ră
mase in urmă.

România consideră că o sursă uriașă de creștere a 
prosperității popoarelor este oprirea cursei înarmări
lor, curmarea cheltuielilor pentru înarmare. Eliberarea 
fondurilor materiale și a forțelor de cercetare științi
fică absorbite în prezent de industria de armament 
ar contribui la soluționarea și mai rapidă a problemei 
alimentației pe plan mondial.

Participînd activ la viața internațională, România 
este hotărîtă să aducă o contribuție activă la instau
rarea unor relații democratice intre toate statele, la 
dezvoltarea colaborării între toate națiunile, la făuri
rea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Cu convingerea că lucrările conferinței se vor în
scrie ca o nouă contribuție la eforturile pentru dez
voltarea economică și socială a tuturor popoarelor, 
pentru accelerarea progresului întregii umanități, ca 
un aport de seamă la cauza generală a colaborării, 
destinderii și păcii în lume, urez succes deplin reu
niunii dumneavoastră.

INVESTIȚIILE
9

ZI DE ZI, PE ȘANTIERE, 
RITMURI DE LUCRU

LA COTA CEA MAI ÎNALTĂ
ÎN PAGINA A ll-A

Pentru lucrătorii 
ogoarelor, două 

obiective de 
maximă urgentă: 

ÎNCHEIEREA 
CULESULUI Șl 
SEMĂNATULUI 
Corespondențe din ju
dețele Doij, Curaș-Seve- 

rin și Botoșani 
ÎN PAGINA A ll-Â

Piatra Neamț, azi Foto : S. Cristian

" ---------
Desprinsă din cronici, po

vestea celor cîțiva plăieși 
care au ținut piept, în Ce
tatea Neamțului, oștilor co
tropitoare ale lui Sobieski 
ne vorbește despre un tre
cut eroic. Pietrele de ce
tate ale Moldovei — și ori
unde întorci aici privirile 
găsești urmele vechilor ce
tăți — readuc în memorie 
o lungă și grea . istorie a 
luptelor necontenite pentru 
integritatea Moldovei, pen
tru independența patriei, 
împotriva jafurilor și co
tropirilor străine.

De aproape 500 de ani, în 
centrul municipiului Piatra 
Neamț, „Turnul lui Ștefan" 
— turn de pază pentru oș
tenii domnitorului — ve
ghează asupra timpului și 
a istoriei. în urmă cu 80 
de ani a fost instalat în 
turn un orologiu care func
ționează de atunci neîntre
rupt. De 3 decenii încoace 
el măsoară timpul înnoiri
lor. Iar în acest timp, fie
care bătaie a bătrînului or
nic a marcat o nouă reali
tate economică și socială. 
Pentru că în anii socialis
mului județului Neamț i-a 
revenit misiunea de a crea 
pe firul Bistriței cîțiva din
tre giganții industriei ro
mânești. în 1953, din „Tur
nul lui Ștefan" se puteau 
auzi ecourile zbuciumului 
de șantier de pe Valea Bi- 
cazului, acolo unde înce
puse construcția fabricii de 
ciment — punct de pornire

V

în epopeea de mai tîrziu a 
hidrocentralei de pe Bis
trița.

Energia smulsă din apele 
Bistriței a stat la temelia 
nașterii altor giganți in
dustriali. Nu se stinseseră 
încă ecourile marelui șan-

chimiei. De atunci această 
platformă, oglindind de fapt 
procesul neîntreruptei in
dustrializări a României, 
s-a dezvoltat continuu. „Di
nastiile" chimiei se succed 
cu repeziciune. Platforma 
Săvinești și a Roznovului

prafețe agricole egale cu 
aceea a întregului teritoriu 
din județele Neamț, Iași, 
Vaslui și Mehedinți.

La Roman, într-o altă 
veche cetate de scaun a 
mușatinilor, urmașii clăca- 
șilor și birnicilor de altă-

plăieșiior— 
maeștri ai chimiei moderne

tier de aici și, mai jos de 
Piatra Neamț, la Roznov, 
la Săvinești începuse con
strucția celor mai mari 
combinate chimice de fire 
și fibre sintetice și de în
grășăminte azotoase din 
țară. Brigadierii de la Bi- 
caz s-au încolonat și, in 
ritmul marșurilor de bri
gadă, au coborît pe firul 
Bistriței pentru a înălța 
„turnurile de argint" ale

furnizează economiei națio
nale 14 la sută din întrea
ga producție a industriei 
noastre chimice. Numai in
stalația „melana IV" reali
zează în prezent o produc
ție de lină artificială egală 
cu producția pe care ar fur- 
niza-o o turmă gigant cu 5 
milioane oi. Iar „azot IV" 
va asigura anual îngrășă
minte chimice suficiente 
pentru fertilizarea unei su

dată, care aprindeau focuri 
pe culmi pentru a vesti o 
nouă invazie străină, au a- 
prins astăzi focul veșnic și 
fertil al siderurgiei. Din 
fosta cetate de scaun, Ro
manul a devenit cetate a 
industriei constructoare de 
mașini într-un timp al in
dustrializării socialiste, al 
forței de creație pe care 
și-o pune acum în valoare 
Moldova, odată cu întreaga

Românie. Țevile fabricate 
pînă acum la Roman sint 
suficiente pentru construi
rea unei magistrale de a- 
ducțiune care ar putea să 
înconjoare Pămîntul, la E- 
cuator, de peste 25 de ori. 
La începutul acestui an, din 
Roman a plecat strungul 
„Carussel" cu seria zero, 
realizat în cea mai nouă 
unitate constructoare de 
mașini a Moldovei.

Ceasul din „Turnul Iui 
Ștefan" numără necontenit 
orele și zilele unei epoci de 
nemaiintîlnită înflorire pen
tru ținuturile Neamțului. 
Fiecare plan cincinal a a- 
dus pînă acum, cu sine, du
blarea producției industria
le globale a județului. Este 
cea mai perfectă progresie 
aritmetică. Numai în cinci
nalul pe care-1 parcurgem, 
producția industrială a ju
dețului crește de la 7 la 
peste 14 miliarde lei. Rit
murile progresului în Mol
dova industrială sînt șl 
înaltele ritmuri ale progre
sului ei pe plan social. 
Numai în ultimii 10 ani, 
peste 140 000 de locuitori ai 
județului s-au mutat în cele 
aproape 14 000 apartamente 
și în cele peste 25 000 case 
noi, construite în mediul ur
ban și rural. Intre anii 1965 
—1974 volumul mărfurilor

Mihai CARANFIL 
Ion MANEA

(Continuare în pag. a Il-a)
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portante realizări în îndeplinirea planului. Nu
meroase și importante obiective au intrat in 
funcțiune și produc din plin, la parametri pro
iectați. Dai’ pînă la finele anului au mai rămas 
de infăptuit însemnate prevederi, fie în domeniul 
punerii în funcțiune a unor noi unități, fie în

bleme deosebite privind asigurarea frontului de 
lucru pe timpul friguros, buna pregătire a inves
tițiilor din anul viitor.

Pentru realizarea exemplară a acestor sarcini 
majore, cele două luni 
acest an trebuie folosite

care au mai rămas 
din plin. în fiecare

din 
de-

Aceste eforturi se cer concretizate în îndeplinirea 
planului de investiții și angajamentelor, în recu
perarea grabnică a restanțelor, în pregătirea mul
tilaterală a activității din anul 1975, în așa fel 
încit pretutindeni, pe toate șantierele, să se ob
țină un bilanț economic pozitiv.

Pentru lucrătorii ogoarelor, doua 
obiective de maximă urgentă:

CULESULUI
Șl SEMĂNATULUI

o Alexandria (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Toader). — Colecti
vele de muncă ale Grupului de 
șantiere Tr. Măgurele, județul Te
leorman, din cadrul Trustului de 
construcții industriale București, 
raportează în cinstea Congresului 
al XI-lea al partidului îndeplinirea 
planului de construcții-montaj pe 
întregul cincinal. Printre obiective
le economice mai importante con
struite în anii acestui cincinal se 
numără întreprinderea de rulmenți 
și Fabrica de nutrețuri combinate 
din Alexandria, etapa a V-a a 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Tr. Măgurele și filaturile 
de bumbac din Alexandria și Ro
șiorii de Vede. Calculele arată că, 
pînă la sfîrșitul cincinalului, gru
pul de șantiere amintit va realiza 
o producție suplimentară de circa 
400 milioane lei.

e Botoșani (prin telefon, de la 
Mihai Munteanu) : în aceste zile 
premergătoare Congresului al XI- 
lea al partidului, constructorii de 
pe șantierul acumulării de apă de 
la Bucecea sînt angajați cu toată 
puterea lor de muncă în realizarea 
și depășirea sarcinilor de produc
ție. Cîteva cifre sînt edificatoare : 
prevederile planului de producție 
pe anul 1974 au fost realizate încă 
de la 30 septembrie, urmînd ca pî
nă la sfîrșitul anului să fie exe
cutate în plus lucrări de construc
ții-montaj în valoare de peste 9 
milioane lei.

o Grupul de șantiere Electro- 
montaj — București, cel care a co
nectat Complexul studențesc și de 
cercetare de pe platforma Măgure
le la sistemul energetic național, 
recent inaugurat, linia electrică de 
66 KV in Liban sau a ridicat in
stalația de nocturnă a stadionului 
„23 August", raportează obținerea 
unei producții suplimentare față 
de planul la zi de peste 5.5 mili
oane lei, datorată în întregime 
creșterii productivității muncii. La 
ora actuală, colectivele de muncă 
de aici se află antrenate într-o lu
crare de mari proporții — linia

electrică aeriană de 400 KV Bucii- 
rcști-Brazi — care va străbate 
53 km și va asigura transportarea 
puterii din noua termocentrală Mi
litari spre cunoscutul combinat 
petrochimic. în același timp se 
află într-un stadiu avansat de exe
cuție și instalația ce va furniza 
energia electrică amplului sistem 
de irigații din Valea Carasul, pre
cum și cea destinată alimentării a- 
menajărilor piscicole din Delta 
Dunării.

triale din județele Bacău, Iași și 
Vrancea, au îndeplinit, cu 60 zile 
mai devreme, prevederile planului 
pe întregul an. Colectivul acestei 
unități fruntașe s-a angajat ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să realizeze 
lucrări suplimentare în valoare de 
30 milioane lei.

o O nouă linie de țevi sudate, 
cu o capacitate anuală de 120 000 
tone, a intrat zilele acestea în func
țiune la întreprinderea „Metalur-

CONSTRUCTORI
DE ONOARE

® Au îndeplinit și depășit planul 
@ Obiective intrate în funcțiune

• Șantierul nr. 4 Balș din cadrul 
Trustului de construcții industriale 
Craiova anunță îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1974 încă din 
20 octombrie 1974, adică cu 72 de 
zile mai devreme. La acest succes 
au contribuit toți muncitorii, în 
frunte cu comuniștii. în perioada 
ce a mai rămas pînă la finele a- 
nului, întregul colectiv este mobi
lizat să realizeze în plus peste 10 
milioane lei producție finită, pre
cum și punerea în funcțiune a cup
torului electric de 50 tone de la 
oțelărla electrică cu un avans de 
8 luni.

® Formațiile de lucru ale Șantie
rului Bacău din cadrul Trustului de 
instalații-montaj Iași, care execută 
lucrări de echipare tehnologică la 
un mare număr de obiective indus-

gica“ din Iași. La aceeași unitate a 
început să producă și o modernă 
instalație de profile metalice îndoi
te la rece, ale cărei produse sînt 
mult solicitate de industria con
structoare de mașini. Noi capaci
tăți de producție se află în stadii 
avansate de execuție și la Combi
natul de fire și fibre sintetice, în
treprinderea de antibiotice și între
prinderea Nicolina din Iași.

a Recent, la Combinatul de lianți 
din Cîmpulung-Muscel au ieșit pri
mele tone de var realizate pe o 
nouă linie tehnologică. Ca urmare, 
in afara unei producții de ciment 
echivalentă cu întreaga cantitate 
fabricată in România înainte de 
1944, Combinatul va pune anual la 
dispoziția industriei și 210 000 tone 
de var.

• Orașul Slatina, al cărui nume 
este asociat de obicei cu aluminiul, 
continuă să-și adauge și alte atri
bute industriale. Aici a intrat în 
funcțiune o nouă filatură cu o ca
pacitate anuală de peste 4 000 tone 
fire cardate. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii acestei unități s-au 
angajat ca pînă la finele anului să 
producă mai mult de 400 tone fire.

O PLOIEȘTI. (Corespondentul 
„Scînteii", Constantin Câpraru). — 
Un nou și important obiectiv — 
sectorul de turnătorie — a început 
să producă la întreprinderea „Fe- 
roemail" din Ploiești. Toate utila
jele și instalațiile s-au comportat 
bine în probele tehnologice și 
funcționează acum la parametrii 
prevâzuți în documentația de pro
iect. Moderna turnătorie, al cărei 
proiect este semnat de I.P.C.M. 
București (filiala Brașov) și a fost 
înălțată de constructorii de la T.C.I. 
Ploiești, pe lîngă faptul că asigu
ră condiții optime de lucru turnă
torilor și formatorilor, funcționea
ză cu 50 la sută mai puțin perso
nal, dacă facem comparația cu sec
țiile unde se folosesc tehnologiile 
de turnare tradiționale.

o în cadrul Combinatului de în
grășăminte chimice de la Arad a 
fost pusă în funcțiune stația elec
trică ce va asigura alimentarea cu 
energie a unităților de producție de 
aici. Pe această platformă indus
trială se află într-un stadiu înain
tat de montaj utilajele tehnologice 
ale fabricii de azot și oxigen, pri
ma unitate de producție a combi
natului.

© întreprinderea „Tehnoton" din 
Iași — unitate specializată în pro
ducția de aparatură electronică 
tranzistorizată — dispune de două 
noi linii tehnologice pentru fabri
cația radioreceptoarelor. Cu toate 
că „Tehnoton" s-a înscris pe harta 
economică a lașului de puțin timp, 
ea va reuși ca pînă la sfîrșitul 
anului să realizeze 14 tipuri de ra
dioreceptoare.

Am intrat într-o săptămînă hotărîtoare pentru în
cheierea însămînțării griului și recoltării porumbului, 
întrucît vremea s-a ameliorat în toată țara, lucrările 
in cîmp au putut fi reluate cu intensitate și în jude
țele în care a plouat mai mult. Pină ieri, potrivit date
lor centralizate Ia ministerul de resort, semănatul griu
lui s-a realizat pe 85 Ia sută din suprafețe în între
prinderile agricole de stat și aproape 90 la sută în coo
perativele agricole de producție. Lucrările au avansat 
și la recoltatul porumbului : în întreprinderile agricole

de stat această lucrare s-a executat pe aproape 70 la 
sută din suprafețe, iar in cooperativele agricole — 75 
la sută. Pe măsură ce tractoarele se eliberează de la 
însămințări și recoltat sint folosite la arăturile de 
toamnă, lucrare care s-a executat pînă acum pe 
1 500 000 ha în cooperativele agricole și 250 000 ha in în
treprinderile agricole de stat. ÎNSĂMÎNȚAREA GRIU
LUI ȘI STRÎNGEREA RECOLTEI DE PORUMB con
stituie obiectul raidului-anchetă întreprins în mai mul
te județe. Iată, pe scurt, constatările de la fața locului.

Corespondenții „Scînteii" transmit din județeie Bolj, Caraș-Severin și Botoșani

NU LUNGESC DOAR VORBA, 
CI Șl TERMENELE DE EXECUȚIE

Acum cîtva timp, pe șoseaua ce 
duce spre Combinatul chimic Valea 
Călugărească a putut fi văzută o ca
ravană puțin obișnuită. Pe un trailer 
de circa 60 tone se transporta un uti
laj colos, mai precis o cuvă în greu
tate de nu mai puțin de 25 tone, ce 
avea o înălțime de 5 metri și o lăți
me de aproape 7 metri. Iată ajuns 
acest transport la porțile unității, 
după o cale destul de lungă și ane
voioasă, tocmai de la Rîmnicu-Vil- 
cea. Montorii și specialiștii de la 
T.C.I. Ploiești, întîmpinînd caravana, 
și-au dat seama că utilajul, așa în
treg, nu poate trece pe sub estaca
dele combinatului. Ba, mal mult, nu 
poate fi montat nici in instalația de 
acid fosforic.

Nu vrem să lungim vorba. A fost 
solicitat furnizorul — întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă Rîmnicu- 
Vîlcea — să trimită o echipă de su
dori și să secționeze cuva, să o facă 
aptă de montare. După destule dis
pute — cine poartă vina ? — utilajul 
transportat cu mare trudă (a fost ne
cesară tăierea firelor de telegraf pe 
șosea, s-a oprit circulația ș.a.), a fost 
desfăcut în bucăți, cu flacăra apara
tului de sudură.

— Dar ce să vedeți ? — ne-a spus 
inginerul Gheorghe Milea, șeful ser
viciului de investiții al combinatului.

O O E3 83 El O

Odată cu operația de secționare s-a 
constatat că producătorul nu-i făcuse 
utilajului polizarea internă necesară 
cauciucării de către întreprinderea 
„Anticorozivul" — din București. Noi, 
ca beneficiar — a conchis șeful inves-

Pe firul une-â dispute 
inutiie și păgubitoare 

între furnizor 
și beneficiar

-  1 -imnuri mu r -oirrTT i r ~i—n~i~i------- T
tiției — considerăm că furnizorul nu 
a respectat prevederile caietului -de 
sarcini și documentația de proiect, 
trimițîndu-ne un utilaj necorespun
zător.

Ce spune directorul unității pro
ducătoare, inginerul Dan Pîrvănescu, 
căruia i-am solicitat părerea ?

— E drept, nu am realizat opera
țiunea necesară pentru cauciucare. 
Acum, beneficiarul are pretenții in 
plus pentru lucrări suplimentare în 
finisare.

O O B O B

Ne-am reîntors la Valea Călugă
rească. Aici, ni s-a răspuns categoric 
că nu este vorba de vreo pretenție 
în plus, ci numai și numai de res
pectarea documentației de proiect. 
Așadar, după cum se vede, furnizo
rul și beneficiarul își aruncă unul 
altuia vina și nu găsesc o cale prin
cipială de înțelegere. în acest timp, 
utilajul întîrziat la montaj cu mai 
bine de o lună și jumătate așteaptă 
să i se execute lucrările necesare 
pentru a fi utilizat. Reținem din a- 
ceastă defectuoasă colaborare dintre 
beneficiar și furnizorul de utilaj 
faptul că nu s-a simțit și nu se simte 
influența (pozitivă, bineînțeles) nici 
a Centralei industriale de utilaj teh
nologic chimic, petrolier și minier 
București (furnizor general contrac
tant) și nici a Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice Craiova. 
Socotim că acestea au datoria să in
tervină operativ, încit utilajului a- 
mintit să i se facă și restul de ope
rațiuni de prelucrare. Importantul o- 
biectiv de investiție de la Valea Că
lugărească — instalația de fosfat di- 
calcic — trebuie să intre în func
țiune la termenele indicate în do
cumentația proiectului.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii”

B O O B B B

Zile de vîrf 
pe magistrala 
Brașov-Deda «

Pe magistrala feroviară Bra- 
șov-Deda, in lungime de peste 
230 kilometri, se desfășoară in
tr-un ritm susținut lucrările de 
electrificare. Pe tronsonul Ci- 
ceu-Deda, care urmează să fie 
dat în exploatare pînă la finele 
acestui an, au fost sistematizate 
pînă acum 18 stații, iar la alte 
16 s-au încheiat lucrările de 
centralizare electrodinamică. în 
același timp, s-au terminat și 
cele 12 clădiri noi destinate in
stalațiilor CED. Pe secțiunea Bra- 
șov-Ciceu, datorită unei largi 
concentrări de forțe și ritmu
lui susținut în care se acționează 
pe întregul front de lucru, s-a 
reușit ca pînă acum să fie înche
iate lucrările de sistematizare a 
10 stații, să fie executate două 
clădiri pentru instalațiile CED 
și să fie sporită capacitatea u- 
nui număr de 8 stații de călă
tori, printre care cele din Sf. 
Gheorghe, Tușnad etc. în 1975, 
lucrările de electrificare a li
niei ferate Brașov-Deda vor fi 
încheiate.

NIcoIae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

B H O El B O

(Urmare din pag. I) 
nu se îndeplinesc în mod corespun
zător. Asemenea situații nu pot fi 
îngăduite în actuala etapă de dezvol
tare și modernizare a industriei noas
tre socialiste. Se impune, deck tre
cerea neîritîrziată, fermă la înfăp
tuirea sarcinilor subliniate de condu
cerea partidului nostru privind per
fecționarea proceselor tehnologice, 
reproicctarea unor asemenea produ
se, în scopul reducerii consumurilor 
de materiale, îmbunătățirii perfor
manțelor lor tehnico-funcționale. în 
conformitate cu cele mai bune rezul
tate pe plan internațional.

Neîndoielnic, diminuarea consu
murilor specifice reprezintă, în pri
mul rînd, o problemă de ordin teh
nic și tehnologic, o chestiune _ care 
privește cu precădere compartimen
tele de concepție din întreprinderi 
și centrale industriale. Concomitent, 
însă, înscriindu-se în cadrul acțiunii 
permanente, stăruitoare de reducere 
a cheltuielilor materiale și de pro
ducție, o atare problemă trebuie să 
preocupe în cel mai înalt grad orga
nismele eeonomico-financiare, con
ducerile de unități, organele și orga
nizațiile do partid. Așa cum s-a sub
liniat în raport, în contextul 
creșterii penuriei de energie și a pre
țurilor materiilor prime pe plan 
mondial, al faptului că o parte 
importantă din materiile prime și 
materialele necesare industriei se a- 
duc din import, sînt sau de
vin deficitare, gospodărirea lor cu 
maximă eficiență reprezintă un o- 
blectiv de interes național, o sarcină 
esențială a fiecărei întreprinderi și 
centrale, a fiecărui minister și orga

nism economieo-financiar. Iată de 
ce, nu numai acum, imediat, ci 
și în perspectivă se impun noi mă
suri tehnico-organizatorice și poli
tico-educative pentru drămuirea gos
podărească a fiecărei unități de ma
terie primă și material, de combus
tibil și energie, pentru utilizarea 
acestora in cantități stricte și transfor
marea lor în produse care să înglo
beze cît mai putină muncă trecută — 
deci resurse materiale — și cît mai 
multă muncă vie, complexă, intelec
tuală, rod al intensificării contribu
ției cercetării științifice și tehnologi
ce, al activității compartimentelor de 
proiectare, de concepție din toate în
treprinderile industriale.

In fața unor asemenea deziderate 
este de înțeles că economia noastră 
națională nu-și mai poate permite de
pășirea consumurilor normate, pre
văzute în plan, a cheltuielilor de pro
ducție și materiale. Dimpotrivă, obți
nerea de economii, în plus față de 
cele stabilite prin plan, trebuie să 
constituie un titlu de cinste, o sarcină 
de onoare pentru fiecare muncitor, 
tehnician și inginer, pentru fiecare 
proiectant și cercetător, care — cu 
ambiție și răspundere — au datoria de 
a identifica noi soluții, noi căi de re
ducere a consumurilor, a cheltuieli
lor materiale și de producție. După 
cum este cunoscut, în proiectul de 
Directive ale Congresului al XI-lea al 
partidului se prevede o diminuare 
substanțială a ponderii cheltuielilor 
de producție în produsul social, o re
ducere simțitoare a cheltuielilor, pe 
această bază urmînd să se realizeze un 
spor de cîteva zeci de miliarde lei ve
nit național. De aceea — așa cum s-a

arătat în raport — de pe acum se cer 
luate măsuri, pe multiple planuri, 
întrebarea : cît costă o mie de lei 
producție-marfă trebuie să fie in 
permanență în centrul atenției comi
tetelor și consiliilor oamenilor muncii, 
a organizațiilor de partid. Acestea, in 
strinsă conlucrare cu sectoarele de 
concepție și cele financiar-contabile, 
cu organismele economico-financiare, 
au datoria de a trece la analiza fie
cărui produs, a fiecărui element al 
cheltuielilor materiale și de produc
ție, de a stabili și aplica măsuri 
energice in vederea micșorării siste
matice a costurilor. Concomitent, 
trebuie reintroduse rapid în circuitul 
economic toate resursele imobilizate 
în circuitul productiv, trebuie va
lorificate Ia maximum deșeuri- 
le materiale. Sînt unități și cen
trale — între care din industria 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii — care obțin o mie de 
lei producție-marfă cu un volum de 
cheltuieli cu mult sub media pe in
dustrie ; dar există și altele din in
dustria metalurgică în care nivelul 
respectiv este încă ridicat, la fel 
ca și în unele întreprinderi din in
dustria chimică, adică tocmai în sec
toare mari consumatoare de mate
riale, de combustibil și energie. S-au 
epuizat oare, în aceste unități, rezerve
le de diminuare a normelor de consum, 
de reducere a cheltuielilor materiale și 
de producție 7 Este o problemă care 
vizează nu numai cadrele tehnice, 
dar și pe cele economico-financiare, 
care trebuie să analizeze te- 
meinio fiecare cheltuială, fiecare 
consum înainte de a angaja fondu
rile statului, resursele țării, să nu se 
limiteze la a constata deficiențele, 
depășirile de norme, risipa, abateri
le de la prevederile legale, de la 
disciplina de plan și financiară, ci 
să ia măsuri de prevenire a unor 
asemenea neajunsuri.

Cum se știe, în ultimul an s-au

înregistrat rezultate bune și în pri
vința reducerii cheltuielilor adminis- 
trativ-gospodărești, folosirii raționale 
a spațiilor administrative, reducerii 
numărului sau înlocuirii unor mijloa
ce de transport cu altele avînd con
sumuri mai reduse de carburanți, 
ș.a. Dar în acest domeniu trebuie 
luate în continuare măsuri pentru a 
instaura pretutindeni mai multă chib
zuință în folosirea banilor, a bunuri
lor, evitînd cheltuielile inutile, risipa. 
In acest sens, recent s-au luat unele 
măsuri pentru reducerea cheltuielilor 
destinate rechizitelor, ■ întreținerii, 
convorbirilor telefonice, reparațiilor 
capitale în cadrul unităților, deplasă
rilor în țară și străinătate, sumelor 
afectate lucrărilor de organizare a 
șantierelor de investiții ș.a., urmînd 
ca în anul 1975 să se introducă pla
nul cheltuielilor administrativ-gospo- 
dărești în sistemul planificării, iar 
fundamentarea acestor cheltuieli să 
se facă pe bază de norme și norma
tive, pentru ca și în acest domeniu

(Urmare din pag. I)

triasportul 
pMs*

în aceste zile, în județul Dolj se 
depun eforturi pentru a se încheia 
grabnic recoltatul porumbului pe ulti
mele 2 000 hectare. Cele mai mari din 
aceste suprafețe se află în coopera
tivele agricole din raza consiliului 
intercooperatist — Cetate — 330 hec
tare. Cauzele 7 Sînt două : lipsa mij
loacelor de transport și o slabă or
ganizare a muncii de către factorii 
de răspundere din unitățile agricole. 
Restanțe la recoltarea porumbului e- 
xistă și în unitățile agricole din con
siliile intercooperatiste Bîrca — 400 
ha și Murgași — 200 ha unde, de a- 
semenea, se impune concentrarea e- 
nergiilor pentru strîngerea porum
bului.

Care este situația recoltării la sfe
cla de zahăr 7 în ultimele zile s-a 
acționat cu toată hotărîrea, în între
gul județ, pentru accelerarea ritmu
lui de recoltare și la această cultură. 
Măsură cu atît mai necesară cu cit a 
mai rămas de strîns producția de pe 
circa 2 500 ha. Cooperativele agricole 
din Bistreț, Plosca, Negoi, Amărăștii 
de Sus mai au de recoltat fiecare in
tre 100 și 160 ha cu sfeclă. Aici, cît și 
în alte locuri, ritmul recoltării, cît și 
al transportului sfeclei în baze lasă 
de dorit. Sînt dese cazurile cînd sfe
cla stă grămezi pe cîmp, în timp ce 
fabrica nu are suficientă materie 
primă. Concluziile care se impun 
sînt limpezi : mobilizarea tuturor 
forțelor umane și mecanice pentru 
încheierea grabnică a recoltării sfe
clei și porumbului de pe toate su
prafețele și îndeosebi organizarea 
mai bună a transportului produselor 
din cimp.

Pînă marți, în județul Caraș-Se- 
verin porumbul a fost recoltat pe 43 
la sută din suprafață, iar din cele 
29 000 ha prevăzute a se cultiva cu 
grîu au fost însămințate 11 000 ha. 
Este evidentă rămînerca în urmă. 
Explicația, desigur, este aceea că a 
plouat săptămîni întregi. Cu toate a- 
cestea, acolo unde s-a acționat ener
gic, s-au obținut rezultate bune. Un 
bun exemplu îl oferă cooperatorii 
din Moldova Veche, Domașnea, Suș- 
ca, Gornea. Nu același lucru se poate 
spune și despre unitățile vecine cu 
cele amintite. Bunăoară, cooperato
rii din Ciclova au recoltat porumbul 
doar pe 50 ha din 310 ha cultiva
te. Lucrările sînt intîrziate și în coo
perativele agricole din Greoni, Gher- 
teniș, Izgar. Ing. Petru Vișescu, di
rectorul direcției județene agricole, a 
ținut să evidențieze cîteva din ac
țiunile inițiate pentru încheierea ur
gentă a lucrărilor.

„Toți specialiștii noștri se află pe 
ogoare, unde, împreună cu cadrele 
agricole din unități, depistează supra
fețele zvîntate pentru a grăbi recol
tarea porumbului, eliberarea terenu
lui și însămînțarea griului. In vede
rea accelerării lucrărilor s-a luat 
măsura ca știuleții recoltați să fie 
depuși pe paturi de coceni și trans
portați din cîmp. Se utilizează toate 
atelajele existente, iar acolo unde nu 
pot intra remorcile, tractoarele au 
fost dotate cu lăzi improvizate pe 
ridicătorul hidraulic. în locurile unde 
urmează să se insămînțeze griul co
cenii sînt recoltați împreună cu știu
leții, separarea acestora făcîndu-se la 
capătul tarlalelor. în unele uni
tăți mecanizatorii de bază sînt folo
siți în schimbul de noapte, iar cei 
mai tineri — în schimbul de zi".

Este absolut necesar ca, acum, cînd 
timpul este înaintat, măsurile stabi
lite să fie aplicate exemplar, în toa
te unitățile agricole, astfel incit în- 
sămînțările și strîngerea recoltei să 
se încheie în cîteva zile.

Fe m M 
ori rea, Mica
se Măsoară 
isâimpt

După cum ne declara ing. Vaslle 
Alungulesei, director adjunct la di
recția agricolă, in cooperativele agri
cole din județul Botoșani într-o zi- 
două se va încheia însămînțarea ce
lor cîteva sute de hectare care au 
mai rămas. Forțele sînt concentrate 
acum, pe orice vreme, la recoltat 
sfecla — mai sînt 1 000 de hectare — 
la desfăcat porumbul de pe coceni 
— lucrare realizată în proporție de 
35 la sută, la recoltatul cartofilor.

Pe vreme bună sau rea, mii de ță
rani cooperatori, sprijiniți de elevi 
de la sate au continuat munca la 
desfăcat porumbul și la recoltat sfe
cla. Reținem aici eforturile ce se de
pun la cooperativele agricole din 
Lunca, Virfu-Cîmpului, Mileanca, 
Stăuceni și altele. Succese deosebite 
la desfăcatul porumbului au coope
rativele agricole din Albești, Călă
rași, Răuseni, Todireni, Curtești. 
Roma, Bucecea și altele. Există și 
unități unde, datorită întîrzierii re
coltării cartofului sau sfeclei de za
hăr, continuă să se amîne desfăcatul 
porumbului. Intre acestea figurează 
cooperativele agricole din Brehuiești, 
Mihăișeni, Fd. Herții.

Cu cîteva zile în urmă, biroul co
mitetului județean de partid a exa
minat situația lucrărilor de sezon în 
fiecare consiliu intercooperatist. Or
ganizațiile de partid și conducerile 
unităților agricole au fost ajutate să 
reeșaloneze graficele de lucru în ra
port de situația concretă. In spriji
nul cooperativelor în care lucrările 
sînt rămase în urmă au fost trimise 
utilaje suplimentare, sînt stimulate 
măsurile de întrajutorare. Potrivit 
acestor grafice, urmează ca pină în 
jurul datei de 20 noiembrie să se 
termine în județul Botoșani și exe
cutarea ogoarelor de toamnă.

Recoltarea porumbului la cooperativa agricolă de producție din comuna Vidra-llfov
Foto : S. Cristian

O g II O B a o
să se asigure promovarea unui rigu
ros regim de economii.

Hotărîrea adoptată, ca și raportul 
guvernului cheamă pe toți oamenii 
muncii, întregul popor să acționeze 
perseverent pentru promovarea u- 
nui regim de austeritate, de econo
mii stricte la energie, combustibili, 
materii prime și materiale, pentru 
cheltuirea chibzuită a fiecărui leu. 
Așa cum a subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al partidu
lui, folosirea cît mai judicioasă, cu 
maximă eficiență, a resurselor ma
teriale, a întregii avuții naționale 
trebuie să devină o mare acțiune de 
masă cu caracter permanent, să con
stituie o obligație a fiecărui cetă
țean — de la muncitor pînă la mi
nistru — aceasta decurgînd din 
dubla calitate pe care o au oame
nii muncii de producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție, 
din înalta îndatorire patriotică căreia 
toți sîntem chemați să-i consacrăm 
capacitatea, inițiativa și puterea 
noastră de muncă.

vîndute către populație s-a du
blat. Funcționează în județ patru 
case de cultură, un teatru de stat, 
234 cămine culturale, 626 biblio
teci, 5 cluburi ale sindicatelor. 453 
școli cu peste 100 000 de elevi. O 
mare parte a acestor edificii de cul
tură și învățămînt sînt și ele con
strucții noi. Ocrotirea sănătății este 
asigurată prin rețeaua sanitară, care 
cuprinde 2 854 medici și personal me
diu sanitar, aproape 4 000 paturi in

spitale — un spital nou, un adevărat 
complex al sănătății, a fost dat în 
folosință la Piatra Neamț la începu
tul acestui an — prin 28 de dispen
sare.

în planurile de viitor ale națiunii 
noastre, județului Neamț îi sînt re
zervate creșteri economice și sociale 
de mare anvergură. Se păstrează și 
pentru următorul plan cincinal acea 
progresie aritmetică a cincinalelor 
anterioare. Așa, de pildă, se prevede 
o creștere a valorii producției indus
triale globale de la 14 miliarde lei

în 1975, la circa 25 de miliarde în 
1980. Se vor dezvolta cu precădere 
industriile purtătoare de progres teh
nic, menite, în același timp, să va
lorifice într-un grad superior resur
sele materiale ale județului. Față de 
anul 1975 se va dezvolta cu 47 la sută 
industria metalurgică, țu 50,7 la sută 
industria constructoare de mașini, cu 
36,7 la sută industria chimică. In pro
ducția industrială globală a județu
lui, aceste ramuri vor căpăta astfel o 
pondere de două treimi. Volumul 
mare de Investiții va aduce în relie
ful acestor păminturi siluete indus
triale noi : un nou laminor și 
o platformă chimică pentru pro
ducerea firelor poliesterice. Aceas
ta din urmă va încheia, pe linia Să- 
vinești, Roman, Iași, o axă indus
trială a firelor și fibrelor sintetice. 
Vor apărea, in același timp, noi și 
noi instalații pe platforma Săvineș- 
tilor. Se va construi o mare fabrică 
de ciment, cu linii moderne de 300 
de tone fiecare. Se va dezvolta, în 
viitorul cincinal, și ramura exploată
rii și prelucrării superioare a lemnu
lui. Totalul investițiilor, de 14 miliar
de lei, va fi egal cu investițiile aloca
te județului în ultimele două cinci
nale. Și în felul acesta va fi posibi
lă construcția a 50 de capacități noi 
de producție în industrie și a altor 
20 în agricultură...

Producția globală agricolă va în
registra și ea un salt de 21 la sută 
față de 1975. Va crește în mod deo
sebit producția din ramura zooteh
niei (31 la sută). Investițiile în agri
cultură se vor ridica la 635 de mi
lioane lei din fondurile statului și 250 
de milioane lei din fondurile coope
rativelor agricole de producție. Vor 
fi construite încă cinci complexe in
dustriale de creștere a animalelor și 
vor fi amenajate pentru irigații încă 
zece mii de hectare, ceea ce înseam
nă o dublare a suprafețelor irigate în 
prezent. Fertilizarea solurilor se va

face și pe calea chimizării. Cantită
țile de îngrășăminte chimice folosite 
In agricultură vor crește de la 23 570 
de tone în 1975, la 52 470 în 1980.

Toate acestea vor însemna nu nu
mai un spor substanțial al puterii 
economice, ci și un important adaos 
la veniturile populației. Mai întîl prin 
aceea că se vor crea 22 000 noi locuri 
de muncă, apoi prin creșterea fireas
că a retribuției muncii prevăzută în 
documentele Congresului al XI-lea al 
partidului.

Dezvoltările din domeniul social 
vor fi, de fapt, mai complexe. Ne pu
tem gîndi, de pildă, la cele 14 200 de 
apartamente noi ce se vor construi 
din fondurile și cu sprijinul statului 
și care vor oferi locuințe confortabile 
pentru 60 000 de oameni. Adică echi
valentul unui oraș cu un număr me
diu de locuitori.

Volumul desfacerilor de mărfuri 
către populație va crește cu 50 la 
sută față de cel prevăzut pentru a- 
nul viitor. Volumul prestațiilor de 
servicii va înregistra și el o creștere 
de 65 la sută. Se vor construi noi 
edificii pentru ocrotirea sănătății. 
Capacitatea de spitalizare va spori cu 
630 de paturi. Se vor construi grădi
nițe însumînd 5 500 de locuri. Apoi, 
1 300 de locuri în internate școlare, 
850 de locuri în ateliere-școală, 280 
noi săli de clasă.

Peste șase ani. ceasul din turnul 
de pază al lui Ștefan va continua, 
desigur, să bată, măsurînd un alt timp 
al istoriei, timpul unor împliniri și 
mai mari. Cronicarul moldovean Mi
ron Costin spunea cîndva : „Cu acele 
trecute vremuri să le pricepem pe 
cele viitoare". Cuvinte perfect va
labile și pentru ziua de azi a Mol
dovei, a ținuturilor Neamțului, care 
își privesc cu osîrdle trecutul pen
tru a înțelege cit de frumoase, cît 
de tulburătoare sînt prezentul șl vii
torul lor.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de urările pe care Excelența Voastră a bine
voit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a 51-a aniversări a republicii 
și mă grăbesc să vă exprim sincerele mele mulțumiri, ca și sincerele 
mele urări de pace și prosperitate pentru poporul român prieten.

De asemenea, sînt convins că relațiile de bună vecinătate, de coope
rare și de respect mutual dintre Republica Turcia și Republica Socia
listă România vor continua să se dezvolte în interesul țărilor noastre și 
vor contribui la pacea și securitatea din regiunea noastră și din lumea 
întreagă.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

h întîmpinarea aniversarii Marii
^eMi Sodeliste A

5

ADUNĂRI FESTIVE
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FOTBAI- IN CUPELE EUROPENE

Cu prilejul celei de-a 57-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la București, Iași și Tul- 
cea au avut loc, în cursul zilei de 
marți, adunări festive.

Despre semnificația istorică a a- 
cestui eveniment, la clubul întreprin
derii bucureștene „Danubiana" au 
vorbit Constantin Cosmescu, director 
general al Centralei industriale de 
prelucrare a cauciucului și maselor 
plastice, și V. E. Statiev, șeful Re
prezentanței comerciale a U.R.S.S. în 
țara noastră, la întreprinderea de 
antibiotice din Iași — ing. Veniamin 
Munteanu, directorul întreprinderii, 
și V. P. Abîzov, consilier la Amba
sada Uniunii Sovietice, iar la clubul

fabricii „Dunărea" din Tulcea — Au
gustin Todea, directorul întreprinde
rii, și Gheorghii Cebotariov, consulul 
general al U.R.S.S. la Constanța.

în cadrul adunărilor festive, vorbi
torii au subliniat marile succese ob
ținute de poporul sovietic, sub con
ducerea P.C.U.S., în construcția co
munismului, au evidențiat cursul as
cendent al relațiilor multilaterale de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice, dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.

în încheiere au fost prezentate 
programe artistice susținute de for
mații locale profesioniste și de ama
tori.

Cronica zilei

Aseară, la Koln, în meci retur pen
tru competiția de fotbal „Cupa 
U.E.F.A.", echipa vest-germană F.C. 
Koln a întrecut cu scorul de 3—2 
(1—2) formația Dinamo București. 
Primul meci s-a încheiat la egali
tate 1—1. astfel că echipa din Koln 
s-a calificat în 16-imile de finală.

De menționat că Dinamo București 
în minutul 10 conducea cu 2—0, prin 
golurile marcate de Custov și Dudu 
Georgescu.

în meci retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei cupelor" la fotbal, 
Dinamo Kiev a învins cu scorul de 
2—1 formația vest-germană Eintracht 
Frankfurt pe Main. Și în primul 
meci, disputat la FranldJurt, fotbaliș
tii sovietici cîștigaseră cu 3—2, ast
fel că pentru sferturile de finală s-a 
calificat Dinamo Kiev.

în aceeași competiție, la Budapes
ta, echipele Ferencvaros și Liverpool 
au terminat la egalitate : 0—0. Pri
mul meci se terminase, de asemenea,

cu un scor nedecis : 1—1. dar avînd 
un gol marcat în deplasare, Ferenc
varos s-a calificat în sferturile de fi
nală.

*
în cupele europene sînt progra

mate astăzi numeroase meciuri.
în „Cupa U.E.F.A.", echipa Stea

gul roșu Brașov întîlnește pe teren 
propriu formația S.V. Hamburger, li
dera campionatului vest-german. 
Partida va începe la ora 14,00 și va fi 
condusă de arbitrul turc Ertugrul 
Dilelc. în meciurile Velez Mostar — 
Rapid Viena (în tur 1—1), Atletico 
Madrid — Derby County (2—2), Di
namo Moscova — Dynamo Dresda 
(0—1) și Banik Ostrava — F.C. Nan
tes (0—1) gazdele par să aibă prima 
șansă de calificare.

Cea mai interesantă partidă din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
este cea dintre formațiile F.C. Mag
deburg și Bayern Munchen, dețină
toarea trofeului (în tur 2—3).

MANIFESTĂRI CULTURALE

ACTUALITATEA LA TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Djakarta a fost ciștigat de jucă
torul neozeelandez Onny Parun, în
vingător cu 6—3, 6—3, 6—4 în finala 
susținută cu australianul Kim War
wick.

în finala probei de dublu, cuplul 
Ismail el Shafei (Republica Arabă 
Egipt) — Roscoe Tanner (S.U.A.) a 
întrecut cu 7—5. 6—4 perechea vest- 
germană Hans Pohmann — Juergen 
Fassbender.

★
Turneul internațional de tenis de 

la Stockholm a programat ultimele

partide din primul tur al probei de 
simplu bărbați. Jucătorul indian Vi
jay Amritraj l-a învins cu 7—5, 6—4 
pe austriacul Hans Kary, iar vest- 
germanul Karl Meiler a dispus cu 
6—4, 6—2 de italianul Antonio Zu- 
garelli.

Alte rezultate : Koch (Brazilia) — 
Farrell (Anglia) 6—3, 6—4 ; Molina 
(Columbia) — Kaellquist (Suedia) 
6—2, 6—0 ; Solomon (S.U.A.) —
Aaberg (Suedia) 6—4, 6—3 ; Gisbert 
(Spania) — Palm (Suedia) 6—4, 6—4; 
Riessen (S.U.A.) — Phillips Moore 
(Australia) 6—1, 6—4.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
JUDO i Japonezii — campioni 

mondiali
Campionatele mondiale universita

re de judo pe echipe s-au încheiat 
ia Bruxelles cu victoria Japoniei, 
care în finală a întrecut cu 4—0 for
mația Iugoslaviei.

în semifinale au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Japonia — 
Belgia 5—0 ; Iugoslavia — Ceho
slovacia 4—1.

HANDBAL
Tntr-un meci internațional amical 

de handbal masculin, disputat lă 
Rouen, reprezentativa Franței a în
trecut cu scorul de 16—15 (5—7) se
lecționata Austriei.

HOCHEI
La Varșovia s-a disputat întîlnirea 

internațională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Poloniei și R.F. 
Germania. Jucînd excelent, hocheiștii 
polonezi au obținut victoria cu sco
rul de 9—1 (0—1, 5—0, 4—0). Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost Ia- 
serski, care a înscris trei goluri.

PATINAJ ARTISTIC
Tradiționalul concurs internațional 

feminin de patinaj artistic dotat cu 
„Trofeul Richmond" a reunit la ac
tuala ediție 26 de sportive din 17 țări 
șt a fost ciștigat de Marion Weber 
(R.D. Germană). în vîrstă de 15 ani, 
tînăra patinatoare din Karl Marx 
Stadt a totalizat 165,75 puncte, fiind 
urmată în clasament de Isabelle de 
Navarre (R.F. Germania) — 162,23 
puncte, Kathy Malmberg (S.U.A.) — 
160,16 puncte, Susanna Driano (Ita
lia) — 159,44 puncte, Kathy Alletson 
(Canada) — 158,61 puncte etc.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 
3 NOIEMBRIE 1974

Categoria I (13 rezultate) 7,10 va
riante a 11 266 lei

Categoria a II-a (12 rezultate) 193,65 
variante a 496 lei

Categoria a III-a (11 rezultate)
2 161,80 variante a 67 lei

Noul club al sindicatelor din Urziceni
Printre realizările social-culturale 

cu care oamenii muncii din județul 
Ilfov întimpină cel de-al XI-lea 
Congres al partidului se înscrie și 
clubul sindicatelor din orașul Urzi- 
ceni. Conceput ca un centru de larg 
interes în viața orașului, clubul — o 
construcție modernă (arh. Nicolae 
Petrașincu) — este astfel înzestrat 
încît va permite desfășurarea unei 
bogate activități cultural-educative. 
La festivitatea deschiderii au luat 
parte tovarășul Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Ilfov, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al U.G.S.R., reprezen

tanți ai organelor locale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile orașului.

Cu prilejul inaugurării a fost or
ganizată aici o expoziție ilustrind 
realizările obținute de locuitorii ora
șului în anii construcției socialiste, 
perspectivele localității in cincinalul 
viitor.

în încheiere, participanții la festi
vitate au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteil"

în cadrul Zilelor culturii sovietice, 
organizate cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marți s-a deschis în 
sala Dalles o expoziție de artă deco
rativă sovietică. Ea înfățișează pu
blicului bucureștean o selecție din 
operele create în ultimii ani, în do
meniile tapiseriei, sculpturii mici și 
metalului bătut, de către unii dintre 
cei mai reprezentativi artiști din 
Uniunea Sovietică. Expoziția urmea
ză a fi deschisă și la Galați.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Mircea Popescu, director-adjunct în 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, și Salahov Tair Teimurovici, 
artist al poporului, prim-secretar al 
Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S.

Au participat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, Constantin Po- 
tingă. adjunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Sălișteanu, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Consiliului general 
A.R.L.U.S., oameni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, alți membri ai 
corpului diplomatic, precum și dele
gația condusă de N. I. Mohov. ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.

+
Teatrul academic de dramă „A.S. 

Pușkin" din Leningrad, una dintre 
cele mai apreciate instituții de acest 
fel din Uniunea Sovietică, a prezen
tat marți seara, în spectacol de gală, 
pe scena mare a Teatrului Național 
„I.L. Caragiale" din București, pie
sa „Din viața unei femei de acțiune" 
de A. Grebnev.

înainte de spectacol au rostit alo
cuțiuni Horea Popescu, director

adjunct artistic al Teatrului Națio
nal „I.L. Caragiale", și I. N. Kiselev, 
directorul Teatrului academic de 
dramă „A. S. Pușkin".

în asistența la spectacol se aflau 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Octav 
Livezeanu, membru în biroul Consi
liului general A.R.L.U.S., perso
nalități ale vieții noastre cultural-ar- 
tistice.

Erau prezenți V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic. Au parti
cipat, de asemenea, membrii dele
gației conduse de N.I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.

*

în aceeași seară, Ansamblul aca
demic de stat de dansuri populare 
al U.R.S.S., condus de Igor Moiseev, 
a susținut un al doilea spectacol în 
Capitală, în sala ansamblului „Rap
sodia română".

Spectacolele artiștilor sovietici 
s-au bucurat de un frumos succes.

4r
„Tranzit", piesa scriitorului sovietic 

Leonid Zorin, a văzut marți seara 
lumina rampei, in sala Studio a tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra". Lu
crarea, o dezbatere asupra fericirii 
umane, a fost pusă în scenă de Va- 
leriu Moisescu, in decorurile reali
zate de Liviu Ciulei. Alături de in- 
terpreții rolurilor principale, Ileana 
Predescu și Victor Rebengiuc, dis
tribuția mai cuprinde pe Mihai Me- 
reuță, Mariella Petrescu, Cornel Co- 
man, Mihaela Juvara, Aurelia So- 
rescu. Gheorghe Ghițulescu, Nicolae 
Mavrodin.

Octombrie
Vizitele delegației 

Asociației de prietenie 
sovieto-română

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română care se află in țara 
noastră in cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 57-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a vizitat marți combinatul 
de pielărie și încălțăminte „Clujeana", 
în încheierea vizitei a avut loc un 
miting. Au luat cuvîntul Candit Miș, 
secretarul comitetului de partid, ing. 
Gheorghe Mărinceanu, director ge
neral al combinatului, și Ileana Pe
ter, maistru, deputată în Marea Adu
nare Națională, care, urînd un căl
duros bun venit delegației sovietice, 
au reliefat semnificația istorică a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și au subliniat importanța 
deosebită a relațiilor de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. Tot
odată, vorbitorii s-au referit la ma
rele avînt creator cu care întregul 
nostru popor întîmpină Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

în cuvîntul lor, Nadejda Sadskaia, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Domodedovo al P.C.U.S., regiunea 
Moscova, și Ghenadii Bogoliubov, se
cretar general al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, au înfățișat realizările obți
nute de popoarele sovietice sub con
ducerea P.C.U.S. în construcția co
munismului, au mulțumit pentru pri
mirea cordială ce le-a fost făcută și 
au urat colectivului combinatului noi 
și mari succese în activitatea econo
mică și socială pusă în slujba înflo
ririi României socialiste.

■fr
în cursul aceleiași zile, membrii 

delegației sovietice au făcut o vizită 
la Universitatea „Babeș-Bolyai".

O delegație a Consiliului 
general A.R.L.U.S. 

a plecat la Moscova
Marți dimineața a plecat la Mos

cova o delegație a Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de Dumitru Iva- 
novici, membru al C.C. al P.C.R.. ad
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la festivitățile or
ganizate în .U.R.S.S. cu prilejul celei 
de-a 57-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Octav Livezeanu, 
membru în Biroul Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., membri și activiști ai 
consiliului general al asociației.

A fost de față N. V. Maslennikov, 
ministru consilier la - Ambasada 
Uniunii Sovietice la București.

l
ROMÂNIA-FILM prezintă pe ecranele din București, Craiova, Drobeta Turnu-Severin și Reșița

//„Zilele filmului sovietic

*

cinematograful PATRIA — spectacol de gală cu filmulProgramul manifestărilor din Capitală : La
BUNICUL SIBERIAN — 7 noiembrie ; la CASA FILMULUI — 8 XI : IZVOARE ; 9 XI : S-A ÎNTÎMPLAT 
DUPĂ RĂZBOI : 10 XI : ZIDURI VECHI ; 11 XI : ALO, SALVAREA 1 12 XI : TALENTE ȘI ADMIRA
TORI ; 13 XI : VISURI ÎMPLINITE.

ZILELE FILMULUI SOVIETIC se vor desfășura Ia Craiova între 9—15 XI, la Drobeta Turnu-Severin 
— 10—16 XI și la Reșița — 12—18 XI.

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10,25 Inscripții pe celuloid : Cuce

riri ale științei românești.

10,45 Melodii populare.
11,00 Ancheta TV : Școala la timpul 

prezent și viitor.
11,35 Partid, stegar neînfrînt — 

cîntece patriotice și revolu
ționare.

11,50 Studioul de film TV prezin
tă : „Aurul alb" — documen
tar despre șantierul tinere
tului de la Lotru.

12,25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16.00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.

17.30 Telex.
17,35 Steaua Polară.
17,55 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.15 Scena.
18.30 Tragerea Pronoexpres.
13,40 Din țările socialiste.
13.50 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Personaje îndrăgite de mari 

șl mici reunite... pe o pelicu
lă de 16 mm 1

20.15 Colocviu despre viitor.

O constatare șl o 
realitate : litoralul ro
mânesc al Mării Negro 
este unul dintre cele 
mai curate. Apele sale 
sînt limpezi și albastre, 
iar plaja sa — strălu
citoare sub lumina 
binefăcătoare a soare
lui — devine din ce în 
ce mai mult un punct 
de atracție pentru tu
riștii din țară și din 
străinătate.

— Explicația acestui 
fapt, ne spune ing. Mi- 
bai lordănescu, direc
torul Institutului de 
cercetări marine, con
stă nu în lipsa facto
rilor poluanți — căci 
sîntem doar în epoca 
dezvoltării vertiginoase 
a industriei — ci în o- 
crotirea și în măsurile 
de prevenire care duc 
la anihilarea acestora. 
Prima acțiune între
prinsă de institutul 
nostru, sub conducerea 
consiliului județean 
pentru protecția me
diului înconjurător, a 
fost aceea de inventa
riere a factorilor po
luanți din jurul Mării 
Negre care, in princi
pal, sînt : apele indus
triale provenite de la 
Combinatul chimic Nă
vodari, apele menajere 
provenite din localită
țile litoralului, activi
tatea portuară și in
fluența apelor Dunării. 
Pentru fiecare din a- 
ceste surse, conform 
unor studii întocmite 
de noi pe bază de con
tract, unitățile respec
tive au luat măsurile 
de protecție necesare : 
la Năvodari s-a creat 
un sistem de neutrali
zare, filtrare și trans
port al apelor la mare

distanță ; pentru apele 
menajere, care nu mai 
sint deversate în mare, 
s-au creat (la Mamaia 
și Constanța-Sud) două 
stații moderne de fil
trare, astfel că după 
purificare acestea re
intră in circuitul in
dustrial și biologic, 
fiind folosite la irigat ;

calitatea de a coagula 
peliculele de țiței, pă
cură sau alte produse 
petroliere existente 
deasupra apei. De ase
menea, s-a realizat un 
sistem de baraj care 
poate localiza produ
sele petroliere pluti
toare pentru a fi apoi 
tratate cu praful res-

luanți implică, con
form legii, măsuri co
roborate din partea 
tuturor celor care fo
losesc acest bun natu
ral.

— în condițiile unui 
trafic din ce în ce mai 
intens (inclusiv cu 
produse petroliere), 
ne spune Gheorghe

ția apelor din incinta 
portului. în privința 
navelor noastre, nu 
s-au ivit pînă in pre
zent astfel de defi
ciențe.

— Odată cu marile 
lucrări de extindere și 
modernizare a portu
lui, ne arăta ing. Con
stantin Voicu, director

AMfM NEACRA
M RĂMlNE TOT... ALBASTRĂ

Preocupări pentru prevenirea poluării 
litoralului românesc

pentru portul Constan
ța (aflat sub controlul 
permanent al căpită
niei acestuia), contri
buția institutului nos
tru constă în cercetă
rile ce au dus la crea
rea unor mijloace 
tehnice care pot fi fo
losite cu eficiență in 
cazurile in care s-ar 
semnala agenți po
luanți. Astfel, in cola
borare cu catedra de 
chimie a Universității 
din București, s-a rea
lizat un praf din rezi
duurile de la fabricile 
de cauciuc, cu perfor
manțe la nivelul unor 
produși similari din 
străinătate, care are

pectiv și adunate pen
tru recuperare și cu
rățirea apei. în sfîrșit, 
spre a cerceta purita
tea apelor Dunării (co
lectate din numeroase 
țări), la Sulina a fost 
creat un punct de ob
servație care ia probe 
de apă și face in per
manență analiza chi
mică a acesteia, în 
scopul de a se lua mă
surile necesare. De 
altfel, astfel de anali
ze se fac periodic cu 
probe luate de-a lun
gul întregului litoral 
românesc.

Dar calitatea și pro
tecția apelor mării îm
potriva factorilor po-

Rădulescu, căpitan 
principal la căpitănia 
portului Constanța, și 
avînd în vedere fap
tul că toate navele fo
losesc mari cantități 
de combustibil lichid 
și se pot produce pier
deri accidentale — 
sarcina de a preveni 
poluările nu este de
loc simplă. Astfel, în 
afară de atenționările 
făcute, căpitănia por
tului a aplicat în a- 
cest an amenzi în va
loare de 66 000 de do
lari în contul unor 
nave, sub diferite pa
vilioane, care n-au 
respectat prevederile 
legale privind protec-

al direcției „Navrom" 
Constanța, s-au creat 
și dotările necesare 
pentru protecția împo
triva factorilor po
luanți. în partea de 
sud a portului s-a 
construit o stație mo
dernă de purificare și 
epurare a apelor me
najere și industriale ; 
s-a întocmit un stu
diu și este în curs de 
execuție un sistem de 
recuperare a prafului 
de minereu de la da
nele unde se descarcă 
aceste produse ; a fost 
înlocuit în totalitate 
vechiul sistem de lo
comoție din interiorul 
portului, care a fost

dotat cu locomotive 
Diesel ; o stație de 
debalastare, dotată cu 
mari rezervoare, este 
prevăzută să colecteze 
reziduurile de carbu
ranți ale navelor. în 
afara acestor măsuri, 
planurile de dezvolta
re a portului și a tra
ficului în general — 
ținînd seama de fap
tul că în port au și 
sosit primele petro
liere românești, de 
85 000 tdw, și că în 
cincinalul viitor flota 
noastră va cunoaște o 
dezvoltare fără prece
dent — prevăd soluții 
noi pe linia pro
tecției împotriva fac
torilor poluanți. De 
asemenea, actuala for
mație de interven
ție împotriva facto
rilor poluanți va tre
bui dotată cu mij
loace tehnice mai efi
ciente, cu ambarca
țiuni rapide, cu salva
toare care să intervi
nă în cazul în care în 
apropierea coastei s-ar 
produce spărturi la 
corpul navelor (în 
special al petroliere
lor) ce ar putea îm
prăștia deasupra apei 
produse petroliere.

...Consemnînd aceste 
acțiuni directe, preo
cupări la zi și de vii
tor, avem certitudinea 
că litoralul românesc 
va fi păstrat la fel de 
curat și pentru anii 
viitori, și pentru gene
rațiile viitoare.

George 
MIHĂESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

„SPRE COMUNISM"
Este genericul expoziției de afiș 

politic închinată celui de al XI-lea 
Congres al partidului, al cărei ver
nisaj a avut Ioc luni la casa de cul
tură a sindicatelor din Suceava. 
Organizată din inițiativa secției de 
propagandă a comitetului județean 
de partid, expoziția cuprinde 
o largă paletă de lucrări ale 
artiștilor plastici suceveni, semni- 
ficînd cu o puternică forță sugesti
vă atmosfera de totală adeziune a 
oamenilor muncii la documentele 
programatice ale apropiatului Con
gres, avîntul muncii creatoare pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României. (Gh. Parascan).

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
în sala festivă a Bibliotecii cen

trale universitare s-au desfășurat 
lucrările sesiunii științifice a filia
lei din Cluj-Napoca a Academiei 
Republicii Socialiste România în
chinată Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Sesiunea a fost des
chisă de către acad. Ștefan Peter- 
fi, prorector al Universității „Ba
beș-Bolyai". în continuare au pre
zentat comunicări acad. Raluca Ri- 
pan, președinta filialei din Cluj- 
Napoca a Academiei Republi
cii Socialiste România, prof, 
dr. Aurel Negucioiu, secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., acad. Ștefan Pascu, recto
rul Universității „Babeș-Bolyai", 
acad. Octavian Fodor, rectorul In
stitutului de medicină și farmacie,

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, marți 
a sosit în Capitală o delegație a Con
siliului Național al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria, care întreprinde o 
vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră. Delegația este alcă
tuită din Metodii Jankov, șeful sec
ției organizatorice a Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, și Maria 
Petrențeva, președinta Consiliului 
județean Pazargic al Frontului Pa
triei. *

Marți a sosit în Capitală o dele
gație a Federației asociațiilor de 
combatanți din războiul de eliberare 
a Iugoslaviei, condusă de Mito Dimi- 
trijevski, vicepreședintele Consiliului 
federal al S.U.B.N.O.R., care, la in
vitația Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
va efectua o vizită în țara noastră. 
Delegația a fost întîmpinată, la Gara 
de Nord, de general de armată în 
rezervă Dumitru Dămăceanu și de 
general-colonel în rezervă Niculescu 
Cociu Radu, vicepreședinți ai 
C.O.V.R.A., de alți generali și ofițeri 
— veterani ai războiului antifascist*

Marți dimineața a început sesiunea 
științifică jubiliară a Institutului de 
meteorologie și hidrologie organizată 
în cinstea celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, cu prilejul aniversării 
a 90 de ani de la înființarea Institu
tului meteorologic din România și 50 
de ani de la înființarea serviciului 
național hidrografic.

în prima zi a lucrărilor sesiunii au 
fost prezentate principalele aspecte 
ale dezvoltării, în anii socialismului, 
a activității de cunoaștere a mediilor 
aerian și hidric, în sprijinul indus
triei, agriculturii și vieții sociale.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele : Gîndindu-ne cu 
recunoștință la înaintașii noștri, mul
țumim din tot sufletul tuturor celor 
care au sprijinit dezvoltarea activi
tății noastre. Mulțumirile și recunoș
tința noastră se îndreaptă în primul 
rînd spre conducerea Partidului Co
munist Român, spre dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, care, prm 
înțelepciunea și fermitatea ce vă ca
racterizează. aii dat orizont și suport 
cunoașterii științifice a mediilor ae
rian și hidric în scopul dezvoltării 
economico-sociale a României. Vă 
rugăm să ne permiteți să exprimăm 
hotărîrea noastră, a meteorologilor și 
hidrologilor, de a face totul pentru 
o și mai deplină încadrare a noastră 
în viața țării, în realizarea istoricelor 
sarcini pe care ni le va pune în față 
Congresul al XI-lea al partidului.

★
Prof. Jaques Freymond, director al 

Institutului universitar de înalte 
studii internaționale de la Geneva, 
a vorbit marți, în cadrul unei mese 
rotunde, Ia sediul Asociației de 
drept internațional și relații inter
naționale, despre ..Securitatea și 
cooperarea europeană".

Au participat profesori universi
tari, cercetători ai institutelor de 
cercetări ale Academiei de științe 
sociale și politice, funcționari supe
riori din M.A.E., membri ai 
A.D.I.R.I., ziariști.

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 

noiembrie. în țară : Vreme relativ 
caldă la început, apoi in răcire u- 
șoară. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în vestul țării, 
unde local va ploua. în rest — ploi 
izolate. Vînt slab, pînă la moderat. 
Minimele vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între 6 și 16 grade. Dimi
neața, ceață locală. în București : 
Vreme relativ caldă la început, apoi 
în răcire ușoară. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii în a doua parte 
a intervalului. Vint slab pină la mo
derat. Temperatura în creștere Ia în
ceput. Dimineața — ceață slabă.

20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 
actori". Marcello Mastroiani 
în „Nopți albe". Premieră pe 
țară.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 O viață pentru o idee : C. I. 
Parhon (II).

20.30 Cîntece populare.
20,45 Univers științific.
21.10 Telex.
21.15 Triptic mozartian.
22.15 Bucureștlul necunoscut.

acad. Tiberiu Popoviciu, directorul 
Institutului de calcul, prof. dr. do
cent Emil Negruțiu, rectorul Insti
tutului agronomic, și conf. Adrian 
Petre. (Al. Mureșan).

EXPOZIȚIA STICLEI
La casa de cultură a sindicatelor 

din municipiul Buzău au avut loc 
festivitatea închiderii simpozionu
lui național al sticlei și vernisajul 
expoziției cu lucrările realizate în 
cadrul acestei reuniuni de lucru 
de artiștii plastici participant!. Ex
poziția relevă, prin lucrările reali
zate, inepuizabilele valențe estetice 
ale sticlei, posibilitățile de îmbina
re a concepției artistice cu funcțio
nalitatea produselor. (Mihai Bâzu).

„JUDEȚUL NEAMȚ — 
IERI, AZI, MÎINE"

în cinstea celui de al XI-lea 
Congres al Partidului, la Galeriile 
de artă ale Muzeului de istorie din 
Piatra Neamț a fost deschisă o ex
poziție omagială intitulată „Jude
țul Neamț — ieri, azi, miine". Prin 
intermediul a numeroase materiale 
documentare : fotografii în origi
nal, fotocopii, extrase din presă, 
grafice, panouri, diapozitive, se 
realizează o incursiune în tre
cutul istoric al acestor locuri, sînt 
prezentate marile înfăptuiri înre
gistrate în cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberarea patriei și 
perspectivele prefigurate pentru 
județul Neamț în proiectele de 
Program și Directive ce vor fi su
puse dezbaterii Congresului al XI- 
lea al partidului. (Ion Manea).

s I

Ostășească»
Brusc, legătura telefonică a 

fost întreruptă. Undeva, în ma
sivul Băișoara, din Apuseni, la 
punctul „Virf de munte", la 
1 400 de metri altitudine și la 20 

.de kilometri de primul oficiu 
poștal, se rupsese un cablu te
lefonic. Imediat a pornit să în
lăture avaria liniorui Vasile 
Zai, căruia i-a venit în ajutor, 
fiind o vreme vitregă, și pluto
nierul Victor Fluieraș, dintr-o 
unitate militară. După cîte- 
va ceasuri, alarmați că cei doi 
nu dădeau încă semn că ar fi 
ajuns la punctul avariei și cum 
era și întuneric beznă, cițiva 
schiori militari au pornit în 
căutarea lor. După multe peri
peții, escaladînd stînei abrupte, 
scotocind prin văi înzăpezite și 
buze de prăpăstii, ostașii i-au 
găsit pe cei doi, rătăciți și zgri
buliți, la capătul puterilor, sal- 
vîndu-i.

A găsit 
ce-a căutat

Plin de vînătăi și cucuie, Ius- 
tinian Borza din Deva s-a adre
sat unui lucrător de miliție :

— Vedeți cum arăt 7 Vai de 
capul meu ! A dat peste mi
ne o mașină și m-a bușit atît de 
rău că n-am mai apucat să-i 
rețin numărul. Vă rog să-l gă
siți pe făptaș și să-1 pedepsiți 
exemplar, să se-nvețe minte !

A început imediat investigația 
pentru identificarea mașinii. La 
încheierea cercetărilor a 
depistat și făptașul, care 
una și aceeași persoană 
Iustinian, reclamantul. După ce 
făcuse un chef zdravăn, căzuse 
de pe bicicletă și se accidentase 
singur. Iustinian a fost pe loc a- 
mendat. De parcă nu i-ar fi 
fost de ajuns cucuiele. Măcar 
de s-ar învăța minte.

Stiti ce
9 9
prieteni 
fiul dv.?

fost 
era 

cu...

are

să mă a- 
necăjită. 

scrin 
lucrușoarele pe care le

— Vă rog din suflet 
jutați, că sint tare 
Mi-au dispărut dintr-un 
toate 
aveam șl eti mai de valoare, 
adunate de-a lungul anilor.

După numai cîteva ore, I.B. 
din orașul Bistrița, reclamanta, 
intrind în posesia obiectelor de 
valoare dispărute,''ar fi trebuit 
să sară în sus de, bucurie. Dar 
I.B. s-a așezat,.,istovită, pe un. 
scaun, cu ochii umezi, triști. La 
plecare, ofițerul de miliție 
spus :

— îmi permit să vă dau 
sfat : pe viitor, să fiți mai 
tentă la prietenii fiului dv. Deo
camdată, pentru unul din ei 
(autorul furtului) să nu vă mai 
faceți griji. E în grija noastră.

L-a costat

i-a

un 
a-

viata
Găsind o ocazie, Dumitru 

Condurachi din satul Potingeni, 
județul lași, l-a rugat pe căru
țaș să-l ia și pe el „o bucată" 
de drum, că-l dor picioarele 
de-atita mers. Omul l-a luat, 
bucuros că timpul trece mai 
repede cînd ai cu cine schimba 
o vorbă, dar deodată l-a văzut 
pe D.C. că sare din căruță și 
face semn să oprească unui con
ducător auto, care venea din 
urmă. In același moment, din 
sens invers se apropia un au
tobuz... Urmarea a fost tragică. 
Graba l-a costat viața.

| Intervenție
Ia „Inter
venții"»

— Alo ? Centrul de Interven
ții însurăței al întreprinderii de 
electricitate Brăila 7

— Da, ce doriți 7
— Vă rugăm să interveniți și 

să întrerupeți lumina de pe u- 
lițele comunei Roșiori, că arde 
de patru zile...

— Așteptați la rînd. în satul 
Florica arde de două săntămîni.

— Și de ce arde, frățioare, 
ziua în amiaza mare, de poma
nă ?

— Cum, de pomană ? Se plă
tește...

Da 1 Dar de către cine 7

Cadou
pentru 
cumnatei 

j

Mereu și mereu, cu cine vrei 
și cu . ' ;___
de la șantierul naval din Dro
beta " ' . _ f___
vorba de locuință : „Nu se mai 
poate. De-acuma, gata, mi-a ve
nit și mie rindul să mi se dea 
un apartament", l-a venit rin
dul și i s-a dat. Dar imediat ce 
Sfetcu a primit apartamentul, 1 
l-a și dat unui cumnat, Gheor
ghe Burducea, de profesie fără. 
Cum 1 Pur și simplu i l-a făcut 
cadou. De cum s-a instalat in 
apartament, G.B. a început să 
caute chiriași, unul după altul, 
pentru că nici unul nu putea 
locui cu nevricosul G. B. mai 
mult de cîteva zile. Aceștia erau 
șicanați de G. B., li se aruncau 
lucrurile pe fereastră, li se lua 
cheia și... altul la rînd ! Acum, 
i-a venit și lui G. B. rindul să 
primească o altfel de locuință. 
Toate formele de 
pentru... acolo 
Urmează să se 
mai durata.

Rubrică redactată de
Petre POPA

i „Scinteil'

cine nu vrei, Ion Sjetcu,
Turnu-Severin, aducea

I
I
I
L_. și corespondenții

„repartiție" 
sint întocmite, 
stabilească nu-
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ROMA Ministrul afacerilor externe al României Lucrările sesiunii O.N.U
primit de președintele Franței

ROMA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : La Palatul Con
greselor E.U.R. din Roma s-au deschis, marți, lucrările Conferinței 
mondiale a alimentației, la care participă circa 2 500 de delegați din 
peste 100 de țări ale lumii, precum și observatori din partea a aproxi
mativ 200 de organizații internaționale neguvernamentale. Din Româ
nia, la conferință ia parte o delegație condusă de Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor.

Lucrările au fost deschise de se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care, după ce a amintit 
circumstanțele în care a fost hotărită 
convocarea actualei reuniuni — orga
nizată în baza unei rezoluții din de
cembrie 1973 a Națiunilor Unite — 
și țelurile pe care și le-a propus a- 
ceasta, a pus accentul pe „necesita
tea colaborării între toate țările și 
popoarele lumii pentru a înfrunta 
spectrul foametei". Vorbitorul a ară
tat apoi că există o serie de țări 
în care, potrivit experților F.A.O., 
sînt amenințate cu foametea circa o 
jumătate de miliard de persoane, 
iar 200 de milioane de copii suferă 
„de pe urma tragicului efect al mal- 
nutriției cronice". El a subliniat că 
această situație poate fi combătută 
printr-o sporire substanțială a pro
ducției agricole și a făcut apel Ia ță
rile dezvoltate pentru ca acestei 
„grave situații cu perspective întu
necate" să i se pună capăt „printr-o 
strategie globală echitabilă". Proble
ma furnizării de ajutor alimentar 
este cea mai importantă — a spus 
Waldheim — și este necesară con
stituirea unui sistem de rezerve ali
mentare mondiale, pentru o stabili
zare a prețurilor și pentru a permite 
acordarea de ajutor, cit mai rapid 
posibil, acelor populații care sînt a- 
menințate de foamete.

Subliniind marile diferențe exis
tente între „statele dezvoltate din 
punct de vedere tehnologic" și „cele 
cu o agricultură foarte redusă", se
cretarul general al O.N.U. a spus : 
„Lumea posedă mijloacele de a pro
duce cu mult mai multă hrană. Eu 
cred că noi avem acum și acea voin
ță politică colectivă necesară pentru 
a da viață unei strategii globale 
echitabile. In acest sens — a arătat 
el, în concluzie — conferința are pu
terea de a face un serviciu incomen
surabil întregii omeniri, atît în 
zent, cit și pentru viitor".

Conferința a fost salutată de pr 
ședințele Republicii Italiene, Gi 
vanni Leone, care a 
blemele alimentației 
bordate „numai prin . 
ordin tehnic, ci și în contextul poli-

pre-
ire- 
io- 

pro- 
: a-

declarat că ] 
nu trebuie 
perspective de

tic actual". „Este necesar — a spus el 
— să căutăm soluții care să ducă, pe 
cit posibil, la evitarea adîncirii prâ- 
pastiei dintre țările bogate și cele 
sărace". „Problemele acestora din 
urmă — a arătat, în continuare, pre
ședintele italian — nu pot fi regle
mentate rapid, ci numai pe termen 
mediu și lung, prin comerț, și tre
buie, deci, ca într-o primă etapă să 
depunem eforturi pentru rezolvarea 
chestiunii foametei în regiunile cele 
mai lovite".

In continuare, delegații au ales, în 
unanimitate, ca președinte al confe
rinței pe senatorul Giuseppe Me
dici, șeful delegației italiene, fost 
ministru de externe.

în ședința inaugurală, președintele 
reuniunii a anunțat sosirea mesaju
lui adresat de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
Conferinței mondiale a alimentației 
și a invitat pe șeful delegației ro
mâne să dea citire mesajului.

Mesajul a fost primit cu deosebit 
interes, fiind subliniat prin vii a- 
plauze de către participant!. Giuseppe 
Medici a rugat pe ministrul român 
să transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri din partea con
ferinței pentru mesajul adresat.

în ședința de marți a luat cuvîn- 
tul secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, care a prezentat un 
program global în domeniul alimen
tației, propunind, intre altele, spo
rirea producției de alimente a țări
lor exportatoare, accelerarea produc
ției alimentare în țările în curs de 
dezvoltare, îmbunătățirea calităților 
nutritive ale alimentelor. Totodată, 
el a propus „crearea unor rezerve 
de alimente la nivel mondial, care 
ar urma să fie folosite în caz de cri
ză", precum și „ameliorarea mijloa
celor de distribuire și de finanțare 
în domeniul alimentației". Henry 
Kissinger a arătat că țările indus
trializate pot să aducă o contri
buție importantă în problema plăți
lor, facilitind accesul pe piețele lor 
al produselor provenind din țările în 
curs de dezvoltare.

PARIS 5 — Corespondentul nos
tru transmite : Marți după-amiază, 
președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, l-a primit, 
la Palatul Elysee, pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, 
care întreprinde o vizită oficială la 
Paris, la invitația omologului său 
francez, Jean Sauvagnargues.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis președintelui Franței un 
mesaj 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, și a reînnoit invitația a- 
dresată de șeful statului român pre
ședintelui Valery Giscard d’Estaing 
de a efectua o vizită în România.

Mulțumind pentru mesaj, șeful sta
tului francez a transmis, la rîndul 
său, președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări cordiale de succes și sănătate. 
De asemenea, președintele Franței a 
mulțumit pentru invitația adresată, 
pe care a primit-o cu multă plăcere. 
Data vizitei urmează a fi stabilită 
ulterior, pe cale diplomatică.

In cursul Întrevederii au fost evo
cate evoluția favorabilă a relațiilor 
de cooperare și colaborare pe mul
tiple planuri între cele două țări, 
precum și unele probleme actuale 
ale politicii internaționale. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

Ministrul român a fost primit, de 
asemenea, la Palatul Luxembourg, 
de președintele Senatului fran
cez, Alain Poher. Convorbirea a 
prilejuit un schimb de păreri 
asupra dezvoltării în continuare 
a raporturilor prietenești dintre 
România și Franța, precum și 
a relațiilor dintre parlamentele celor 
două țări. Președintele Senatului 
francez a evocat in termeni elogioși 
impresiile culese in cursul călători
ilor întreprinse în țara noastră, sub
liniind eforturile depuse de șeful 
statului român, președintele Nicolae

călduros de salut din

Ceaușescu, pentru instaurarea și con. 
solidare» unui climat de destindere, 
înțelegere și pace pe continentul eu
ropean și In întreaga lume.

★
în cursul zilei de marți au conti

nuat convorbirile dintre miniștrii de 
externe ai României și Franței.

In cursul convorbirilor au fost a- 
bordate o serie de aspecte privind 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de cooperare și colaborare In 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și cultural dintre cele două țări. 
Cu acest prilej au fost examinate 
noi posibilități pentru lărgirea rela
țiilor economice și comerciale, atît 
pe plan bilateral, cit și pe terțe 
piețe.

După încheierea convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, cei doi miniștri au semnat o 
convenție juridică în materie civilă 
și o convenție juridică In materie pe
nală și de extrădare.

Jean Sauvagnargues a oferit un 
dejun în onoarea ministrului român 
al afacerilor externe. Au participat 
Maurice Couve de Murville, fost 
prim-ministru, Pierre Christian Tait- 
tinger, vicepreședinte al Senatului, 
președintele Grupului de prietenie 
Franța—România din Senat, Bernard 
Destremeau și Pierre Mazeaud, se
cretari de stat, Pierre Paraf, scriitor, 
președintele Asociației 
Franța—România, alte 
ale vieții economice 
ziariști.

de prietenie 
personalități 
și culturale,

★
Cu prilejul vizitei în Franța a mi

nistrului român al afacerilor externe, 
ambasadorul țării noastre la Paris, 
Constantin Flitan, a oferit, marți 
seara, un cocteil in saloanele amba
sadei. Au luat parte Jean Sauvag
nargues, ministrul 
al Franței, Michel 
trul muncii, Pierre 
ger, vicepreședinte
ședințele Grupului
Franța — România din Senat, Ber
nard Destremeau, secretar de stat, 
Lucien 
Grupului 
Franța — 
Națională,
basadori și membri ai corpului diplo
matic, oameni de afaceri, personali
tăți ale vieții culturale din capitala 
Franței, ziariști.

afacerilor externe 
Durafour, mlnis- 
Christian Taittin- 
al Senatului, pre- 

de prietenie

Sesiunea Consiliului
Federal al Adunării

Neuwirth, președintele 
parlamentar de prietenie 

România din Adunarea 
deputați și senatori, am-

R.S.F. Iugoslavia

Ample acțiuni muncitorești în Spania
MADRID 5 (Agerpres). — In ulti

mele zile se constată o intensificare 
a acțiunilor revendicative ale oameni
lor muncii spanioli. Luni, poliția 
spaniolă i-a evacuat pe cei aproxi
mativ 3 000 de muncitori greviști din 
două uzine ale companiei „Construc- 
tipnis Aeronautiques S.A.", ocupate 
în semn de protest față de refuzul 
patronilor de a accepta cererile 
formulate de reprezentanții angajați- 
lor cu ocazia negocierii noilor con
tracte colective. Pe de altă parte, la

Barcelona s-a anunțat că aproxima
tiv 1 300 de muncitori, din cinci în
treprinderi producătoare de mașini- 
unelte, au fost concediați pentru opt 
zile din cauză că au formulat o serie 
de revendicări privind reînnoirea 
contractelor colective. De asemenea, 
5 000 de muncitori ai firmei construc
toare de automobile „SEAT", de la 
o uzină din Barcelona, au declarat o 
grevă de două ore, în cursul zilei de 
luni.

BELGRAD 5 — Corespondentul 
nostru transmite : In sesiunea Con
siliului Federal al Adunării R.S.F. 
Iugoslavia au început dezbaterile pri
vitoare la bugetul pe anul 1975.

în cadrul aceleiași ședințe, răspun- 
zînd intrebărilor unor deputați, Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe, s-a 
referit la relațiile Iugoslaviei cu ță- 
rile vecine, evidențiind, în context, că 
relațiile R.S.F.I. cu România se dez
voltă foarte pozitiv. El a apreciat, de 
asemenea, ca bune și relațiile cu 
alte țări socialiste vecine. Miloș Mi
nici a arătat că țara sa salută inte
resul manifestat de conducerea R.P. 
Albania față de promovarea coope
rării cu Iugoslavia și a vorbit despre 
îmbunătățirea, din ultimul timp, a 
relațiilor cu Grecia și despre efortu
rile guvernului Iugoslav in vederea 
rezolvării unor probleme care mai 
există în relațiile R.S.F.I. cu Italia și 
Austria.

Reuniunea țărilor exportatoare do minereu de fier Acțiune a M.P.L.A. pentru

IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE Șl 
SECURITATE : Opinii în favoarea unor măsuri ferme 

în direcția dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 5 — Cores

pondentul nostru transmite : în 
principalul organism al Adunării 
Generale, Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate, conti
nuă dezbaterile asupra capitolului 
dezarmării, la care șint Înscrise 12 
puncte.

Reprezentantul Poloniei, Henryk 
Jaroszek, a subliniat necesitatea con
certării eforturilor pe plan global 
pentru întărirea destinderii politice 
prin realizarea unei destinderi pe 
plan militar. Cea mai importantă 
problemă care confruntă astăzi în
treaga comunitate mondială — a 
arătat vorbitorul — este identificarea 
de măsuri pentru punerea sub con
trol a cursei înarmărilor și, in ace
lași timp, realizarea de progrese pe 
calea spre dezarmare nucleară. El a 
reafirmat propunerea din 1957 a gu
vernului polonez vizînd crearea unei 
zone denuclearizate în Europa cen
trală.

Reprezentantul Austriei, Peter 
Jankowitsch, a relevat necesitatea 
pregătirii temeinice a conferinței in
ternaționale vizînd analizarea trans
punerii în viață a prevederilor Trata
tului de neproliferare a armelor nu
cleare. Vorbitorul a sugerat adopta
rea de măsuri colaterale pentru spri
jinirea tratatului, cum ar fi crearea 
de zone denuclearizate în diverse re
giuni ale lumii.

DE

E. 
to- 
său

în 
din
că

Reprezentantul Glianei, F. 
Boaten, a exprimat neliniștea și 
tala nemulțumire a guvernului 
In legătură cu lipsa de progrese 
cadrul negocierilor de dezarmare 
acest an. Vorbitorul a declarat
guvernul său se pronunță pentru a- 
doptarea unor măsuri urgente, des
tinate să scoată tratativele de dezar
mare din impas și să asigure pro
gresul pe calea spre adoptarea unor 
hotărîri semnificative pentru edifi
carea unei lumi fără arme și, 
special, fără arme de distrugere 
masă.

An Ci-yuan, reprezentantul R.
Chineze, a cerut statelor nucleare 
să-și asume, fiecare în parte, obliga
ția de a nu folosi — primul — ar
mele nucleare, în special împotriva 
statelor nenucleare și a zonelor de
nuclearizate și de a-și retrage forțele 
lor armate staționate pe teritoriile 
altor state, inclusiv forțele nucleare 
și bazele militare nucleare. Vorbito
rul a subliniat că țara sa a semnat 
și ratificat protocolul adițional nr. 2 
al Tratatului de denuclearizare a A- 
mericii Latine, sprijină cu fermitate 
eforturile pentru transformarea O- 
ceanului Indian într-o zonă a păcii 
șl salută propunerile de creare a U- 

■ nor zone lipsite de arma atomică în 
Asia de sud și Orientul Apropiat.

in 
In

p.

ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEME ECONOMICE: Adop
tarea unor rezoluții vizînd acordarea de asistență economică 

țărilor afectate de calamități naturale
în Comitetul pentru probleme e- 

conomice al Adunării Generale s-au 
încheiat dezbaterile asupra punctu
lui intitulat „Asistența în caz de 
catastrofe naturale și alte situații de 
dezastru".

Reprezentantul român în acest co
mitet a apreciat pozitiv această ini
țiativă a O.N.U. El a arătat că, în 
spiritul relațiilor României cu cele
lalte țări in curs de dezvoltare, al 
solidarității in lupta comună pentru 
progresul economic și social, Româ
nia socialistă va continua, ca și în 
trecut, să sprijine activ și concret 
aceste state pentru a face față unor 
situații de urgență și remedierea con
secințelor lor.

Comitetul 
Generale a

eeonomic al Adunării 
adoptat apoi, prin con-

sens, două proiecte de rezoluție vi
zînd acordarea de asistență econo
mică țărilor afectate de calamități 
naturale.

In primul proiect de rezoluție — 
semnat de 44 de state, intre care și 
România — se face apei la toate sta
tele membre ale organizației să ia 
măsuri pentru continuarea și inten
sificarea eforturilor de cooperare in 
vederea ajutorării imediate a Repu
blicii Bangladesh, puternic afectată 
de inundațiile recente. Al doilea do
cument — semnat de 29 de state — 
vizează acordarea de asistență eco
nomică și socială Hondurasului, țară 
care a suferit imense pierderi de 
vieți omenești și pagube materiale, 
ca urmare a cutremurelor din 18 și 
20 septembrie a.c.

• PETELE SOLARE IN
FLUENȚEAZĂ RECOLTA 
DE CEREALE. Există 0 C0‘ 
lncidență izbitoare între mări
mea și numărul petelor solare 
și volumul total al recoltelor de 
cereale obținute în întreaga 
lume — este concluzia unui 
studiu publicat în revista „Na
ture", realizat de specialiști al 
laboratorului „Appleton" din 
apropierea Londrei. S-a stabi
lit că petele solare se înscriu 
intr-un ciclu de creștere-des- 
creștere extins pe o perioadă 
de 11 ani. Perioada de virf a 
activității Soarelui a fost atinsă 
in 1.968, în prezent fiind „punc
tul minim" — în care petele so
lare sînt foarte restrinse. Tini nd 
cont de posibilitatea de previ
ziune a extinderii și restrîngerii 
petelor solare, pot fi realizate 
prognoze privind volumul re
coltei mondiale de cereale. în 
felul acesta, se va putea adopta 
o politică mai rațională de eco
nomii, pentru prevenirea unor 
crize de tipul celei din 
energetic.

• HÎRTIE DIN 
STIREN. Penuria de 
plan mondial i-a determinat pe 
cercetători să caute înlocuitori 
ai lemnului, materia primă de 
bază. Un grup de specialiști de 
la firma „Topka Corporation", 
din Tokio au pus la punct un 
procedeu de realizare a unei 
paste, asemănătoare celei reali
zate din lemn, pe baza prelu
crării polistirenului. Amestecat 
în proporție de 20 pînă la 30 la 
sută cu pasta obținută din pre
lucrarea lemnului, noul produs 
dă naștere unei hîrtii de calita
te superioară și 
cost scăzut.

domeniul

POLI-
hîrtie pe

la un preț da

PRIMA 
PRACTICA 
un ordinator

agențiile de presa transmit
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strație de protest împotriva regimu
lui lui Pak Cijan Hi, la care au par
ticipat peste 1 500 de studenți. De
monstrații studențești împotriva re
gimului au avut loc și in alte centre 
universitare din Coreea de sud. De
monstrațiile au coincis cu deschide
rea sesiunii de toamnă a „Adunării 
constituante" din Coreea de sud, în 
cadrul căreia deputății de opoziție au 
cerut abrogarea imediată a constitu
ției antidemocratice și a legislației 
excepționale, precum și demisia lui 
Pak Cijan Hi.

ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a fost primit, 
marți, de președintele țării-gazdă, 
Anwar Sadat — informează agenția 
M.E.N. Cu acest prilej au fost exami
nate principalele aspecte ale evoluției 
situației din zonă in lumina recen
telor dezbateri din cadrul Conferin
ței arabe la nivel înalt de la Rabat.

victorie in alegerile de la 10 octom
brie.

GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-a des
chis, Ia 4 noiembrie, o reuniune la 
care participă reprezentanții a 12 
țări exportatoare de minereu de fier 
(India, Algeria, Peru, Venezuela, 
Australia, Canada, Suedia, Bolivia, 
Brazilia, Chile, Filipine și Tunisia).

în cadrul reuniunii, ministrul in
dian al comerțului, D. P. Chatto- 
padhyay, a prezentat propunerea ță-

rii sale de a se crea o asociație a 
țărilor exportatoare de minereu de 
fier și nu un cartel care să-și impună 
prețurile. Asociația propusă de India 
va trebui — potrivit promotorilor 
săi — să protejeze și să promoveze 
interesele comune ale țărilor mem
bre, să servească drept forum pentru 
discutarea și soluționarea probleme
lor lor și să se bazeze pe principiul 
cooperării.

instituirea controlului
asupra orașului Cabinda

GEORGETOWN 5 (Agerpres). - 
La Georgetown au început lucrările 
unei reuniuni, la nivel ministerial, 
la care participă reprezentanții prin
cipalelor țări care dețin zăcăminte 
de bauxită — Australia, Guineea, 
Guyana, Iugoslavia, Jamaica, Sierra 
Leone, Surinam — și observatori din 
Republica Dominicană, Ghana, Haiti 
și India. Inaugurînd lucrările reuni
unii, primul ministru al țării-gazdă, 
Forbes Burnham, a anunțat consti
tuirea formală a Asociației interna
ționale a bauxitei (I.B.A.), organi-

zație menită să contribuie la promo
varea acțiunilor de colaborare și a 
schimburilor de tehnologie și infor
mații între membrii săi, să apere 
politica de stabilire a unor prețuri 
echitabile ale aluminiului pe piața 
mondială. I.B.A. — a subliniat el» — 
are drept scop să dezvolte industria 
de bauxită a țărilor membre și să le 
asigure, în același timp, propria dez
voltare economică prin creșterea 
părții ce revine statelor din veniturile 
obținute de companiile străine ce ac
ționează pe teritoriul acestor state.

LUANDA 5 (Agerpres). — Detașa
mente ale Mișcării pentru Elibera
rea Angolei (M.P.L.A.), împreună cu 
unități ale armatei portugheze, au 
întreprins o operație comună pentru 
instituirea controlului asupra orașu
lui Cabinda — centrul enclavei cu 
același nume, separată de teritoriul 
Angolei printr-o fîșie îngustă de te
ritoriu aparținînd Zairului. Acțiunea 
a avut drept scop curmarea dezordi
nilor provocate de mișcarea separa
tistă care s-a autointitulat Frontul 
eliberării enclavei Cabinda (F.L.E.C.) 
și care lupta pentru separarea ei de 
Angola.

Șeful Cancelariei Consiliului Mi
litar de guvernămînt din Angola — 
citat de agenția T.A.S.S. — a decla
rat că situația din Cabinda se află 
sub controlul autorităților, care în
treprind toate măsurile necesare 
pentru a nu admite separarea encla
vei de Angola.

Președintele Italiei, G1°- 
vanni Leone, a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, In cursul căreia au fost 
examinate o serie de probleme ri
dicate de etapa actuală a evoluției 
economice, sociale și politice a lumii. 
De asemenea, șeful statului italian 
s-a întîlnit cu secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, cu care a 
discutat o serie de aspecte ce privesc 
relațiile dintre cele două țări, dife
rite aspecte ale situației internațio
nale.

Forțele patriotice cam
bodgiene, acoperite de artilerie 
și mortiere, au cucerit o poziție a- 
vansată a armatei lonnoliste de la 
Trapeang Kraloeung, la circa 50 ki
lometri sud-vest de Pnom Penh. Nu
mărul pierderilor lonnoliste a fost 
ridicat, sute de militari fiind dați 
dispăruți — relatează din Pnom Penh 
agenția Associated Press.

Convorbiri fl. Sudat — 
Y Krafat. continuarea vizitei 
pe care o Întreprinde Ia Cairo, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or-
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Apel la respectarea Drame ale șomajului

dreptului poporului cipriot
Adunarea Generală 

a O.N.U. și-a încheiat 
dezbaterile asupra 
„problemei cipriote", 
prin adoptarea, în u- 
nanimitate, a unei re
zoluții care, așa după 
cum s-a relatat, „chea
mă toate statele să res
pecte suveranitatea, 
independența, integri
tatea teritorială și sta
tutul de țară nealinia
tă al Ciprului".

Dezbaterile din ple
nară au evidențiat cu 
pregnanță cerința una
nimă a statelor mem
bre ale O.N.U. de a se 
rezolva situația critică 
din Cipru prin mij
loace pașnice, fără 
nici un fel de inter
venții, amestec sau 
constrîngere din afa
ră. Toți reprezentanții 
statelor care au luat 
cuvîntul la dezbateri 
în cele patru ședințe 
plenare dedicate aces
tei probleme au evi
dențiat incompatibili
tatea actualei situații

din Cipru cu principii
le Cartei și dreptului 
internațional, precum 
și pericolele mari pe 
care ea le prezintă 
pentru pacea în Bal
cani. în Mediterana 
răsăriteană și în în
treaga lume.

O preocupare cen
trală ce a reieșit în 
cursul dezbaterilor 
este aceea ca actuala 
criză cipriotă să nu se 
cronicizeze, subliniin- 
du-se influența nega
tivă pe care o poate 
avea evoluția altor si
tuații conflictuale din 
zona aflată chiar 
imediata vecinătate 
Ciprului, respectiv în 
Orientul Apropiat.

O altă concluzie im
portantă ce se des
prinde din dezbaterile 
plenarei asupra 
blemei cipriote 
zează prioritatea 
vederilor Cartei 
țiunilor Unite asupra 
oricărui tratat interna-

in 
a

pro- 
vi- 

pre- 
Na-

țional. Numeroși dele
gați au apreciat că, 
din momentul în care 
un stat a obținut in
dependența și a deve
nit membru al O.N.U., 
preponderente în de
terminarea statutului 
său în raport cu cele
lalte state sînt preve
derile Cartei Națiuni
lor Unite, iar tratatele 
și înțelegerile încheia
te de el nu pot fi in
terpretate și invocate 
pentru eludarea și în
călcarea Cartei.

Plenara Adunării 
Generale a exprimat 
speranța că părțile în 
conflict vor colabora 
în scopul traducerii în 
viață a prevederilor 
hotărîrii Adunării Ge
nerale, în scopul 
restabilirii păcii în 
Republica Cipru, pre
cum și al asigurării 
independenței, suve
ranității și integrității 
sale teritoriale.
C.ALEXANOROAIE

sub reflectoarele

șoma-

Televiziunea vest- 
germană a repetat de 
trei ori aceeași emi
siune in răstimpul a 
numai citeva zile. Pe 
baza unor declarații și 
interviuri filmate, e- 
misiunea' și-a propus 
să examineze unul 
din cele mai acute as
pecte ale actualei con
juncturi a economiei 
vest-germane :
jul. După cum arată 
cifrele oficiale, in 
R.F.G. există in pre
zent peste jumătate de 
milion de șomeri to
tali — cu perspective 
ca in cursul iernii a- 
ceastă cifră să se du
bleze — și aproxima
tiv 200 000 de șomeri 
parțiali. Este, pe de o 
parte, o consecință a 
dificultăților ce con
fruntă economia vest- 
germană și care au fă
cut ca o serie de în
treprinderi să dea fa-

liment, iar altele să-și 
restringă producția și 
să procedeze la conce
dieri. Pe de altă par
te, modificările inter
venite in economia 
vest-germani, fie ca 
urmare a creșterii gra
dului de mecanizare 
sau automatizare, fie 
ca urmare a unor re
structurări, au gene
rat o restringere a nu
mărului muncitorilor, 
mina de lucru deve
nită suplimentară ne- 
fiind dirijată spre alte 
locuri de muncă sau 
sectoare de activitate.

Cei mai afectați de 
șomaj sînt salariații 
in virstă, muncitorii 
străini temporari (așay 
numiții „Gastarbei- 
ter"), muncitorii ne
calificați, femeile. 
Pentru cei mai multi 
dintre șomeri conce-

LV.
dierea a venit pe ne
așteptate, dezlănțuind 
adevărate drame. 
Mulți dintre șomerii 
intervievați de auto
rul emisiunii de tele
viziune menționate au 
subliniat lipsa totală 
de perspectivă, „impo
sibilitatea unei recali
ficări" — fie din cau
ză că aceasta i-ar cos
ta prea scump șl nu 
au bănii necesari pen
tru a urma cursuri de 
recalificare, fie din 
cauză că, la virsta pe 
care o au, nici o fir
mă nu mai dorește 
să-i angajeze.

Cităm cuvintele cu 
care se încheie emi
siunea : „Sistemul e- 
conomiei de piață nu 
poate evita 
in această 
„nu există 
muncă".

șomajul", 
economie 

dreptul la

In editura „Daigakusyorin", 
din Tokio, a apărut primul ma
nual de conversație japonez-en- 
glez-român, realizat de prof, u- 
niv. Atsushi Naono. Destinat 
japonezilor care vor să se obiș
nuiască in scurt timp cu prac
tica conversației in limba ro
mână, precum și românilor care 
doresc să-și însușească elemente 
de conversație japoneză, manua
lul cuprinde cuvinte din voca
bularul de bază, grupate pe te
me, precum și expresii uzuale.

Președintele Indoneziei, 
Suharto, a declarat că stabilirea unor 
prețuri echitabile pentru materiile 
prime ale țărilor in curs de dezvol
tare este mult mai importantă decît 
acordarea de ajutoare economice. El 
a evidențiat faptul că Indonezia, ca 
și alte țări din Asia de Sud-Est, dis
pune de resurse care constituie ma
terii prime pentru industrie, dar a 
fost constrînsă să cedeze țărilor in
dustriale avansate manufacturarea 
lor.

Epidemia de febră tifoi
dă, care bîntuie de peste 15 zile 
în sud-vestul R.F.G. și care a pro
vocat deja moartea a trei persoane, 
s-a extins. Numărul actual al per
soanelor spitalizate, suferind de a- 
ceastă maladie, se ridică la 244.

Țslul principal al politi
cii exîerns a Indieieste aceIa 
de a avea relații de prietenie cu 
toate țările vecine — a declarat mi
nistrul de externe al Indiei, Y. B, 
Chawan, în cadrul Comitetului con
sultativ parlamentar. El a subliniat 
interesul pe care îl manifestă guver
nul indian pentru stabilirea unor re
lații pașnice, de bună vecinătate, cu 
Nepal, Pakistan, Bangladesh, 
Lanka și alte țări.

Cotidianul de opoziție 
sud-afnoan ”Rand Dai’y Man" a 
lansat un apel către cititorii săi pen
tru a participa la o campanie împo
triva politicii de apartheid. Este vor
ba de a trimite scrisori conținînd 
sugestii referitoare la abolirea dis
criminării rasiale in Africa de Sud.

Sri

auEmiratele Srabe Unite 
adresat miniștrilor petrolului ai 
rilor din zona Golfului Persic invita
ția de a participa la o reuniune con
sacrată discutării unei eventuale re
duceri a prețurilor la țiței. Miniștrii 
de resort vor mai aborda, totodată, 
probleme referitoare la majorarea 
taxelor aplicate companiilor petrolie
re străine care operează pe teritoriul 
statelor respective, pentru a limita 
profiturile obținute de acestea.

ță-

Junta chiliana a confiscat 
reședința poetului chilian de renume 
mondial Pablo Neruda, laureat al 
premiului Nobel pentru literatură, 
încetat din viață In urmă cu un an. 
Motivul invocat pentru această ac
țiune este că „imobilul ar aparține 
Partidului Comunist din Chile", aflat 
— după cum se știe — în ilegali
tate.

Camera Comunelor a res
pins o moțiune a opoziției 
conservatoare împotriva politicii de 
naționalizare a citorva din principa
lele ramuri industriale britanice, a- 
nunțată de guvernul Wilson. Moțiu
nea a fost respinsă cu 310 voturi, 
pentru. 296. Este primul test parla
mentar al laburiștilor după noua lor

La Nairobi 8 8VUt loc cere‘ 
monia inaugurării 
mandat

celui de-al treilea 
_____  de cinci ani al lui Jomo 
Kenyatta. în funcția de președinte al 
Kenyei. In aceeași zi și-a depus ju- 
rămîntul noul guvern.

Cursul aurului a crescut, 
luni, la toate bursele unde se ne
gociază metalul prețios, ajungînd, la 
cea din Londra, considerată ca piață 
orientativă, la 170,25 dolari uncia, cu 
aproape doi dolari mai mult decît la 
sfîrșitul săptămînii trecute. Creșteri 
mai marcante ale unciei de aur s-au 
înregistrat și la Zurich — 1,25 dolari 
și Frankfurt pe Main. Paralel, la 
bursele occidentale s-a semnalat o 
scădere a cursului dolarului care, la 
Amsterdam, a atins nivelul său cel 
mai scăzut din ultimele trei luni. 
Specialiștii atribuie această scădere 
a cursului monedei americane datelor 
publicate la Washington privind șo
majul în Statele Unite, apreciate ca 
dovezi certe ale unei recesiuni eco
nomice.

craterului 
anunță Crucea

vulcanului
Roșie
„Fe-

I

Șase alpiniști au fost 
OlîîOrîțî de 0 avalanȘâ declanșată 
in apropierea 
Iztaccihatl —
mexicană. Vulcanul, denumit și 
meia adormită", al cărui virf atinge 
5 386 metri, se află la aproximativ 
75 kilometri de capitala mexicană.

Roma. Aspect din timpul recentei greve declanșate de salariații din aviația 
civilă a Italiei, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă — grevă ce 

a determinat blocarea aeroportului Fiumlcino
N. S. STANESCU

J

• PENTRU 
OARĂ ÎN 
MEDICALĂ,
va fi utilizat pentru determina
rea dozei de medicamente anti- 
coagulante ce urmează să fie 
administrate fostului președinte 
al S.U.A., R. Nixon, internat, 
cu o flebită jtronică^ la spitalul 
de la 
tel or 
că a 
ție a 
oada 
tul, i 
program precis adaptat cazului 
lui R. Nixon — au declarat me
dicii spitalului.

• APE CURGĂTOARE 
SĂRATE ? Ele au fost desco
perite în Iakuția (U.R.S.S.), 
rîurile Neman,

: Long Beach. Pe baza da- 
privind compoziția chimi- 
sîngelui, viteza de absorb- 
medicamentelor și peri- 
în care își exercită efec- 
ordinatorul va elabora un

in
Solianka și 

Kampendei. Cum se explică a- 
cest fenomen ? Cu milioane de 
ani în urmă, pe actualul terito
riu al Iakuției se întindea o 
mare. în lagunele sale s-au 
format depozite de sare atingind 
grosimi de pînă la 15 m. Apele 
subterane care circulă la o 
mare adîncime și ies apoi Ia 
suprafață, pătrunzînțl în aceste 
straturi, ajung în rîurile amin
tite cu o mare cantitate de sare.

• PUNEA NEAGRĂ - 
ALIMENT NECESAR. Ex‘ 
cluderea din alimentație a piinii 
negre poate avea efecte dăună
toare asupra sănătății — au 
subliniat o serie de savanți. cu 
prilejul unui congres desfășurat 
recent la Miinchen. Ei au atras 
atenția că în multe țări prefe
rințele consumatorilor se în
dreaptă în mare măsură spre 
piinea albă și produsele de pa
nificație fine. Or, se știe că pli
nea neagră integrală conține un 
procentaj mult mai ridicat de 
substanțe minerale și vitamină 
B 1 (tiamină), care se găsesc în 
coaja bobului de cereale. Iar 
fiamina joacă un rol important 
in metabolismul glucidelor. Un 
consum scăzut de tiamină poate 
provoca serioase dereglări sub 
forma scăderii forței de muncă 
și capacității de - concentrare, a 
oboselii, irascibili tații, tulbură
rilor digestive. Medicii din Ma
rea Britanie și experții O.M.S. 
consideră că organismul are ne
voie de o cantitate minimă zil
nică de 1,44 miligrame tiamină ; 
cercetătorii din Uniunea Sovie
tică se pronunță chiar pentru o 
rație zilnică de tiamină de 2,1 
mg, ca în urmă cu două sute de 
ani.

* PENTRU SALVAREA 
VENEȚIEI. Conferința gene
rală a UNESCO, ale cărei lu
crări se ' 
adoptat 
Italia să 
pinde de 
Veneției, 
dare.
sînt prevăzute într-o lege adop
tată de parlamentul italian. 
UNESCO, care a asigurat deja 
coordonarea studiilor pentru sal
varea Veneției, a alocat acestui 
scop, în bugetul său pentru anii 
1975—1976, suma de 50 000 do
lari.

desfășoară la Paris, a 
o rezoluție chemînd 
facă tot ceea ce de- 
ea în vederea salvării 
amenințată de scufun- 

Măsurile în acest sens

• STICLA VA CONCU
RA... ARAMA. După opinia 
specialistului vest-german Man
fred Borner de la Institutul de 
cercetări din Ulm, în anul 2000 
știrile vor fi transmise în mare 
măsură prin conducte de sticlă 
de grosimea firului de păr — 
ceea ce va determina o scădere 
simțitoare a utilizării cablurilor 
de cupru. Sticla, devenită „pur
tătoare de știri" cu ajutorul 
laserului, prezintă avantajul 
de a nu fi sensibilă la deranja
mente. Impulsul declanșat prin 
apăsarea digitală a clapei unui 
teleimprimator este transformat 
de laser în undă luminoasă, 
care-și urmează apoi drumul 
prin tuburile de sticlă.

me moderne 
Thespis".
ale orașului 
mod regulat 
bulant, care 
Ia adăpostul
pacitatea : 200 de locuri.

°TEATRU AMBU
LANT. In capitala Austriei 
s-a inițiat constituirea unei for- 

a „carului lui
Cartierele mărginașe 

vor fi vizitate în 
de un teatru am- 

va da reprezentații 
unei copertine. Ca-
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