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împreună cu cadre de conducere și specialiști, în continuarea

preocupării pentru dezvoltarea mecanizării lucrărilor agricole

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
9 it delegația Mișcării Radicalilor
e Stingă (M.R.S.) din Franța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă la 
amiază, delegația Mișcării Radicali
lor de Stingă (M.R.S.) din Franța, 
alcătuită din Pierre Charles, membru 
al Biroului National al M.R.S.. depu
tat în Adunarea Națională, Daniel 
Ancellet și Yves Piriac, membri ai 
Comitetului Director al M.R.S.. care 
face o vizită în tara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.

Arătînd că sînt deosebit de ono
rați de a fi primiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oaspeții au trans
mis secretarului general al Partidu
lui Comunist Român un cordial me
saj de salut din partea președintelui 
Mișcării Radicalilor de Stînga din 
Franța, Robert Fabre. Totodată, ei 
au exprimat calde mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, pen
tru ospitalitatea de care s-au bucu
rat. împărtășindu-și impresiile deo
sebite din timpul vizitelor făcute în

Capitală, In județele Brașov și Pra
hova, al întilnirilor avute cu acest 
prilej, ei au avut cuvinte de înaltă 
apreciere la adresa realizărilor po
porului român.

Salutindu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că vizita 
în țara noastră a delegației Mișcării 
Radicalilor de Stînga constituie o ex
presie a legăturilor prietenești sta
tornicite între P.C.R. și M.R.S. Mul
țumind pentru mesajul ce i-a fost 
adresat, secretarul general al parti
dului i-a rugat pe oaspeți să transmi
tă președintelui Mișcării Radicalilor 
de Stînga, Robert Fabre, un cald sa
lut și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
Întreținut cu oaspeții asupra unor 
problșme privind activitatea și preo
cupările celor două partide și a avut 
un schimb de vederi în legătură cu 
unele aspecte ale vieții politice inter
naționale actuale.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
că transpunerea în viață a documen
telor adoptate de Conferința general- 
europeană, înfăptuirea dezarmării 
generale și In primul rind a dezar
mării nucleare, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale și stabilirea unui climat de 
destindere, pace și securitate în Eu

ropa șl în întreaga lume necesită 
impulsionarea și intensificarea acțiu
nilor unite, a colaborării pe plan na
țional și internațional a tuturor for
țelor de stînga, progresiste si demo
cratice. a maselor ooDuIare.

'Secretarul general al P.C.R. a ară
tat că partidul nostru, acționînd pen
tru o colaborare cit mai largă cu 
toate partidele, organizațiile si miș-. 
cările ce se pronunță pentru o dez
voltare democratică, pentru coope
rare. pace și progres in Europa și în 
lume, dezvoltă în acest cadru rela
țiile sale cu Mișcarea Radicalilor de 
Stînga din Franța.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința comună de a promova ra
porturile de prietenie, colaborare și 
respect reciproc dintre P.C.R. și 
M.R.S.. de a amplifica și aprofunda 
tradiționalele legături de prietenie și 
conlucrare dintre România si Fran
ța. dintre popoarele român si fran
cez.

în numele conducerii M.R.S., al 
președintelui Robert Fabre, a fost 
adresată invitația ca o delegație a 
Partidului Comunist Român să facă 
o vizită în Franța. Invitație care a 
fost acceptată cu plăcere.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

a examinat ieri nai sisteme de mașini
și echipamente destinate agriculturii

La scurt timp de la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. consacrate 
problemelor agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a examinat, simbătă dimineața. 
In condiții practice de funcționare, o 
gamă largă de sisteme de mașini și 
echipamente — produse recent sau 
în curs de experimentare — care 
concură la modernizarea acestui im
portant sector al economiei noastre 
naționale.

La această analiză au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, Nicolae 
Giosan. Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii si industriei alimentare, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., precum și 
conducători și specialiști ai centrale
lor industriale, institutelor de cer
cetări de profil.

Desfășurată pe unul din Ioturile 
stațiunii experimentale a Institutu
lui agronomic „Nicolae Bălcescu* 
din București, analiza s-a axat în 
mod prioritar asupra sarcinilor de 
imediată urgentă și a celor de per
spectivă ce revin ministerelor de re
sort. proiectantilor și constructorilor 
pe linia realizării unor sisteme de 
mașini și utilaje care să execute la 
cel mai înalt nivel lucrările agricole.

în acest cadru sînt înfățișate re
zultatele studiilor și cercetărilor pro
prii, multe dintre ele materializate 
într-o serie de agregate și echipa
mente care, folosite pe teren sau in 
condiții experimentale,-, au dovedit 
proprietăți tehnico-funcționale supe
rioare. contribuind la sporirea pro
ductivității muncii și a randamentu
lui, la reducerea cheltuielilor lucră
rilor agricole și de transport, la di
minuarea pierderilor, precum și la 
economisirea combustibililor și a 
forței de muncă.

- Prima din seria agregatelor șl 
.utilajelor de mare complexitate ale 

:ărei caracteristici au fost analizate 
iste combina „C-12 Gloria", în cîteva 
zariante, cu funcționalitate multiplă, 
pentru recoltarea porumbului in 
știuleți sau boabe.

Apreciind randamentul și calitatea 
lucrărilor executate de acest tip de 
combină, aflat în producție de serie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se aducă unele îmbunătățiri și, 
în primul rînd, să se asigure ca agre
gatul de recoltare a porumbului 
în știuleți să poată tracta direct re
morca necesară preluării recoltei. A- 
ceastă problemă — a subliniat secre
tarul general al partidului — trebuie 
rezolvată de urgență ; în acest mod 
se eliberează pentru alte lucrări a- 
gricole un număr de oameni și de 
tractoare.

Totodată, secretarul general al 
partidului a examinat unele proiecte 
de realizare a unor combine de mai 
mare capacitate, cu ajutorul cărora 
ar spori substanțial ritmul lucrărilor 
în perioadele optime de recoltare.

Studiind in continuare, la fața lo
cului, căile de modernizare a tehno
logiei recoltării porumbului, secreta
rului general al partidului i-au fost 
prezentate mai multe mașini desti
nate adunării, tocării și transportării 
cocenilor rămași în urma combi
nelor de recoltat porumb, pentru a fi 
folosiți în furajare. S-a recomandat 
să fie asimilate în fabricație aceste 
utilaje, in care scop s-a cerut să se 
studieze posibilitatea creării unei 
uzine de echipamente hidraulice care 
să producă și pentru necesitățile al
tor sectoare economice. Dialogul cu
prinde și o serie de alte probleme 
legate de cele mai bune tehnologii 
pentru recoltatul porumbului. Dis
cuția a vizat, de altfel, în mod con
cret, căile de sporire a eficientei e- 
conomice a culturii porumbului prin 
îmbunătățirea mecanizării si folosirea 
celor mai. propice tehnologii de re
coltare. care să asigure o înaltă pro
ductivitate, cu cheltuieli tot mai scă
zute. în această ordine de idei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că procedeul tehnologic de fulguire, 
prezentat de specialiști, a orzului și 
porumbului pentru furaje, în stadiul 
unui procent ridicat de umiditate, 
oferă mari avantaje economice. A- 
ceasta atît în ceea ce privește spo
rirea mijloacelor de creștere inten
sivă a șeptelului, cit și posibilitatea 
de a obține o a doua cultură pro
ducătoare de boabe în același an. 
Alături de orz și porumb fulguit, se 
pot folosi cu bune rezultate'și tulpi
nile însilozate. care, preparate în 
acest fel și amestecate cu alte sub
stanțe nutritive, asigură un excelent 
furaj.

Secretarul general al partidu
lui a cerut ca porumbul si
loz să fie obtinut numai din 
culturi succesive, după orz ; pe 
această bază urmează să se obțină o 
creștere a suprafețelor pentru cultura 
orzului de toamnă, asigurîndu-se, tot
odată, eliberarea terenurilor la timpul 
optim pentru arături și însămînțări de 
toamnă. S-a subliniat, totodată, că se 
impune ca recoltarea porumbului de 
siloz să se facă separat pentru știuleți, 
sub formă de pastă, și separat pentru 
tulpinile de porumb, pentru a putea 
folosi cu randament ridicat suprafe
țele de furaje și a avea rezultate 
bune In creșterea bovinelor și ovi
nelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
xaminat apoi setul de mașini agri
cole concepute pentru tractoarele de 
mare putere — între care echipamen
te pentru subsolaj, arat, semănat și 
erbicidat. Examinîndu-se caracte
risticile tehnice ale acestora, s-a re

marcat necesitatea de a se trece la 
arături mai adinei prin folosirea fre
zelor care să afineze terenul pînă la 
20—30 cm, in anii secetoși, precum 
și a utilizării pe scară mai largă a 
îngrășămintelor lichide. In această 
sferă de preocupări este prezentat 
modul cum sînt utilizate asemenea 
echipamente pe tractoare U-650 și 
pe noul tractor D-180 CP. aflat în 
fază de experimentare. Reținînd u- 
nele caracteristici ale tractorului de 
180 CP, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca în producția de tractoare 
grele să se adopte soluții mai sim
ple, menținîndu-se performanțele 
tehnice ridicate, să se acționeze pen
tru reducerea prețului de cost, să se 
urmărească realizarea unei producții 
de înaltă calitate. Totodată, secretarul 
general al partidului recomandă ca 

ponderea tipurilor de 150 și 180 CP 
să sporească în fabricația de trac
toare românești la nivelul cerințelor 
îndeplinirii în bune condiții a o- 
biectivelor cincinalului viitor și din 
perioada următoare puse în fața a- 
griculturii.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factorii de răs
pundere, cu specialiștii din industria 
construcțiilor de mașini, din agricul
tură a pus pregnant în evidență 
faptul că dispunem de o puternică 
industrie și bază de cercetare, de 
cadre bine pregătite, capabile să a- 
sigure modernizarea și dezvoltarea 
continuă a agriculturii noastre, spo
rirea eficientei acestei importante 
ramuri a economiei noastre națio
nale.

(Agerpres)

JUDEȚUL CONSTANTA A ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de comitetul județean de partid

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Constanța vă raportează că 
astăzi, 20 septembrie 1975, cu 102 zile 
înainte de termen, au realizat sarci
nile actualului cincinal în industrie.

Răspunzînd cu abnegație și devota
ment hotărîrii Conferinței Naționale 
a partidului din iulie 1972, prețioa
selor dumneavoastră indicații date 
cu prilejul vizitelor de lucru în ju
dețul nostru, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din această parte a țării 
au depus întreaga lor energie și ca
pacitate de muncă pentru a contri
bui intr-un ritm mai accelerat la 
dezvoltarea economică a patriei.

Antrenați în marea întrecere so
cialistă, care a cuprins întreaga țară, 
oamenii muncii din industria jude
țului Constanța au realizat de la în
ceputul cincinalului și pînă în pre
zent o producție globală industrială 
de 40,4 miliarde lei, cu un ritm me
diu anual de 14 la sută. In anul 1975 
realizăm o producție industrială cu 
93 la sută mai mare față de 1970 și 
o creștere a beneficiilor de 2,1 ori.

Realizarea înainte de termen a pla
nului 'cincinal m'e permite ca pînă 
la sfîrșitul acestui ân să obținem su
plimentar o producție de peste 3 
miliarde lei, concretizată în : 194 mi
lioane kWh energie electrică, 800 
combine autopropulsate de recoltat 
furaje, 3 500 remorci auto, 2100 pre
se de balotat paie, 210 mii tone ci
ment, 1,2 milioane metri pătrați țe
sături, 720 tone preparate carne, 100 
mii hl bere și altele.

însuflețiți de programul prioritar 
de construcții navale, inițiat și îndru- 
mat permanent de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, am reușit să asimilăm nave 
de mare tonaj la șantierele . navale 
din Constanta și Mangalia și să li

Porumbul s-a copt, vremea e bună, 
culesul să se desfășoare mai repede
® Graficele zilnice trebuie modificate in sensul creșterii simțitoare 

a ritmului de recoltare.

© Sînt necesare măsuri pentru organizarea mai bună a transportului și 
a preluării recoltei la bazele de recepție.

• SĂ FIE RECOLTATE NElNTlRZIAT ULTIMELE SUPRAFEȚE DE 
FLOAREA-SOARELUI.

• MAI MULTĂ ATENȚIE CULESULUI IN VII Șl LIVEZI.
în săptămîna care a trecut, lu

crările agricole s-au desfășurat in 
condiții mai bune. în ședința de 
ieri dimineață a comandamentului 
central s-a apreciat că, pe baza 
aplicării măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la organizarea și 
desfășurarea campaniei agricole de 
toamnă, organele și organizațiile 
de partid, comandamentele locale 
au acționat mai stăruitor pentru 
mobilizarea tuturor forțelor și mij
loacelor existente în unitățile agri
cole la recoltarea culturilor, tran
sportul produselor, pregătirea tere
nurilor și livrarea produselor la 
fondul de stat. Ce rezultate au fost 
obținute, ce trebuie întreprins, în 
continuare, în vederea grăbirii lu
crărilor de sezon ?

Floarea-soarelui a fost recoltată 
de pe 97 la sută din suprafețele 
cultivate, lucrările fiind încheiate 
în majoritatea județelor care cultivă 
această plantă. Cu toate că timpul 
este avansat, în unele județe — 
Constanța, Arad, Bihor, Botoșani și 
altele — nu au fost luate măsuri 
ferme pentru a încheia recoltarea 
florii-soarelui în cursul acestei 
săptămîni. Ca urmare, mai este de 
strîns recolta de pe 13 000 hectare, 
în județul Botoșani, de exemplu, 
unde porumbul s-a recoltat de pe 
57 la- sută din suprafață — dovadă 
că stadiul de vegetație al culturilor 
este foarte avansat — vineri. 19 
septembrie, mai era de strîns floa
rea-soarelui de pe 2 500 de hectare, 
iar în cooperativele agricole din ju
dețul Constanta de pe 1 000 hec
tare. S-a stabilit ca organele 
de specialitate, împreună cu coman
damentele locale, să efectueze un 
control amănunțit pentru a identi
fica toate suprafețele nerecoltate, să 
ia toate măsurile în vederea înche

vrăm înainte de termen primul mi
neralier de 55 mii tdw, iar al doilea 
să fie lansat în cinstea zilei de 23 
August.

Așa cum ați indicat, la ultima vi
zită efectuată la Șantierul naval din 
Constanța, vă raportăm că în pre
zent ne aflăm în faza de asimilare și 
începere a construirii primului pe
trolier de 150 mii tdw, „Independen
ța", care va intra în exploatare in 
cinstea sărbătoririi a 100 de ani de 
la cucerirea independentei de stat 
a României.

îmbunătățirea calității și diversifi
carea produselor realizate de unită
țile economice din județul nostru 
ne-au permis să îndeplinim sarcinile 
planului cincinal la export la data 
de 15 septembrie a.c., urmînd ca pînă 
Ia sfîrșitul anului să livrăm supli
mentar mărfuri în valoare de 250 mi
lioane lei valută.

Planul cincinal la producția de 
copstrucții-montaj a fost realizat în
3 ani și 7 luni, iar traficul portuar în
4 ani și jumătate.

An de an, oamenii muncii din ju
dețul nostru au "beneficiat de con
diții tot mai bune de muncă și via
ță ; în perioada 1971—1975 se dau în 
folosință 19 300 apartamente, 7 500 
locuri în cămine muncitorești, peste 
40 000 mp spații comerciale, noi școli, 
grădinițe și creșe.

Baza tehnico-materială a turismu
lui a cunoscut importante dezvoltări 
și modernizări. în acest an. litoralul 
a găzduit pentru odihnă și trata
ment 2,5 milioane turiști.

în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc, adresăm cele mai 
calde mulțumiri conducerii de partid 
și de stat pentru grija și ajutorul 
neprecupețit care ne-au fost acordate 
în toți acești ani.

ierii acestei lucrări în următoarele
2— 3 zile.

Porumbul. Pînă acum, recolta a 
fost strînsă de pe 605 000 hectare, în 
unele județe din sudul țării reali
zările ajungînd la 35—40 la sută din 
suprafața totală. în altele însă, 
ritmul de lucru este total necores
punzător. în decurs de 2 zile, în 
județul Galați a fost strînsă recol
ta de porumb de pe numai 1060 
hectare. Ca urmare, pînă vineri, 19 
septembrie, în cooperativele agri
cole din acest județ porumbul a 
fost recoltat de pe numai 6 la sută 
din suprafețe, iar în întreprinderile 
agricole de stat — de pe 21 la sută. 
Această lucrare este întirziată și în 
județele Bihor, Timiș, Caraș-Seve- 
rin, fără a mai vorbi de alte județe 
din Transilvania, unde suprafețele 
recoltate sînt mici, reprezențînd
3— 7 la sută. Se apreciază că nu mai 
poate fi invocat motivul că porum
bul nu a ajuns la maturitate. în 
toate zonele există terenuri pe care 
porumbul s-a copt. Din analizele 
făcute rezultă că graficele de re
coltare. întocmite cu mult timp în 
urmă în fiecare județ, nu mai co
respund, întrucît timpul uscat și 
călduros a grăbit coacerea porum
bului, ceea ce face necesară reve
derea acestor grafice și stabilirea 
măsurilor corespunzătoare pentru 
creșterea ritmului la recoltare.

Cartofii au fost strînși de pe 82 
la sută din suprafață, dar se con
stată serioase rămîneri în urmă mal 
ales în județele mari cultivatoare — 
cum sînt Harghita și Covasna — 
unde recolta a fost strînsă de pe 
numai 64 și, respectiv, 72 la sută 
din suprafețe. Lucrările sînt întîr- 
ziate și în cooperativele agricole 
din județele Brașov, Timiș și Caraș- 
Severin, Se desprinde necesitatea

Rezultatele obținute în această pa» 
rioadă constituie un puternic stimu
lent pentru întreaga organizație ju
dețeană de partid, de a munci în 
continuare cu o eficiență sporită, în 
vederea îndeplinirii cu succes a mă
rețelor sarcini ce ne stau în față în 
cincinalul următor.

Sîntem ferm hotărîți să nu precu
pețim nici un efort pentru a asigura 
toate condițiile de realizare a ritmu
lui anual de dezvoltare prevăzut de 
14,5 la sută la producția industrială, 
astfel ca în anul 1980 să atingem 
nivelul de 22 miliarde lei producție 
globală.

Ne preocupăm de buna pregătire a 
investițiilor din noul cincinal, care 
se ridică la peste 60 miliarde lei, e- 
chivalent cu tot ce s-a realizat in 
această direcție în ultimii 25 de ani 
în județul Constanța.

Realizarea obiectivelor de impor
tanță națională : sistemul de trans
port Dunăre — Marea Neagră, noul 
port Constanța-Sud — Agigea, Com
plexul petrochimic. Năvodari, fabri
ca de ciment și altele vor mobiliza 
organele și organizațiile de partid, 
întreg potențialul tehnic și uman de 
care dispunem pentru a îndeplini cu 
cinste mărețele sarcini stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul Constanța, în frunte cu 
comuniștii, exprimînd întreaga lor a- 
deziune la politica internă și externă 
a partidului, se vor alătura efortului 
întregii țări, vor munci cu avînt și 
pasiune revoluționară, pentru ca pa
tria noastră să înainteze ferm pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ca în fiecare județ să se stabilească 
un termen precis pînă la care să 
se încheie recoltatul cartofilor. De 
asemenea, trebuie intensificate lu
crările de sortare și transportare a 
cartofilor la bazele de recepție, iar 
de aici pe piață, cit și la locurile 
de depozitare, în vederea consumu
lui pe timp de iarnă.

Legumele, fructele și strugurii. 
Trebuie intensificate culesul roșiilor 
și livrarea acestora, îndeosebi pentru 
fabricile de conserve, precum și 
strîngerea altor legume din grădi
nă. La recoltarea merelor trebuie 
respectate programele stabilite, 
astfel incit să se dea destinația cea 
mai potrivită fiecărei categorii de 
fructe, după calități : depozitarea 
pentru iarnă, consum în stare 
proaspătă etc. în toate podgoriile, 
strugurii au acumulat o cantitate 
suficientă de zahăr, astfel incit se 
poate trece și trebuie să se treacă 
cu toate forțele la cules și vini- 
ficare.

Suprafețele mari care mai sînt 
de recoltat impun ca ritmul lucră
rilor să fie intensificat de la o zi 
la alta. .Totodată, în săptămîna care 
vine, în județele din nordul și 
estul țării va începe semănatul 
griului. De aceea, comandamentele 
județene și comunale, ' consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole au datoria să acționeze cu 
și mai multă energie în vederea 
organizării temeinice a întregii ac
tivități, punînd accentul pe folosi
rea din plin a mijloacelor mecanice, 
pe participarea la muncă a tuturor 
locuitorilor satelor, exercitînd un 
control riguros și corelînd mai 
bine măsurile pentru intensificarea 
recoltării, transportului și livrării 
produselor, pentru executarea In 
bune condiții a celorlalte lucrări de 
sezon.



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 21 septembrie 1975

Succese gravate
în metalul fierbinte al faptei

Astăzi este „Ziua metalurgistului". Metal, cit mai mult metal econo
miei, de calitate tot mai bună — iată hotărîrea colectivelor din această 
ramură, obiectivul lor principal în întrecerea socialistă. Și veștile pri
mite în aceste zile de la Hunedoara sau Tirgoviște, de la Reșița 
sau Iași, de la Oțelul Roșu sau Galați atestă că întrecerea metalur- 
giștilor se. ridică la cote mereu mai înalte. înscriind realizări remar
cabile în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în acest 
’-lltim an din actualul cincinal. Să-i felicităm, de ziua lor, pe cei care, 
lingă tradiționale sau mai noi vetre metalurgice, plămădesc ceea ce 
metaforic numim „piinea industriei". Urîndu-le astăzi să adauge la 
cele de pînă acum mereu mai mari succese, consemnăm în cele ce 
urmează 'citeva secvențe din munca siderurgiștilor gălățeni.

La GALAȚI — tînăra „vatră" si
derurgică a tării care în ultimul de
ceniu. strălucit marcat de congresele 
al X-lea si al XI-lea ale partidului, 
a cunoscut o puternică dezvoltare — 
zecile de mii de metalurgiști se dis
ting printr-o muncă tenace. Pe 
un Ioc de frunte in întrecerea din 
acest an se situează colectivul uzinei 
cocso-chimice, care a realizat peste 
plan, pină acum, 55 200 tone cocs 
metalurgic. Cocsarii înscriu în car
tea angajamentului lor pagini palpi
tante, sint hotărîți să producă supli
mentar alte mii de tone de cocs.Edifi- 
catoare sint și realizările celor care lu
crează Ia gurile de foc ale furnalelor. 
Deviza de muncă- „Să reducem con
sumul de cocs cu un kilogram la fie
care tonă de fontă produsă" a stimu
lat mult spiritul gospodăresc al fur- 
naliștilor. Pînă acum ei au economi
sit peste 3 000 tone de cocs meta
lurgic.

întrecerea otelarilor este străbătută 
de străduința pentru calitate, pentru 
noi mărci de oteluri. O recentă iz- 
bîndă a maistrului Augustin Vasiu, 
a otelarilor Gheorghe Furtună. A- 
drian Miron și Vasile Ciobanu de la 
otelăria LD 1 : elaborarea cu rezul
tate foarte bune a primei șarje de 
otel silicios. Pînă in prezent. în com
binat s-au asimilat peste 260 mărci 
de oteluri necesare economiei națio
nale.

Jerbele de scintei ce însoțesc re
vărsarea otelului lichid in oalele de

turnare anunță că o nouă șarjă 
a fost elaborată la otelăria electrică. 
Aici se „plămădesc" oțeluri aliate și 
înalt aliate. Dar. în același timp, se 
formează înalte conștiințe muncito
rești. Astăzi, de ziua metalurgis
tului, colectivul oțelăriei electrice ra-

De „Ziua 
metalurgistului66

portează că au realizat suplimentar 
5 140 tone de oțel. Cine sint autorii 
acestui succes î

— întregul colectiv, apreciază 
maistrul Mihai Pînzaru.

Si la otelăria LD 2 colectivul ac
ționează unit, cu aceeași responsabi
litate, caracteristică siderurgiștilor, 
pentru a elabora fiecare șarjă mai 
repede și mai bine,

— Avem toate condițiile să reali
zăm acest obiectiv, ne spune șeful 
de echipă Pavel Hanganu. Oameni 
destoinici, bine pregătiți profesional, 
si utilaje care funcționează, fără nici 
o exagerare, foarte bine. De altfel, 
blocul OLD 2 este conceput și reali
zat de specialiști și muncitori din in- 
dustria noastră. Cu atît mai mult și 
rezultatele noastre trebuie să fie

foarte bune. Pentru a înțelege mai 
bine ce înseamnă noua oțelărie gă- 
lăteană ca nivel tehnic, ca randa
ment. este suficientă o singură com
parație. Datorită procedeului tehno
logic de elaborare a oțelului prin 
insuflarea de oxigen în convertizoa- 
re de mare capacitate, timpul de ela
borare a unei șarje de 130—150 tone 
durează aici, la noi, 40 de minute (și 
chiar mai puțin), față de 8—10 ore 
cît durează prin procedeul Siemens- 
Martin.

Demne de remarcat sînt și rezul
tatele altor colective din combinat. 
Aflăm că laminoriștii de la lamino
rul slebing au dat peste plan 10 250 
tone de sleburi. in fruntea întrecerii 
situîndu-se schimbul A. condus de 
maistrul Emil Petrică. Tot aici. Ion 
Nicolae este cîștigătorul concursului 
..cel mai bun laminator", organizat 
pe secție. La laminorul de benzi la 
rece s-au realizat suplimentar 17 680 
tone de benzi. Galațiul. ca și Hune
doara si Reșița, ca și alte importan
te centre ale industriei noastre side
rurgice, ne-a obișnuit cu performan
te și rezultate mereu mai bune, pe 
care șiderurgiștii le consideră drept 
temelie a succeselor lor viitoare.

— Ce reprezintă o zi în viata com
binatului ?

— Evident, se pot da cifre, procen
te. dar dincolo de toate — ne spune 
ing. Corneliu Velincov, directorul 
general al combinatului — orice zi 
reprezintă o nouă izbîndă. un nou 
succes, uneori și o insatisfacție că nu 
ai, făcut mai mult. Și am convingerea 
că noi. șiderurgiștii gălățeni. vom 
demonstra prin fapte că putem să 
fim fruntași.

In efortul lor continuu de autor 
depășire, șiderurgiștii gălățeni în
scriu zilnic, în marea cronică a mun
cii, succese de prestigiu, bucuria an
gajamentelor îndeplinite, adică me
reu mai mult metal pentru nevoile 
țării. \

Ion LAZAR

COMBINATUL SIDERURGIC 
reșița a Îndeplinit 

PLANUL CINCINAL
într-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comunist 
Român, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, oamenii muncii de la 
Combinatul siderurgic Reșița — cea 
mai veche vatră metalurgică a țării — 
raportează cu deosebită satisfacție 
îndeplinirea prevederilor planului 
cincinal în preajma sărbătoririi Zilei 
metalurgistului.

Revenindu-ne cinstea de a lansa 
în acest an chemarea la întrecerea 
socialistă către toate întreprinderile 
siderurgice din țară, ne-am făcut o 
datorie de onoare comunistă din în
deplinirea exemplară a angajamen
telor asumate, reușind șă dăm eco
nomiei naționale, de la începutul 
anului și pînă în prezent, o produc
ție suplimentară de aproape 100 mi
lioane lei materializată în peste 
20 000 tone otel, 21 000 tone laminate 
finite, 21 700 tone aglomerat^ 1100 
tone cocs și alte produse siderurgice. 
Toate aceste succese asigură condi
ții ea pînă la sfîrșitul anului să rea
lizăm, peste prevederile planului 
cincinal, o producție globală de un 
miliard lei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din combinat, se arată în încheierea 
telegramei, conștienti de marile răs
punderi ce ne revin în viitor, ne 
pregătim temeinic încă de pe acum 
pentru anul 1976, cît și pentru între
gul cincinal 1976—1980. Sîntem hotă- 
rîți să facem totul pentru a obține 
rezultate și mai bune, să acționăm 
cu toată forța și cutezanța pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului.

A apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 7/1975

n județul Suceava s-a încheiat
recoltatul cartofilor

„Zilele filmului

Acțiuni în
„Săptămîna Crucii Roșii"

A devenit o tradiție vor avea loc în cursul Clubul tineretului din

Intr-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
cei ce muncesc în unitățile agricole 
cooperatiste din județul Suceava ra
portează că. puternic mobilizați de 
hotărirea Comitetului Politic Execu
tiv, de chemarea de a organiza și 
desfășura lucrările agricole din cam
pania de toamnă în timp optim, fo
losind din plin întregul potențial u- 
man și mecanic, au încheiat sîmbătă 
recoltatul cartofilor de pe cele aproa
pe 19 000 hectare ocupate cu această

cultură. Sîntem hotărîți ca, în conti
nuare, scrie în telegramă, să ne con
centrăm toate eforturile spre înche
ierea in cel mai scurt timp a însă- 
mînțărilor de toamnă, să strîngem în 
cele mai bune condiții întreaga re
coltă, să contribuim, pe măsura re
surselor județului la asigurarea fon
dului central al statului, conștienti 
fiind • că astfel, alături de întregul 
nostru popor, participăm la buna a- 
provizionare a populației, la dezvol
tarea economiei naționale.

Peste 300 sortimente de tricotaje
Colectivul întreprinderii de 

tricotaje „Moldova" s-a alăturat 
celor peste 30 de unități frun
tașe din județul Iași, care au 
îndeplinit planul cincinal inainte 
de termen, Muncitorii, tehnicie
nii și „inginerii acestei între
prinderi își sporesc eforturile 
pentru ca pînă la sfîrșitul anu
lui să realizeze, peste prevede
rile cincinalului, o producție- 
marfă de 150 milioane lei. Colec

tivul de creație al întreprinderii 
a realizat noi sortimente de tri
cotaje din bumbac în amestec 
cu fire'poliesterice. într-o gamă * 
largă de modele și contexturi 
coloristice atractive. în pre- 
■zent, numărul sortimentelor de 
tricotaje livrate pieței interne și 
externe de către întreprinderea 
ieșeană a ajuns- la peste 300.
(Manole Corcaci).

din R. P. Polonă"
O impresionantă dra

matizare după cartea 
cu același titlu a lui 
W. St. Reymont, „Pă- 
mintul făgăduinței", 
în regia lui Andrzej 
Wajda, și două peli
cule inspirate din uni
versul omului contem
poran — „O anchetă", 
în regia lui Kazimierz 
Kutz, și „Rătăcire", in 
regia lui Krzysztof Za- 
nusși — iată filmele 
prezentate la 
fești. Bacău și' IaȘi în Iul ? Wdjciecft'^Widit’-J. cadrul, devenit tradi'J- - ... a». ...
țiohal, al „Zilelor fil
mului din R.P. Polonă". 
Ele au avut darul să 
ne arate varietatea și 
bogăția universului te
matic al cinemato
grafiei poloneze ac
tuale, diversitatea vi
ziunilor și stilurilor 
regizorale care o defi
nesc, măiestria și pro- 
fesionalitatea actorilor 
ori a operatorilor de 
film din țara prietenă.

Filmul lui Andrzej 
Wajda — „Pămîntul 
făgăduinței" — pre
miat cu medalia de 
aur la Festivalul de la 
Moscova — 1975 are în 
centru devenirea tî- 
nărului nobil sărăcit, 
Karol Borowiecki, dar 
mai ales o frescă a 
Lodzului industrial la 
confluenta veacurilor 
XIX și XX, a popu
lației lui, a marilor 
conflicte de clasă care 
apăreau odată cu în
florirea capitalismului.

De o mare plastici
tate. cînd 
crude, 
poezie 
ginile 
Wajda 
documentară cu suges
tivitatea unor metafore

pe cît de originale, pe 
atît de copleșitoare.

Ca și în filmele sale 
anterioare, regizorul 
polonez a știut să-și a- 
leagă și 
talente 
de prim 
sim. în 
găduintei' 

de

să fructifice 
interpretative 
rang. Regă- 

„Pămîntul fă- 
. 1“ fascinația 

atît de stranie a 
lui Daniel Olbrychski, 
rămînem profund im- 
.,preșiorțați , de... ... țe^
suțsiele.,... exprejșive?£le

tează de fapt atitudini 
și mentalități. Apli- 
cîndu-se complexității 
și contradicțiilor vieții, 
investigația lor e sub
tilă, nepărtinitoare. „O 
anchetă" prezintă ter
menii unui conflict, lă- 
sîndu-i pe spectatori 
să mediteze singuri 
asupra vinei sau „o- 
menescului" eroului 
aflat în centrul an
chetei.

„Rătăcire" constituie
. W6jclcc V,>^pzo^<’rădiografia sensibilă a 

nîak sau ale Annei' Stihului unei femei.

violente și 
cînd pline de o 
nostalgică, ima- 

filmului
îmbină precizia

lui

Nehrebecka.
Urmărind „O an

chetă" și îndeosebi 
„Rătăcirea", filmul re
gizorului Zanussi, am 
putut constata intere
sul cinematografiei 
poloneze pentru pro
blemele ce apar, ce 
pot apărea în viața 
obișnuită, de fiecare zi, 
a omului contempo
ran, autenticitatea cu 
care aceasta îi sur
prinde frămîntările, 
dilemele, reușitele și 
eșecurile.
" Eroul „Anchetei" este 
un secretar de comitet 
raional, în legătură cu 
care organele superioa
re întreprind o anche
tă. Gorczin este un 
activist de partid se
rios, capabil, a că
rui asprime (în ma
re măsură j ........ .
în lupta cu 
petența, 
gustimea de vederi) 
a făcut să nu fie prea 
iubit. Un om energic, 
cu concepții juste des
pre contribuția pe care 
este chemat să o aibă 
la prosperitatea raio
nului. dar care în prac
tică s-a purtat uneori 
cu prea mare severi
tate. Reflectînd mai 
ales comportamente, 
autorii filmului scru-

justificată 
incom- 

corupția, în-

film în care talentul 
lui Zanussi (regizorul 
„Vieții de familie", al 
„Iluminării")’ s-a aliat 
cu cel al unei inter
prete de tulburătoare 
personalitate. Maja 
Komorowska. Actrița 
recreează universul su
fletesc al unei contabi
le trecute de prima ti
nerețe, o ființă gene
roasă, soție și mamă 
iubitoare, care simte 
impulsul de a rupe cu 
viata liniștită, stabilă 
a căminului. Eroina 
parcurge drumul chi
nuitor ăl desprinderii 
de soț și copil și al a- 
venturării în necunos
cut, iar, apoi cel, la fel 
de dificil, al revenirii, 
al regăsirii suportului 
afectiv în cadrul vieții 
de familie.

Calitatea creațiilor 
prezentate în cadrul 
„Zilelor filmului din 
R.P. Polonă" confirmă, 
încă o dată, că marea 
artă este indisolubil 
legată de adevăr și e- 
sența umană, că lim
bajul ei este pe cit de 
original, pe atît de 
simplu.

Natalia STANCU 
ATANASIU

ca una din săptămi- 
nile anului să fie 
consacrată Crucii Ro
șii. Organizație de ma
să cu larg caracter ob
ștesc (numărul mem
brilor săi se ridică, în 
prezent, la aproape 
cinci milioane), Crucea 
Roșie, prin activitatea 
sa specifică, se inte
grează, cu pasiune și 
dăruire, în efortul ge
neral al societății 
noastre, afirmîndu-se 
cu tot mai mult suc
ces ca un instrument 
în înfăptuirea politicii 
sociale a partidului și 
statului în ocrotirea 
sănătății populației si 
ridicarea nivelului de 
cultură sanitară a ma
selor.

Anul acesta „Săptă- 
mîna Crucii Roșii" 
se va desfășura între 
21 și 27 septembrie și 
va prilejui manifes
tări interesante, in
structive și educative. 
Spicuim din progra
mul acestei săptămîni. 
Deschiderea va avea 
loc duminică, 21 sep
tembrie, pe stadioane
— la Brașov, Oradea, 
Deva și Piatra Neamț
— cu participarea 
formațiilor sanitare 
ale Crucii Roșii, a 
gărzilor patriotice, a 
pionierilor și sportivi
lor. Deoarece se des
fășoară sub semnul 
Anului Internațional 
al Femeii, o mare 
parte din acțiunile ce

acestei săptămîni vor 
fi consacrate ocrotirii 
mamei și copilului în 
țara noastră. Prima și 
cea mai importantă 
dintre aceste acțiuni 
va fi simpozionul or
ganizat la 22 septem
brie (ora 15,00 in 
sala Clubului sindica
telor sanitare din 
București) de Consi
liul Național de Cruce 
Roșie In colaborare 
cu Ministerul Sănătă
ții, Consiliul Național 
al Femeilor, Consiliul 
Central al U.G.S.R., 
C.C. al U.T.C., Acade
mia de științe medi
cale și Uniunea socie
tăților de științe me
dicale, pe tema „Ocro
tirea sănătății mamei 
și copilului în Repu
blica Socialistă Româ
nia". Pe aceeași temă 
vor mai avea loc sim
pozioane și la Bacău, 
Focșani, Vaslui, Ga
lați, Tecuci, Brașov 
etc. O altă serie de 
simpozioane vor pune 
în discuție probleme 
de larg interes cetățe
nesc. Dintre . acestea 
amintim : Profilaxia 
bolilor cardio-vascu- 
laț-e (la Drăgănești- 
Vlașca), Rolul femeii 
in ocrotirea propriei 
sănătăți și a sănătății 
familiei (la întreprin
derea „8 Martie" din 
Piatra Neamț), Conse
cințele abuzului de 
alcool și tutun (la

Piatra Neamț și Ia 
Fabrica de ciment din 
Bicaz), Sănătatea șco
larului —■ factor esen
țial în obținerea unor 
rezultate bune la în
vățătură (la Vaslui), 

în această săptămî- 
nă se vor organiza 
concursuri ale postu
rilor sanitare școlare, 
ale grupelor sanitare, 
precum și un .concurs 
„Cine știe răspunde", 
pe tema „Știm să ne 
creștem copiii cu 
participarea unor con- 
curenți din întreprin
derile m'unicipiului 
Galați. In unele co
mune din județele 
Alba și Ilfov s-au 
pregătit dezbateri in
teresante pe teme de 
educație sanitară a 
mamei, a tinerelor 
fete. Probleme legate 
de igiena muncii și 
vieții cotidiene vor fi 
dezbătute în cadrul 
unor mese Totunde.

După cum Se știe, 
una din laturile cele 
mai importante ale 
activității Crucii Ro
șii o constituie stimu
larea donării de sînge 
de către cetățeni. De 
aceea, în „Săptămîna 
Crucii Roșii" acțiu
nile de donare onori
fică ocupă un loc im
portant în programul 
unor organizații din 
județele Tulcea, Nă- 
săud, Gorj, Cluj și 
Caraș-Severin.

DIVERS
De nota IO

Noul an școlar le-a adus ele
vilor din comuna Craidorolț, ju
dețul Satu-Mare, o surpriză. In 
incinta școlii s-a amenajat o 
baie de toată frumusețea. Ini
țiativa aparține, deopotrivă, di
rectorului școlii (Octavian Onac) 
șl părinților elevilor. Dar nu 
numai inițiativa, ci și realizarea 
ei, prin muncă voluntară, la să
patul canalelor, la instalarea 
conductelor, a căzilor și dușu
rilor, la faianțare. Este prima 
școală rurală din județ, fără in
ternat, care dispune de o ase
menea baie. O inițiativă școlară 
de nota 10.

Curtea cu...

Cine trece spre seară prin 
dreptul casei unui craiovean de 
pe strada Lomonosov are sur- 

spectacol inedit : 
invadată de sute 
vrăbii. In fiecare 

preci- 
de 

aici,

Tîrgul de toamnă în magazinele 
cooperativelor de consum

Pentru a răspunde cît mai 
bine cerințelor populației rura
le, magazinele cooperativelor de 
consuni au fost aprovizionate, 
cu prilejul Tîrgului de toamnă, 
cu o gamă largă de confecții de 
sezon : costume, pardesie, pal
toane, rochii de stofă, tricotaje. 
Confecțiile se pot procura și cu 
plata in rate, achitîndu-se un 
avans de 20—30 la sută, și restul 
timp de 6—8 luni, în funcție de 
venit.

La raioanele specializate din 
cadrul acelorași magazine, coo- 

, , pe.rația de consum a .pus în vîn- 
-t'^zare încălțăminte pentru foam- 

. ■■■’ "’. 'nă — iarnă : pantofi, ghete și 
cizme de piele și înlocuitori.

Atît confecțiile și tricotajele, 
cît și încălțămintea sînt oferite 
cumpărătorilor într-o mare va
rietate de modele, multe dintre 
ele „noutăți de ultimă oră" pri
mite de la întreprinderile pro
ducătoare.

Abonamente Ia „Revista economică66
© O largă reflectare a problemelor actuale ale economiei întreprin

derilor și centralelor industriale prin analize economico-financiare, 
investigarea direcțiilor de perfecționare a activității diferitelor com- 

1 partimente. a relațiilor funcționale și de cooperare, a conducerii 
și organizării unităților economice.

• Un mijloc de informare asupra problemelor ce confruntă econo
mia modernă si de formare a gîndirii economice.

© O bogată sursă de referință bibliografică la dispoziția tuturor ca
drelor din invătămînt. a studenților și elevilor, precum și a celor 
antrenați în programe de perfecționare profesională si in invăță- 
mintul politic.

© Un ghid la dispoziția tuturor lucrătorilor din economie pentru cu
noașterea si aplicarea corectă a legislației economice.
Prețul unui abonament anual Ia „REVISTA ECONOMICĂ" este 
de 260 Iei.

Nu s-a tocmit...
■ Ancta Coadă, gestionara magazinului de 
confecții nr. 31 din Brăila, era cunoscută 
ca o fire veselă și, mai ales, petrecăreață. 
Atît de petrecăreață, incit nu trecea zi fără 
să nu fi făcut dumneaei un chefuleț pe 
undeva. Apoi a prins gustul bijuteriilor, al 
hainelor scumpe... Ultimul ei „gust" ? 
Automobilismul. Drept pentru care și-a 
cumpărat o Dacie 1300. Sigur, gusturi a- 
parent nevinovate. Numai că A. Coadă și 
le satisfăcea pe banii di.n tejgheaua ma
gazinului. în mai puțin de un an a pro
dus o pagubă de 130 000 lei, bani însușiți de 
gestionară și sacrificați întru satisfacerea 
simandicoaselor sale plăceri. Evident, 
prima întrebare pe care și-o pune orice om 
de bună-credință este cum a fost posibil ca 
la inventarele și controalele făcute ne
cinstea să nu fie descoperită. Răspunsul 
l-a dat chiar inculpata :

— La ultimul inventar am aranjat cu 
doamna Cici și a făcut dumneaei ce tre
buie și m-a scos chiar plus. Am fost și 

. eu recunoscătoare : i-am dat cadou o bluză 
de vreo 600 de lei din magazin și 8 400 lei 
în numerar...

Și iat-o. pe „doamna Cici", alias fosta 
revizoare Cecilia Grigorescu. apărind în 
fața instanței :

— Onorat tribunal, recunosc, am primit 
o bluză de la inculpată. Am primit și bani, 
dar nu pot să știu precis dacă au fost 
8 400 său nu. Știți, eu am luat cît mi-a dat, 
nu m-am tocmit...

Acum stă pe aceeași bancă a acuzaților 
cu fosta gestionară. Cu legea nu te poți 
tocmi.V

Doua lacrimi 
în fața instanței

10 septembrie 1975. In fața completului 
instanței. — un complet de judecată al Ju
decătoriei sectorului 6 — o fată. Tînără, să 
tot aibă 20 de ani, cu ochi frumoși, dar cu 
privire obosită. Ascultă rechizitoriul pro
curorului cu aerul că ar fi vorba despre 
altcineva și nu despre ea. I se dă cuvîntul. 
Se ridică și cu o voce sigură, de om ne
dreptățit :

— Onorată instanță, e drept că s-a găsit 
asupra mea o sumă importantă in valută, 
dar o aveam de la logodnicul meu cu care 
intenționez să mă căsătoresc.

— Cum îl cheamă pe logodnicul dumi- 
tale ?

— Păi... nu mai țin minte, că era un tu
rist, care a fost pe aici acum vreo doi 
sau trei ani...

— Nu-i păcat de timpul nostru și de ti
nerețea dumitale să ne minți și să te minți 
mai departe și pe dumneata ?

Doina H. are o tresărire. Se uită mirată 
la magistrat și, întîlnindu-i privirea, lasă 
capul în jos rutinată. Rămîne un timp tă
cută, apoi continuă aproape șoptit.

— Aveți dreptate... Vă rog să mă iertați...
Pare sinceră. Și foarte tristă.
Doina H. a fost o tinără cu o meserie 

frumoasă — laborantă la un institut de 
cercetări — stimată de colegi și de cei 
din jur. Tn ultimul an însă, mirajul unei 
vieți ușoare, poleită cu petreceri și ni
micuri de „efect", a făcut-o pe Doina să 
se abată din drumul firesc al muncii cin
stite. A început să lipsească de la slujbă, 
să frecventeze cercuri dubioase, să facă 
trafic cu fel de fel de lucruri „din pa
chet". Pentru a-și justifica purtarea și o-

biectele oferite spre vînzare cunoscuților, 
a inventat povestea cu logodnicul din stră
inătate. Și lunecarea a continuat pînă 
într-o dimineață de iulie, cînd a fost prinsă 
în flagrant, într-o cameră de hotel, cu o 
sumă apreciabilă...

Acum, în fața instanței, lacrimi și re
grete sincere pentru o rătăcire pe care, în 
sfirșit, a înțeles-o. Nu e tirziu nici acum...

Mașina de cusut -
■1

în recurs
Cu citva timp în urmă, cooperativa „Meș

teșugarul" din Buftea a achiziționat o ma
șină de cusut. Cu acte în regulă : referat 
de necesitate, notă de comandă, delegație. 
Și ar fi fost totul în regulă dacă... o și plă
tea la timp. Așa, din cauza întîrzierii s-au 
mai adăugat la plată și cei 6 515 lei pena
lizări, pe care furnizorul i-a cerut și i-a ob
ținut prin hotărîre a organelor de arbitraj. 
Mai departe, suma cu pricina — 6 515 lei — 
trebuia, conform legii, imputată celor vi
no va ți de „scumpirea" mașinii.

— Cine erau vinovății 1
Promptă, de data asta, conducerea coope

rativei a hotărit : vinovați sînt cei doi șefi 
de secție care au cerut procurarea mașinii. 
Ei au cerut-o. ei să plătească. Și Ie-a im
putat paguba. Cei doi puși la plată au con
testat însă măsura în justiție. >

— Nu se poate, onorată instanță — a sus
ținut reprezentantul cooperativei — să nu 
fie bună măsura luată. Doar dînșii, contes- 
tatarii acestei măsuri, au susținut morțiș că 
ne trebuie mașină de cusut. Unul a întoc
mit referatul de necesitate, celălalt a ridi
cat-o de la furnizor...

Argumentele de mai sus au fost prezen
tate aidoma și în recurs. Iar Tribunalul ju
dețean Ilfov, soluționînd recursul, s-a pro
nunțat clar : de pagubă nu sînt vinovați 
șefii de secție. Ca atare, vina (și răspun
derea) este a celor care au semnat nota de 
comandă și delegația : președintele și con- 
tabilul-șef. Cei care trebuiau să știe — cum 
este și de datoria celor puși să gospodă
rească averea obștii — dacă aveau cont dis
ponibil în bancă, dacă puteau plăti la timp 
și așa mai departe. Fiindcă nu se poate ca 
unii să semneze acte'pe nevăzute și negîn- 
dite, iar răspunderea s-o poarte alții.

Cînd paznicul 
nu se amesteca.,.
într-o noapte, în preajma gardului din 

spatele întreprinderii de confecții și trico
taje București, un individ se căznea de zor 
să taie în două un balot de stofă. Și cum 
nu prea tăia bine cuțitul, treaba mergea 
greu. Pînă să termine el și să vire stofa 
tăiată într-un sac anume pregătit, au apă
rut prin partea locului doi ceferiști care 
manevrau vagoane. Și bineînțeles că înde
letnicirea celui de lingă gard nu li s-a părut 
lucru curat : l-au luat la rost pe individ.

— Vedeți-vă de treaba voastră, a zis a- 
cesta. Ce, n-aveti de lucru ?

De lucru aveau ei, nici vorbă, dar nici să 
lase hoțul în pace nu le venea. Ce-au fă
cut mai departe ? Iată-i povestind întim- 
plarea, mai întii organelor de anchetă și 
apoi instanței :

— Ne-am dus să-i spunem paznicului. 
Cînd colo, el zice : „Nu mă bag. E in afara 
întreprinderii și eu păzesc ce e înăuntru..."

— Și ?

— După aceea ne-am văzut de manevre 
în continuare. Dar cînd am ajuns Ia cabi
nă, femeia de la macaz ne spune c-a tre
cut unul cu un sac și i-a zis că s-a înțeles 
cu noi și că l-am lăsat să treacă. Jignirea 
asta n-am mai putut s-o suportăm. Am 
luat-o Ia fugă după el și l-am prins.

...Acum Petre Vasile (str. Macarie nr. 18, 
sectorul 7) a ajuns acolo unde îi era locul 
pentru asemenea fapte. A fost condamnat 
la 2 ani închisoare.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că in seara respectivă 
m-am plimbat la braț cu reclamantul și 
i-am. desfăcut ceasul de la mină ; preci
zez insă că nu i l-am furat, ci l-am luat 
cu acordul lui care fiind in stare de ebrie
tate nici n-a băgat de seamă cind a ră
mas fără ceas".

(Din apărările Ioanei R. — dosar nr. 
3748/1975, Judecătoria sectorului 6).

„Recunosc că băusem ceva înainte de 
tamponarea mașinii și chiar după aceea 
am mai băut 200 g coniac la restau
rantul «Moldova». Precizez insă că m-am 
întors la locul tamponării unde m-am și 
culcat in mașină simțindu-mă cam obosit 
și cu gindul că o să repar microbuzul a 
doua zi dimineața...".

(Din dosarul 2009/1975. Tribunalul 
municipiului București).

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

priza unui 
curtea este 
și sute de 
zi, după-amiaza, cu o 
zie de ceasornic, stolurile 
vrăbii își dau întîlnire 
iar la căderea serii se împrăș
tie care încotro, revenind a 
doua zi, din nou, la aceeași 
oră, întru admirația gazdei și 
a călătorilor ocazionali din sta
ția de autobuz de peste drum, 
tn curînd, vrăbiile vor pleca 
la altă gazdă (nu se 
de ce) și vor ceda... curtea 
pricina în favoarea guguștiuci- 
lor, care își găsesc adăpost aici 
pentru toată iarna, pînă la ve
nirea primăverii și, din nou, 
stolurile de vrăbii. De ce și-or 
fi ales drept „reședință" toc
mai curtea respectivă, nimeni 
nu știe.

Nu mai face

știe
cu

judo
Avea și asociația sportivă „Mi

nerul" din Borșa (Maramureș) 
un luptător judo, pe nume Ga- 
vrilă Mihali, zis Georgică, in 
care își punea marea speranță 
că va atinge într-o zi o perfor
manță deosebită. Pînă una, alta, 
Georgică se antrena vîrtos. Dar 
nu numai în sala de sport, ci 
și pe la bufet, unde l-a intîlnit 
pe un amic, Al. Timiș, infractor 
recidivist, cu care a provocat un 
scandal de pomină, încercîndu-și 
„măiestria" sportivă pe spinarea 
a doi oameni pașnici. Arestați 
de miliție, cei doi au fost tri
miși în judecată și condamnați. 
In ce-1 privește pe G. M., zis

■ Georgică, doi- ani și trei lutli; 
de-acunv încolo.’ n-o să-i «paitel 
ardă de- judo.

Lina
și cîntarul

împreună cu lucrători de la 
Direcfia contractări și achiziții 
Timiș, organele de miliție au 
efectuat controale in 101' uni
tăți din județ — C.A.P., I.A.S 
și centre D.C.A. — pentru a 
constata la fața locului- „sin
ceritatea" cu care au fost tre
cute in scriptele contabile can
titățile de lină din această vară. 
Pretutindeni unde s-au depistat 
plusuri de lină netrecute in
acte, s-au creat... minusuri in
buzunarele vinovaților. Sem
nalăm unul din cazurile mai de
osebite. La depozitul pentru sec
torul C.A.P. de la centrul 
D.C.A. din Sinnicolau-Mare s-a 
găsit un plus de 515 kilograme 
lină. Gestionarul — Ion Ionescu 
— a inceput să se mire. La o 
verificare mai atentă, s-a văzut 
că de vină e... cîntarul. Drept 
care i se „cîntărește" și lui I. 
...„invenția".

I.

Plimbăreții
9 

de la Huși »
De la cooperativa zonală Huși 

trebuiau transportate niște- pro
duse la Albita. Șoferul N. Ar- 
tenie s-a urcat la volan. Cind 
să plece, s-a pomenit cu o droaie 
de amatori de plimbare : I. Ro
taru (vicepreședintele coopera
tivei), E. Zaharia (contabil- 
șef), C. Timofte (șeful serviciu
lui personal), I. Cărare (revi
zor contabil), O. Valeriu (mer
ceolog), C. Rotaru (fiul vice
președintelui). Ajunși la Albita, 
plimbăreții s-au dus la pes
cuit, după care și-au potolit 
setea la bufet cu citeva sticle 
cu vin. Tirziu in seară, cînd 
au pornit spre Huși, s-a întim- 
plat un accident. Din cercetările 
miliției reiese că, pe drum, la 
întoarcerea spre Huși, contabi- 
lul-șef, care stătea lingă șofer, 
vrînd să facă o glumă, spre a-i 
speria pe ceilalți, a pus mina pe 
volan, zvîcnindu-l într-o parte 
și-n alta. Șoferul n-a mai putut 
să redreseze mașina, care 
răsturnat. Contabilul-șef 
pierdut viața, iar șoferul a 
grav accidentat.

Fără 
tocmeală

Dialog pe șoseaua dintre 
munele Oinacu și Gostinu, 
dețul Ilfov :

— Cifi sint ? — întreabă 
crătorii de miliție.

t — 37.
— Ai cui ?
— Păi, de-acuma... ai nimănui. 
Si astfel s-a aflat că Petre 

Pană, șofer la I.T.A. Giurgiu, 
transporta clandestin 37 porci, 
in greutate de cite 60—70 kg fie
care, cumpărați „la mica toc
meală" din comuna Gostinu, de 
către niște indivizi, spre a-i 
vinde în obor la preț de speculă. 
Acum li se „prețuiește" și lor 
fapta.

s-a

co- 
ju-
lu-

Rubrică redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii'
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Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, simbătă, pe Bengt 
Norling, ministrul comunicațiilor din 
Suedia, care întreprinde .o vizită în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția pentru evoluția ascendentă 
pe care o cunosc raporturile româno- 
suedeze și dorința comună de a le 
extinde și diversifica în continuare în 
folosul celor două popoare. Au fost 
examinate noi modalități concrete de

adîncire a relațiilor de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică dintre cele două țări.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă, au participat Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și Ion Șt. Ion, se
cretar general al Consiliului de Mi
niștri.

A luat parte, de asemenea, Curt 
Leijon, ambasadorul Suediei la 
București.

Simbătă la amiază, tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. „al 
P.C.R.. a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tova
rășul V. I. Gladîșev, adjunct al șe
fului Secției organe administrative 
a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Constantin Ol- 
teanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, N.V 
Maslennikov, 
a.i. al U.R.S.S.

tnsărcinat cu afaceri 
la București.

(Agerpres)

Camerei Comunelor
Vizita delegației 
a Tineretului din

Uniunii Socialiste
R. S. Cehoslovacă

rea Britanie
Simbătă seara a sosit în Capitală 

președintele Camerei Comunelor dm 
Marea Britanie, John Selwyn Lloyd, 
care, la invitația președintelui Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
întreprinde o vizită în țara noastră. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost întîmpinat de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Era de față Jeffrey Charles Pe
terson, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

Simbătă dimineață, tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația Uniunii Socialiste a 
Tineretului (U.S.T.) din R. S. Ceho
slovacă, condusă de Jindrich Poled- 
nik, președintele C.C. al U.S.T., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., a efectuat 
o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte tova
rășul Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U T.C.

A fost de fată Miloslav Jantik. în
sărcinat cu afaceri a.i. al R S. Ceho
slovace la București.

★
In aceeași zi, delegația a fost pri-

mită de tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru 'al guvernului, mi
nistrul educației și învătămîntului.

Au fost abordate aspecte ale edu
cației multilaterale a tinerei generații 
din cele două țări, ale dezvoltării co
laborării bilaterale în domeniul în- 
vățămîntului.

★
După-amiază, delegația a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

A fost prezent, de asemenea, Mi
loslav Jantik.

Simbătă seara s-a reîntors în Ca
pitală tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele C.S.P., care a întreprins 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia, la invi
tația Consiliului Executiv Federal.

La sosire, pe aeroport, erau pre
zenți tovarășii Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice, Emilian 
Dobrescu, ministru-secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, membri ai 
conducerii C.S.P., alte persoane 
oficiale.

Era de față Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★
în ziua de 20 septembrie a.c. a 

avut loc ședința Comitetului de con
ducere al Asociației de prietenie ro- 
mâno-chineză.

în cadrul ședinței s-a analizat ac
tivitatea desfășurată de asociație și 
au fost precizate acțiunile de viitor.

Comitetul a ales în funcția de pre
ședinte al Asociației de prietenie ro- 
mgno-chineză pe tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. director al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

★
Ministrul afacerilor externe al Re-

publici! Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne și cooperării din Republica 
Mali, Charles Samba Cissoko, — !
lejul sărbătorii naționale a 
țări.

cu pn- 
aceste!

★
Simbătă la amiază a sosit 

pitală o delegație mexicană, 
să de Jose Gallastegui. subsecreta
rul relațiilor externe ale Statelor U- 
nite Mexicane.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. de reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învătămîntului, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Consiliului National pentru 
Stiintă și Tehnologie, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului la București.

în Ca- 
condu-

Sîmbătă a părăsit Capitala Charles 
Ferdinand Nothomb, președintele 
Partidului Social-Creștin (valon) din 

' Belgia, care a făcut o vizită în țara 
noastră, împreună cu soția, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., de ac
tiviști ai Frontului Unității Socialiste.

★
în cursul dimineții de simbătă, 

noii ambasadori la București : al 
Republicii Arabe Egipt — Hassan Aii 
Daoud, al Republicii Cuba — Hum
berto Castello Aldanas, și al Repu
blicii Islamice Pakistan — S.A. Moid, 
au depus, în cadrul unor solemnități, 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

(Agerpres)

dialog au stabilit, totodată, un 
program de acțiuni și manifes
tări pe care urmează să le re
alizeze în ultimul trimestru al 
acestui an. (Ion Stanciu).La sediul Centrului de informare 

al O.N.U. la București, simbătă a 
fost organizată o conferință de presă 
cu prilejul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, la invitația 
guvernului român, directorul execu
tiv adjunct al Programului Națiunilor 
Li ,!te pentru mediul înconjurător 
(P.N.U.E.), Mostafa K. Tolba.

A fost prezent B.R. Devarajan, re
prezentantul P.N.U.D. și P.N.U.E. în 
România.

Arătînd că România a luat parte 
activă la Conferința de la Stockholm 
din 1972 pentru protecția mediului 
înconjurător, oaspetele a menționat 
că, prin propuneri și măsuri concrete, 
țara noastră sprijină Programul Na
țiunilor Unite pentru mediul încon
jurător. El a scos în evidență faptul 
că importanța pe care o acordă 
România acestei probleme se concre-

tizează în adoptarea unei legi privind 
protecția mediului înconjurător, pre
cum si în crearea unei instituții spe
cializate in acest sens, așa cum este 
Comitetul national pentru protecția 
mediului înconjurător. Am putut 
constata la fata locului — a precizat 
el — acțiunile întreprinse de România 
pentru a împiedica cît mai mult po
sibil poluarea apei, aerului și solu
lui, paralel' cu efortul pe care îl 
depune pentru dezvoltarea sa in
dustrială. în acest sens, oaspetele a 
dat ca exemplu proiectul românesc 
de curățire a apelor reziduale de la 
instalațiile 
mice.

Mostafa 
asemenea, 
activității,
pe care il reprezintă.

combinatelor • petrochi-

K. Tolba s-a 
la principalele 
desfășurate de

referit, de 
aspecte ale 
organismul

20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20,25 Ora melomanului. Mari di

rijori : Roberto Benzi la pu
pitrul Orchestrei naționale 
a Radioteleviziunii franceze.

DUMINICA, 21 SEPTEMBRIE 1975 LUNI, 22 SEPTEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,3a Film serial pentru copil 1 

„Daktarl".
10,00 Viața satului.
11,15 'Aventura cunoașterii 1 „Ti

nerețe fără bătrînete". 
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Telex. *
Album duminical.
Baladă pentru acest pămînt. 
Film serial : „UFO".
Finala Campionatului bal
canic de baschet masculin : 
România — Iugoslavia (repri
za a Ii-a). Transmisiune di
rectă de la sala Floreasca.

18,40 Reportaj TV : „Povestirile 
unui om interesant".

19,00.Lumea copiilor—• „Ceata gre- 
țcflașilor". uji.iiji hi.ricc;

19,2p 1OT1 de seri. .'tmi;;/.,
19,,Telejurnal. • . , •>
20,00 Film artistic 1 -„Ocolul pă- 

mîntului în 80 de zile" — co
producție anglo-franceză.

22,10 24 de ore • Duminica spor
tivă.

11,45
12,30
13,00 
13,05
16,50
17,15 
18,00

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Nunta de aur.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Steaua fără nume — emisiu- 

ne-concurs pentru tineri In- 
terpreți de > muzică ușoară. 
Concurente în etapa a Il-a. 
Aveți o idee ? Sînteți invita
ții noștri.
Roman foileton : Familia Thi
bault.
24 de ore.

20,55

21,20

22,10

PROGRAMUL II

17,00
17,05

PROGRAMUL II

Telex. ’
Album coral.

17.25 Aventura cunoașterii, „Tine-
:rgțe ,fără. .bătrînețe". ... ,

17,55,Film artistic : „In fiecare,
'■.'scti'rîfla ora 11“ —' producție ' 
-'•’'ă 'âtudiburilor cineniat’dg&ffli- < 

ce sovietice.
19,15 Moment folcloric.
19.25 1001 de seri.
19.30
20,00
20.25

cr

• SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT • SP.ORT • SPORT
LA STADIONUL TINERETULUI

Deschiderea festivă a
Astăzi dimineață, de la ora 9,30, 

va avea Ioc, pe. stadionul Tineretului 
din Capitală, 
anului sportiv școlar, universitar și 
de pregătire a tirieretului pentru a- 
părarea patriei.

Programul polisportiv va cuprinde

deschiderea festivă a

anului sportiv școlar
demonstrații de gimnastică modernă 
și sportivă, întreceri atletice, ștafete 
aplicative, jocuri de oină, baschet, 
volei, rugbi, tenis de cîmp și fotbal.

La ștrandul Tineretului se vor des
fășura concursuri de înot 
strații de sărituri în apă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele mondiale 

de haltere...
Campionatele mondiale de haltere 

au continuat la Moscova cu întrece
rile la categoria semimijlocie. titlul 
revenind sportivului Peter Wenzel 
(R.D.G.) cu 335 kg, urmat de Iordan 
Mitkov (Bulgaria) — 332,500 kg.
Concurentul român Dragomir Cio- 
ros'lan s-a clasat pe locul 8, cu re
zultatul de 305 kg.

...și cele de tir
Proba feminină de talere aruncate 

din șantt din cadrul campionatelor 
mondiale de tir de la Munchen, a 
revenit sportivei canadiene Susan 
Nattras cu 188 puncte din 200 posi
bile. Pe locul doi s-a clasat Elisa
beth Soden (R.F.G.) — 179 puncte.

TENIS
Proba de simplu femei din cadrul 

campionatelor republicane de tenis 
ce. se desfășoară la arena Progresul 
din Capitală a revenit . jucătoarei 
Virginia Ruzici, care a întrecut-o în 
finală .cu. 8r^6, 2^-6, 6—2 pe Mariana.

..' ,'i -îsurI 
cîștigă .pjentgiț>; -a- 
campioană națio-

și demon-

care a în-
6—3,

FOTBAL
Lotul reprezentativ va pleca 

mîine Ia Salonic

10,00-11,30 Matineu simfonic. In 
program : Alfred Alessan- 
drescu — Amurg de toamnă. 
In pauză : Viața muzicală în 
actualitate.

Telejurnal.
Film serial pentru copii 1 
Daktarl.
Teatrul serial TV : „Mușati- 
nll“ — după trilogia lui Bar
bu Ștefănescu-Delavrancea. 
Seria a 9-a : „întoarcerea". 

21.30 Telex.
21135 Bucureștiul — gazdă a foto

grafiei artistice mondiale.
21,55 Muzică ușoară.

Si,țnțpnes?u,i<i-... .
Virginia... R.u?iei

4-a oară titlul de 
nală.

în finala probei de dublu bărbați, 
Viorel Marcu și Traian Marcu au în
trecut cu 3—6, 8—6, 6—3, 6—1 pere
chea Hărădău, Sotiriu. Astăzi, de la 
ora 12,00, se dispută finala probei 
de simplu bărbați între Toma Ovici 
și Viorel Sotiriu.

4 i

Proba de dublu bărbați din cadrul 
turneului de tenis de la 
(Insulele Bermude) a fost 
de perechea Ilie

Hamilton 
cîștigată 

Năstase (România),

Jimmy Connors (S.U.A.), 
vi.ns în finală cu 4—6, 
cuplul Vitas Gerulaitis, Sandy 
yer (S.U.A.).

Turneul de la Los Angeles a 
gramat partidele din sferturile 
finală în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Tanner — Stone 
6—4, 6—4 ; Ramirez — Riessen 7—6,
6— 4 ; Solomon — Stockton 4—6,
7— 6, 7—6.

„Circuitul Caraibilor" a continuat 
cu un turneu desfășurat la Medellin 
(Columbia). Pe primul loc s-a clasat 
Humphrey Hose (Venezuela), care 
l-a învins în finală cu 6—3, 3—6,
6—1 pe Ivan Molina (Columbia). 
După trei turnee, în clasament con
duce englezul Roger Taylor cu 15 
puncte, urmat de Manuel Santana 
(Spania) și Edison Mandarino (Bra
zilia) cu cîte 12 puncte. ‘

FOTBAL
ZURICH 20 (Agerpres). — Pro

blema organizării campionatului 
mondial de fotbal din anul 1978 in 
Argentina va fi reexaminatăiede Fe
derația . internațională., .cu;./.prilejul,, 
reuniunii ce va avea loc în zil.eje dș. 
19 și 20 noiembrie la Ciudad de 
Guatemala. Deocamdată, . F.I.F.A. 
menține investiture acordată Argen
tinei, iar la secretariatul forului fot
balistic mondial nu s-a comentat ofi
cial propunerea Braziliei de a 
găzdui turneul final, în cazul unei 
eventuale renunțări din partea fe
derației argentinene. Pe de altă 
parte, subsecretarul de stat, argenti- 
nean pentru problemele sportului, 
Santiago Traversi, a reafirmat că 
tara sa va organiza Cupă mondială 
așa cum s-ă stabilit.

6—3 
Ma-

ero
de

Lotul reprezentativ, din rîndurile 
căruia se va alcătui formația noas
tră pentru meciul România — Grecia 
(Salonic — miercuri, 24 septembrie), 
din campionatul balcanic interțări, 
va pleca mîine dimineața pe calea 
aerului spre Grecia.

Cei 17 jucători din lotul reprezen
tativ sînt : Iorgulescu, Moraru — 
Cheran, G. Sandu, Sătmăreanu II, 
Anghelini, FI. Marin, Purima. Sameș 
— Dinu, Dumitru, Boloni — Fazekas, 
M. Sandu, Lucescu, Dobrin, Iordă- 
nescu.

Amînarea meciului 
Dinamo — Rapid

NOI CERCURI LITERARE 
IEȘENE

Cele 10 cenacluri și cercuri li
terare din întreprinderile, insti
tuțiile și satele ieșene și-au re
luat activitatea. Unele dintre ele, 
cum sînt 
hai 
Iași și „Dimitrie Ănghel 
satul Cornești, au o îndelungată 
și bogată tradiție, altele — 
„Lupta cu inerția" de la între
prinderea mecanică „Nicolina", 
„Mihail Sadoveanu" de la între
prinderea mecanică din Pașcani 
etc. — au fost înființate mai 
recent. Noua stagiune a cena
clurilor și cercurilor literare ie
șene, în afara obișnuitelor șe
dințe de lucru, va include orga
nizarea unor momente de poezie 
în întreprinderi, instituții și la 
sate. Un accent deosebit va fi 
pus pe organizarea schimburilor 
de experiență între cenacluri 
și pe sprijinirea creatorilor de 
texte pentru brigăzile artistice 
de agitație. La solicitarea unor 
grupuri de creatori, pînă la 
sfirșitul anului se vor mai or
ganiza cercuri literare la Insti
tutul de proiectări Iași și în co
muna Voinești. (Manole Corcaci).

„Ion Creangă", 
Eminescu", „Viața"

ȘCOALĂ POPULARĂ 
DE ARTĂ LA SLOBOZIA

Pentru a veni în sprijinul 
mișcării artistice de amatori, 

' Comitetul județean de partid Ia
lomița a inițiat înființarea unei 
școli populare de artă. Noua 
instituție — prima cu acest pro
fil din județ — și-a deschis re
cent porțile și va funcționa con
comitent la Slobozia și Călărași, 
cu următoarele secții : regie de 
teatru și brigăzi artistice, instru
mente de suflat, dansuri popu
lare și tematice, regie, brigăzi 
artistice, iar la Amara — instru
mente populare. Pe lingă Liceul 
pedagogic din Slobozia s-au în
ființat secții de dirijat, brigăzi 
artistice și dansuri, iar în timpul 
verii se vor organiza cursuri de 
dirijat, regie și dansuri popu
lare pentru instructorii culturali 
de la sate. (Lucian Ciubotaru).

SIMPOZION

i

Meciul de oampionat (etapa a 
Vil-a) dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Rapid, care urma să aibă 
loc la 27 septembrie, a fost amînat 
pentru o dată ulterioară din sezonul 
corhpetițional de toamnă. Decizia a 
fost luată ieri, la cererea ambelor 
cluburi, cu prilejul analizei între
prinse de F.R.F. asupra participării 
și comportării echipelor noastre la 
cupele europene. Totodată, s-a sta
bilit ca meciul retur Dinamo — Real 
Madrid să se 
„23 August" 
— ora 17,30).

DIALOGUL
CINEAMATORILOR

Casă de 
din Rm. 
dezbatere 
realizări

cultură a 
Vîlcea a 
pe tema : 

ale filmu-

dispute pe stadionul 
(miercuri, 1 octombrie

• Jucătorul
a suferit o fractură de rotulă. și va 
fi indisponibil, probabil, pînă la în
cheierea; sezonului de^ toamnă ® Clu
burile Dinamo Biicut'ești și UniVer~l 
sifafehCraioW'au pfoțîus susperîai-. 
rea pe timp de doi ani a jucătorilor 
Dănilă și, respectiv, Țegean (legiti
mați, la cerere, la aceste unități 
sportive, conform art. 34 din regu
lamentul de organizare a activității 
fotbalistice). © Jucătorul Gabriel 
Sandu (Dinamo), acumulînd două 
cartonașe galbene U.E.F.A. (la me
ciurile F.C. Koln — Dinamo și Real 
— Dinamo) este pasibil de o suspen
dare pentru o etapă ■ (un meci) 
cupele europene. /

Crișen (Univ. Craiova)

La noua 
sindicatelor 
avut loc o 
„Cerințe și 
lui de amatori". Punctul de ple
care al discuțiilor l-a constituit 
prezentarea filmelor realizate 
de membrii cinecluburilor care 
funcționează pe lingă Combina
tul chimic. Casa pionierilor, spi
talul și Grupul școlar de chi
mie din Rm. Vîlcea. Cineamato- 
rii prezenți la acest fructuos

Consiliul județean al sindica
telor Brăila a organizat pentru 
lucrătorii din transportul muni
cipal și interurban un simpo
zion cu tema „Efectele nefaste 
ale alcoolului". Au participat 
medici, juriști, cadre ale In- , 
spectoratului județean de mili
ție, specialiști în protecția mun
cii, șoferi, vatmani, șefi de ga
raje etc. — în total aproape 
1 000 de persoane. îmbinînd as
pectele teoretice cu exemple 
concludente din activitatea de 
fiecare zi, dialogul purtat cu 
prilejul simpozionului s-a con
stituit într-o utilă acțiune edu
cativă. (Mircea Bunea).

în

Ieri. în tară : vremea s-a menți
nut frumoasă și călduroasă, cu ce
rul mai mult senin. Vint slab, pină 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 21 grade la Sulina 
și 30 grade la, București. în Bucu
rești : vremea a. fost frumoasă și 
călduroasă, cu cerul senin. Tempe
ratura, maximă a fost de 30 grade.

: >i? . -liL a'.- ■
Timpul probabil pentru zilele de 

22. 23 și 24 septembrie. In țară : 
vreme călduroasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi va
riabil. mai mult senin în sud-estul 
tării. în nord-vest, pe alocuri, se 
vor semnala ploi slabe. Vînt potri
vit cu intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, mai cobo- 
rite în nordul tării, iar cele maxi
me între 20 și 28 grade. în Bucu
rești : vreme călduroasă^ 
riabil. mai mult 
vit. Temperatura

Cer va- 
senin. Vint potri- 
ușor variabilă.

O caracteristică esențială a dez
voltării contemporane constă în 
creșterea interdependențelor univer
sale dintre statele independente și 
suverane. Sînt semnificative, în acest 
sens, noile dimensiuni pe care le ca
pătă, sub forme dintre cele mai va
riate, procesul de internaționalizare 
a vieții economice.

Toate statele acționează pentru a 
diversifica cît mai mult aria geogra
fi^ a relațiilor lor economice ex- 
te ne, ca o condiție a propriei dez- 
vohări. Rețeaua tot mai complexă de 
re ații bilaterale comerciale, econo
mice, științifice și tehnologice dintre 
diferitele state ale lumii — indife
rent de mărime, orînduire, nivel de 
dezvoltare sau zonă geografică — 
constituie un suport trainic al ten
dinței spre destindere, spre o mai 
bună înțelegere și o mai rodnică 
conlucrare pașnică între toate po
poarele.

în deplină concordanță cu aceste 
cerințe,. Programul Partidului Co
munist Român stabilește ca un prin
cipiu cardinal faptul că România 
participă intens la dezvoltarea divi
ziunii internaționale a muncii și ur
mărește amplificarea schimburilor 
comerciale, ca și a cooperării în do
meniul producției, al științei și teh
nicii cu toate celelalte state. în a- 
cest cadru. România pune pe primul 
plan al relațiilor sale economice ex
terne promovarea colaborării cu toate 
țările socialiste. Este o opțiune cu 
caracter principial care are profun
de motivări economice și politice, 
corespunde deopotrivă intereselor ță
rii noastre și celor ale țărilor so
cialiste partenere, servește consec
vent cauza generală a consolidării 
pozițiilor mondiale ale socialismului.

în acest cadru, țara noastră partici
pă activ la formele de colaborare mul
tilaterală instituite în cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, mi
litează pentru perfectionarea activi
tății C.A.E.R. — conceput ca un in
strument important de stimulare a 
colaborării reciproc avantajoase și 
de soluționare în comun a unor pro
bleme hotărîtoare pentru accelera
rea dezvoltării economice a fiecărui 
stat membru, cum sînt asigurarea 
materiilor prime, specializarea și co
operarea în producția industrială, 
stimularea creșterii producției agrico
le, realizarea unui mai rapid progres 
tehnico-știintific etc.

în concepția Partidului Comunist 
Român, colaborarea multilaterală 
între țările membre ale C.A.E.R., in 
conformitate cu prevederile statu
tului și „Programului complex" a- 
doptat în 1971, este chemată să ofe
re un model real de relații econo
mice noi între state cu adevărat e- 
gale în drepturi, să contureze o struc
tură nouă și echitabilă a diviziunii 
internaționale a muncii. O mare im
portantă au, în acest sens, dezvolta
rea intensă a forțelor de producție în 
fiecare țară socialistă, accelerarea 
progresului lor industrial și a pro
cesului de egalizare a nivelurilor eco
nomice, condiție hotărîtoare pentru 
ca toate statele socialiste să poată 
participa în mod cît mai eficient

la înfăptuirea diferitelor forme de co
laborare reciprocă.

Este deosebit de important ca ex
tinderea cooperării în cadrul C.A.E.R.. 
formele și metodele acestei cooperări 
să fie de asemenea natură îneît să 
favorizeze dezvoltarea continuă a co
laborării între toate țările socialiste, 
în condițiile în care s-au intensificat 
și se intensifică mereu relațiile eco
nomice între țări cu orînduiri sociale 
diferite, ar fi cu atît mai mult de ne
conceput să nu se realizeze o continuă 
dezvoltare și adîncire a colaborării în
tre toate țările socialiste. O asemenea 
colaborare ar permite fructificarea de
plină a avantajelor victoriei socialis
mului într-un șir de state, ar contri
bui la adîncirea diviziunii socialiste 
internaționale a 
muncii. Totodată, ----------------------
dezvoltarea co
laborării economi
ce ar constitui o 
premisă fertilă 
în vederea întă
ririi unității 
coeziunii 
ror țărilor 
liste.

Tocmai 
nind de la 
te considerente, 
România dezvol
tă pe scară largă 
colaborarea eco
nomică și tehni- 
co-știintifică cu 
toate țările so
cialiste, ceea ce își 
în numeroasele acorduri încheiate și 
în amplificarea acțiunilor de coope
rare în cele mai diverse domenii.

Evoluția lumii contemporane evi
dențiază tendințe tot mai puternice 
de dezvoltare neîngrădită a colaboră
rii internaționale, de depășire a unor 
bariere artificiale din calea comerțu
lui și cooperării. îngrijindu-se de ex
tinderea schimburilor comerciale și 
a cooperării în producție cu celelalte 
țări ale lumii, indiferent de orînduire. 
de promovarea unor forme de conlu
crare elastice, atractive, care să sti
muleze participarea și a altor țări, 
țările membre ale C.A.E.R. vor fi in 
consens cu aceste tendințe, vor ac
ționa corespunzător cerințelor conso
lidării securității și păcii.

în acest context general. viața 
pune în fața țărilor socialiste sar
cina de a promova larg comer
țul și cooperarea cu toate statele 
care au pășit pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independente. Cola
borarea țărilor socialiste cu aceste 
țări, pe baza avantajului reciproc, 
are menirea de a sprijini efectiv 
dezvoltarea lor pe calea progresului, 
constituind o expresie concretă, efi
cientă. a solidarității cu lupta lor pen
tru emancipare economică, socială și 
națională. în țările socialiste, po
poarele aflate în stare de subdezvol
tare economică văd principalul lor 
sprijin, aliatul firesc în eforturile lor 
pentru prosperitate, pentru lichidarea 
racilelor generate de practicile 
rialiste.

Pornind de la aceste 
te și realități. „Programul 
plex" subliniază că țările

Și 
. tutu- 
socia-

por- 
aces-

o deosebită atenție 
economice cu ță-

bre vor acorda 
lărgirii relațiilor 
rile în curs de dezvoltare. In peri
oada 1965—1974, schimburile cu ță
rile în curs de dezvoltare au fost 
extinse de către toate țările membre 
ale C.A.E.R.. Au fost încheiate, de 
asemenea, sute de acorduri de coope
rare în producție cu 
dezvoltare.

România — care 
sporească, ponderea 
de dezvoltare 
exterior pină 
în 1980 —
Africii, Asiei 
forme reciproc 
perare în producție, inclusiv socie
tăți și întreprinderi mixte, care răs-

tarile în curs de
își propune 
țărilor în 
comerțul

să 
curs 
său 

sută
țările 

Latine

in
la circa 30 la 
extinde , cu 
și Americii 
avantajoase de. coo-

interesate ar putea conveni, de ase
menea, pe bază de înțelegeri bi și 
multilaterale, să participe în comun 
la diferite tranzacții de pe piața in
ternațională, cum ar fi achiziții în 
comun de licențe, înființarea de so
cietăți mixte sau construirea în co
mun de obiective în terțe țări, li
vrări de instalații „la cheie" sau 
de echipamente și utilaje pe credit 
rambursabil în produse, efectuarea 
unor lucrări de cercetare, consti
tuirea de bănci cu capital mixt etc. 

întreaga dezvoltare contemporană 
a colaborării economice interna
ționale creează un teren favora
bil pentru analizarea și rezolvarea 
numeroaselor probleme legate de 
dezvoltarea viitoare a relațiilor

pune, ca atare, inițierea de negocieri 
pe multiplș planuri. Contactele din
tre C.A.E.R. și C.E.E. sînt de natură 
să defrișeze căile spre asigurarea 
unui cadru mai favorabil privind 

‘ relațiile dintre țările aparținînd celor 
două grupări. Un asemenea cadru 
nu poate epuiza însă, nici pe de
parte, multitudinea de probleme 
concrete care se pun fiecărei țări 
în funcție de interesele sale 
ționale particulare, ceea ce implică, 
paralel cu contactele dintre C.A.E.R. 
și C.E.E., tratative, acorduri și înțe
legeri specifice între fiecare stat 
membru al C.A.E.R., pe de o par
te, și statele membre ale C.E.E., 
cit și organele comunitare, pe de altă 
parte. O asemenea abordare a pro-

na-

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

găsește expresie

impe-

cerin- 
com- 

mem-

pund intereselor reciproce, de dez
voltare a industriei, agriculturii și 
altor ramuri economice, accelerează 
progresul economico-social al fiecă
rei țări.

Tara noastră are în vedere adopta
rea unor programe speciale care să 
prevadă acțiuni concrete privind dez
voltarea economică a statelor rămase 
în urmă și eliminarea decalajelor, 
promovarea formelor superioare de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
tifică, menite să contribuie la valo
rificarea resurselor naturale, dezvol
tarea industriei prelucrătoare și a ba
zei alimentare în aceste țări etc.

Exigentele economiei moderne cer 
țărilor socialiste dezvoltarea relații
lor de colaborare cu țările capitaliste 
dezvoltate, in spiritul principiilor co
existenței pașnice, ale deplinei egali
tăți și avantajului mutual. în acest 
cadru, în perioada 1965—1974, co
merțul exterior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu țările capitaliste dez
voltate a crescut de aproape 4,5 ori. 
Au fost încheiate, de asemenea, nu
meroase acorduri de colaborare între 
țările socialiste din Europa, Asia și 
America Latină și țările capitaliste 
dezvoltate.

Odată cu lărgirea participării lor 
la schimburile internaționale se 
extind relațiile țărilor socialiste cu 
piețele financiare internaționale. 
Unele țări socialiste au obținut în 
ultimii ani nu numai credite co
merciale, dar și credite pe piața 
eurodolarilor (pe termen mediu) sau 
euroobligațiilor (pe termen lung).

în concordanță cu potențialul 
crescînd de care dispun și. cu in
teresele lor specifice, țările socialiste

dintre socialiste țările
capitaliste dezvoltate. Este un fapt 
evident că, în 1974, majoritatea țărilor 
europene membre ale C.A.E.R. au în
registrat o balanță negativă în 
schimburile comerciale cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Această situație 
este, în bună măsură, o consecință 
a discriminărilor tarifare și netari
fare la care țările socialiste sînt 
supuse de unele țări occidentale, ca 
și a faptului că, în general, expor
turile lor către țările dezvoltate in
dustrial sint departe de a reflecta 
actuala structură economică a aces
tor țări, în special noile structuri in
dustriale create în anii construcției 
socialiste și posibilitățile exportului 
lor de construcții de mașini. Lichi
darea oricăror practici discriminato
rii față de țările socialiste, inclusiv 
desființarea embargoului instituit în 
perioada războiului rece asupra li
vrărilor unor echipamente indus
triale și licențe din ramuri indus
triale de virf către aceste țări, se 
impune cu o stringentă actualitate.

în acest cadru de preocupări re
țin atenția numeroase și complexe 
aspecte care condiționează dezvolta
rea relațiilor dintre țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. și țările occi
dentale membre ale Pieței comune, 
care fac parte din același continent, 
ceeâ ce a facilitat de-a lungul istoriei 
importante fluxuri reciproce de măr
furi. Măsurile restrictive adoptate de 
organele comunitare afectează toate 
țările membre ale C.A.E.R., dar sub 
aspecte și cu intensități diferite, în 
raport cu condițiile specifice ale 
fiecărei economii naționale în parte.

Rezolvarea acestor probleme im-

blemei corespunde atît intereselor ță
rilor socialiste și realităților istorice 
formate pe continentul nostru, cit și 
principiilor fundamentale așezate la 
însăși temelia C.A.E.R.

în acest spirit, are o importantă 
deosebită încheierea cu succes a lu
crărilor fazei a treia, de la Helsinki, 
la nivelul cel mai înalt, a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa. Așa cum s-a subliniat în șe
dința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, din 
9 august 1975, țara noastră „conside
ră necesar ca, în spiritul documente
lor conferinței, să se acționeze pen
tru concretizarea obiectivelor conve
nite prin acorduri si înțelegeri bi
laterale și multilaterale intre țările 
continentului, pentru dezvoltarea re
lațiilor intereuropene, pe multiple 
planuri, pentru intensificarea contac
telor cu diferite organizații și orga
nisme internaționale menite să spo
rească cooperarea între națiuni, să 
elimine barierele și restricțiile de 
orice fel din calea unei largi conlu
crări intre state pe plan economic, 
tehnic, științific și în alte domenii".

înlăturarea tendințelor, susținute 
de unii teoreticieni, de a se rezolva 
problemele lumii contemporane „de 
Ia bloc la bloc" și de a se introduce 
în viata internațională practica man
datarii unui grup de țări sau unor 
organe spre a vorbi în numele sta
telor suverane constituie o latură 
inseparabilă a procesului de demo
cratizare a /relațiilor internaționale, 
proces pe care statele socialiste au

menirea și capacitatea de a-1 promo
va pe scena istoriei.
I In acest cadru principial abor
dează România problemele vitale ale 
vieții economice internaționale aflate 
astăzi pe ordinea de zi a importan
telor dezbateri organizate în diferite 
foruri internaționale, cum sînt difi
cultățile aprovizionării cu materii 
prime și în primul. rînd cu resurse 
energetice, insecuritatea alimentară 
de pe zone întinse ale globului, for
marea unor raporturi juste și stabile 
între prețurile diferitelor materii pri
me, inclusiv ale produselor agroali- 
mentare, și preturile produselor ma
nufacturate, negocierile comerciale 
multilaterale, reorganizarea sistemu
lui monetar internațional etc. A de

venit evident că 
rezolvarea aces
tor probleme im
pune acțiuni con
certate la scară 
mondială, măsuri 
concrete adopta
te cu consensul 
tuturor statelor 
și transpuse con
secvent în viață 
în vederea rea
lizării unei noi 
diviziuni inter
naționale a mun
cii, a instaurării 
unor relații inter
naționale noi și 
echitabile între 
toate . popoarele. 

O deosebită semnificație are. în 
acest sens, declarația difuzată, zilele 
trecute, la a Vil-a sesiune extraordi- . 
nară a Adunării Generale a O.N.U. 
de către România, care pune în lu
mină datoria tuturor țărilor de 
a aborda cu maximă responsabilitate 
problemele instaurării unei noi or
dini economice

Participarea 
dezbaterea și 
probleme este 
considerente. Pe de o parte, prac
tica a arătat că instabilitatea 
din economia mondială are. pină 
în cele din urmă, efecte directe 
sau propagate și asupra dezvoltării 
economice a țărilor socialiste, ceea 
ce Ie impune nu numai adoptarea 
de măsuri concrete, pe plan intern, 
pentru reducerea la minimum a a- 
cestor efecte, dar și o prezență 
activă la găsirea de soluții raționale 
și juste la scară mondială. Absența 
de la căutarea unor asemenea solu
ții s-ar răsfrînge negativ asupra 
propriei dezvoltări, ar crea pericolul 
unor izolări și rupturi de ansamblul 
economiei mondiale în contradicție 
cu cerințele înscrierii mâi adînci in 
diviziunea internațională a muncii.

Pe de altă parte, toate aceste 
dezbateri vizează, în ultimă instanță, 
problemele grave ale subdezvoltării 
din lumea contemporană care afec
tează interesele prezente și de 
perspectivă ale întregii omeniri. A 
arunca în balanță întreaga greu
tate a potențialului și prestigiu
lui lor în sprijinul cerințelor legitime 
ale popoarelor constituie una din 
înaltele îndatoriri care revin astăzi 
țărilor socialiste. Cu alte cuvinte,

internaționale.
țărilor socialiste la 
solutionarea acestor 

impusă de două

promovarea propriilor interese, ca și 
a intereselor generale ale progresu
lui iinpune țărilor socialiste o parti
cipare efectivă și constructivă la via
ta organizațiilor economice cu voca
ție universală, ceea ce ar avea o im
portantă deosebită pentru orientarea 
activităților într-o direcție corectă și 
impulsionarea procesului de demo
cratizare a relațiilor internaționale in 
interesul progresului tuturor po
poarelor, al făuririi unei noi ordini 
economice și politice mondiale. Nu
meroasele inițiative și luări de po
ziție ale României răspund acestor 
cerințe și au un profund caracter 
principial, deoarece — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— „în general, țările socialiste, pajrti- 
cipînd activ la diviziunea interna
țională a muncii... trebuie să ia 
nemijlocit parte la solutionarea pro
blemelor complexe ale' lumii de azi, 
la așezarea relațiilor internaționale 
pe principii noi, la înfăptuirea unei 
noi ordini economice internationals, 
bazate pe echitate, pe deplină ega
litate în drepturi".

Făurirea unei noi ordini economice 
mondiale reprezintă o problemă 
vitală pentru întreaga dezvoltare 
mondială contemporană, întrucît toc
mai pe această cale se pot asigura 
lichidarea subdezvoltării — rezultat 
al vechilor relații de inechitate, al 
politicii imperialiste, colonialista Și 
neocolonialiste — dezvoltarea armo
nioasă a tuturor popoarelor lumii, 
însăși statornicirea unei păci trai
nice ; nu se poate vorbi de destin
dere și pace reală cit timp lumea 

, continuă să fie împărțită în săraci și 
bogați, zone întinse ale globului fiind 
afectate de subdezvoltare. De aici ne
cesitatea ca țările socialiste să con
tribuie activ la edificarea noii ordini 
economice și politice, să înscrie acest 
obiectiv ca o componentă esențială a 
strategiei lor pe plan international.

Activitatea neobosită pe care 
România o desfășoară pentru adîn- 
cirea colaborării sale cu țările socia
liste și pentru dinamizarea prezenței 
acestora în economia mondială, com
plexele relații, de schimburi și de 
cooperare pe care le extinde cu toate 
țările lumii constituie cea mai 
pregnantă infirmare a tezelor care 
se referă la așa-numite tendințe de 
„îngustime" sau „izolare" națională. 
Dimpotrivă, întemeindu-se pe expe
riența proprie și pe cerințele obiecti- 

z ve ale contemporaneității, partidul 
și statul nostru consideră că pre
zența principială a țărilor socialiste 
la rezolvarea marilor probleme ale 
vieții internaționale, cu soluții con
structive care să reflecte interesele 
proprii, ca și interesele țărilor în 
curs de dezvoltare, ale marii majo
rități a țărilor lumii, este chemată să 
devină un factor catalizator în 
mersul omenirii spre o nouă ordine 
economică și politică mondială, spre 
consolidarea pozițiilor și creșterea 
prestigiului socialismului — factor 
esențial de accelerare a progresului 
omenirii.

Costin MURGESCU 
directorul Institutului 
pentru studierea con|uncturll 
economice internațional®
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NAȚIUNILE UNITE

Adunarea Generală a cernt examinarea 
favorabilă a cererilor R. D. Vietnam 

și Republicii Vietnamului de Sud 
de a fi admise în O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat, vineri 
seara, cu 123 voturi pentru, nici un 
vot împotrivă și 9 abțineri, o rezolu
ție avînd ca autori România și alte 
53 de state, prin care se cere Consi
liului de ^Securitate să examineze, 
imediat și’ favorabil, cererile de a fi 
admise în O.N.U. prezentate de gu
vernele Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Vietnamului de 
Sud,

Prevederea din Cartă invocată de 
autorii rezoluției afirmă că „admi
terea în O.N.U. este deschisă tutu
ror statelor iubitoare de pace care 
acceptă obligațiile' prevăzute în pre
zenta Cartă și oare, în aprecierea 
organizației, sînt capabile să pună în 
aplicare aceste obligații".

Dezbaterile de, vineri după-amiază 
au consemnat pentru prima dată in 
istoria O.N.U. cuvintările observato
rilor permanenți ai R. D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud.

Pe de altă parte, Adunarea Gene
rală a hotărît să examineze în timpul 
actualei sesiuni cererea prezentată 
de țările islamice privind acordarea 
statutului de observator permanent 
pe lingă Națiunile Unite pentru Con
ferința Islamică, organism din care 
fac parte peste 40 de state, avînd 
unul dintre obiectivele sale promo
varea cooperării intre statele de re
ligie islamică sau preponderent is
lamică.

După rezolvarea. în primele zile 
ale sesiunii, a problemelor organiza
torice și procedurale, în Adunarea 
Generală vor începe, luni, dezbate
rile de politică generală, care se vor 
încheia la 7 octombrie. Un număr de 
102 șefi de delegații figurează pe 
lista vorbitorilor, cărora li se vor a- 
dăuga, cu statut de invitați, o serie 
de șefi de stat sau de guvern. Ora
torii vor prezenta liniile directoare 
ale politicii externe a guvernelor lor 
și poziția acestora față de proble
mele de pe agenda sesiunii.

BRUXELLES

Sesiunea Comitetului internațional al reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate și cooperare în Europa

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Vi
neri au început la Bruxelles lucră
rile sesiunii Comitetului internațio
nal al reprezentanților opiniei publi
ce pentru securitate și cooperare în 
Europa. La reuniune participă repre
zentanți ai comitetelor naționale din 
22 de țări europene, între care și 
România. In cadrul sesiunii au fost'

unanim subliniate importanta istori
că si semnificația deosebită a înche
ierii cu succes a Conferinței de la 
Helsinki, necesitatea continuării pro
cesului destinderii politice în Euro
pa, prin măsuri concrete și eficien
te, a întreprinderii unor pași reali în 
direcția dezarmării și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare.--------------------- ș

Pentru revizuirea profundă a normelor ce reglementează 
relațiile economice internaționale> »

O declarație a ministrului brazilian de externe
BRASILIA 20 (Agerpres). — Brazi

lia este întotdeauna gata să coopere
ze cu alte țări pentru găsirea unor 
soluții privind problemele cruciale 
ale dezvoltării — a declarat ministrul 
brazilian de externe, Antonio Azere- 
do da Silveira, în alocuțiunea rostită 
cu prilejul sesiunii comune a comite
telor pentru relațiile externe, pro
bleme. energetice și economice din 
cadrul Senatului.

El a evidențiat convingerea țării 
sale că,. în prezent, au început să fie 
create condițiile care pot face po
sibilă — intr-un viitor nu prea în
depărtat — o revizuire profundă a 
sistemului de norme ce reglementează 
relațiile economice și comerciale in

ternaționale. Decenii la rînd — a 
spus Azeredo da Silveira — acest 
sistem a fost marcat de preponde
rența absolută a unor structuri de pe 
urma cărora beneficiau cu prioritate 
statele puternic dezvoltate, țările în 
curs de dezvoltare fiind în perma
nență frustrate. Relevînd necesitatea 
instituirii unor . noi raporturi, echi
tabile și juste, între toate statele lu
mii, ministrul brazilian de externe 
și-a exprimat sprijinul față de pro
punerea vizînd crearea Sistemului e- 
conomic latino-american .(SELA), 
jalon important pe calea extinderii 
și diversificării relațiilor de coope
rare dintre țările de la sud de Rio 
Grande.

ORIENTUL APROPIAT
® Evoluția situației din Liban ® Convorbiri gmericano- 

\ saudite
BEIRUT 20 (Agerpres). — După 

încă o noapte de ciocniri violente și 
o dimineață relativ calmă, simbătă 
după amiază situația din capitala Li
banului era din nou încordată. Stră
zile au continuat să rămînă pustii, 
multe incendii n-au fost încă stinse 
chiar în cartierele centrale ale ora
șului. Au continuat să se înregistre
ze, de asemenea, morți și răniți, însă 
numărul lor exact nu este cunoscut.

Pe plan politic, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru 
de externe al Siriei, și-a continuat 
eforturile de mediere, avînd din 
nou. simbătă, convorbiri cu conducă
torii statului libanez, precum și cu 
cei ai grupărilor politice și religioase 
aflate în conflict.

WASHINGTON 20 (Agerpres).. — 
La încheierea întrevederii pe care 
Gerald Ford a avut-o cu primul mi
nistru saudit, Feisal Ibn Abdul Aziz, 
un purtător de cuvînt al Casei Albe 
a precizat că președintele și-a ex
primat, cu acest prilej, hotărîrea de 
a utiliza orice prilej oferit de recen
tul acord interimar de dezangajare 
egipteano-israelian pentru a conti
nua procesul care să ducă la o pace 
justă și definitivă în Orientul Apro
piat.

Purtătorul de cuvînt a adăugat că. 
în cursul întrevederii cu ministrul 
saudit, la care a luat parte și secre
tarul de stat Henry Kissinger, a 
fost evocat rolul pozitiv al Arabiei 
Saudite în eforturile vizînd instau
rarea unui climat de pace în Orien
tul Apropiat.

Vizita delegației de activiști 
ai P. C. R. în R. P. Chineză

PEKIN 20 (Agerpres). — La 20 
septembrie a sosit la Pekin o delega
ție de activiști de partid, condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, care, la invitația C.C. 
al P.C. Chinez, va efectua o vizită

pentru schimb de experiență în Re
publica Populară Chineză.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de Cien Cen-in, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, ministrul ener
giei și gospodăririi apelor, alte per
soane oficiale chineze. A fost prezent 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul • ro
mân la Pekin.

Protocol româno-iugoslav privind 
cooperarea și specializarea in producție

BELGRAD 20 — Corespondentul 
nostru transmite : La Belgrad a fost 
semnat, simbătă, protocolul referitor 
la consultările între organele de pla
nificare din Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia privind 
colaborarea economică pe perioada 
1976—1980. Documentul a fost sem
nat de Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului federal pentru 
planificare socială.

La ceremonia semnării au fost pre- 
zenți ambasadorul României ța Bel
grad, Virgil Cazacu, și membrii ce
lor două delegații.

Protocolul prevede creșterea, în 
Continuare, a cooperării și speciali
zării în producție și livrări reciproce

de mărfuri pe perioada viitorului 
cincinal, care să permită o majorare 
substanțială a schimburilor în dome
nii ca : energetica, construcțiile de 

w mașini, industria chimică, metalur- 
’ gică etc.

în conformitate cu sarcinile trasa
te de conducerile de partid și de stat 
din cele două țâri, s-a convenit un 
program de acțiuni în vederea iden
tificării de noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea, în conti
nuare, a relațiilor economice exter
ne, pentru extinderea cooperării și 
specializării în producție, pe perioa
da 1976—1980 și după anul 1980.

Lucrările întîlnirii reprezentanți
lor organelor de planificare din cele 
două țări s-au desfășurat într-o at*- 
mosferă cordială, de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Noul guvern portughez in fața cerințelor continuării 
procesului de transformări democratice

Cuvintările rostite de președintele Costa Gomes
și primul ministru,

LISABONA 20 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat vineri seara, la Pa
latul Belem din Lisabona a avut loc 
ceremonia învestirii noului guvern 
de unitate națională al Portugaliei-, 
condus de premierul Jose Pinheiro 
de Azevedo. Cei 15 membri ai cabi
netului — primul ministru și 14 mi
niștri — au depus jurămîntul în fața 
președintelui republicii.

Luind cuvintul la ceremonia so
lemna a investirii guvernului ae u- 
nitate națională, președintele Costa 
Gomes, după ce s-a referit la difi
cultățile politice și economice pe care 
le traversează Portugalia în ultimele 
luni, a arătat că principalele' coordo
nate ale procesului de transformări 
democratice din Portugalia sînt con
solidarea economiei și finanțelor ță
rii și a cuceririlor revoluționare ale 
poporului. Costa Gomes a ac
centuat că sarcina guvernului o con
stituie „construirea unei Portugal» 
socialiste, operă de dimensiuni vaste, 
la care trebuie să participe toți por
tughezii, acordîndu-se, în acest pro
ces, o atenție deosebită păturilor mai 
puțin favorizate, pînă la realizarea 
undi societăți fără clase". în în
cheiere, șeful statului ă spus : ,;So- 
eiallsmul înseamnă muncă, ”și tre
buie să muncim cu toții pentru a 
înainta pe calea socialismului".

Luînd cuvintul la aceeași ceremo
nie, primul ministru al Portugaliei, 
Jose Pinheiro de Azevedo, a arătat . 
că noul cabinet este conștient de di
ficultățile mari cu care este confrun
tată țara în domeniile politic și eco
nomic, dificultăți care reprezintă o 
amenințare pentru procesul revolu
ționar și cuceririle democratice ale 
oamenilor muncii. Sîntem conștienti, 
a adăugat primul ministru, că este 
imperios necesar să găsim soluții la 
problemele care ne preocupă.

în continuare, noul premier s-a 
referit la modul în care guvernul său 
va conduce treburile țării, subliniind, 
între altele, . că „guvernul va ac
ționa cu fermitate împotriva ori-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Jose de Azevedo
căror manifestări de sectarism și 
oportunism, pentru întărirea ordinii 
democratice și a autorității revolu
ționare, indispensabile pentru conso
lidarea, cu calm și fermitate, a vic
toriilor poporului portughez. Vom 
apăra, a continuat primul ministru, 
calea socialistă și democrația plura
listă, pentru a atinge obiectivul so
cietății socialiste".

Primul ministru a accentuat im
portanța pe care o au disciplina și 
unitatea în cadrul Mișcării Forțelor 
Armate, apreciind că acestea „sînt 
factori fundamentali care vor de
termina succesul sau insuccesul re
voluției". Făcînd apel la întregul po
por, la toți oamenii onești din Portu
galia, civili și militari, să sprijine 
activitatea guvernului și procesul 
revoluționar, Jose Pinheiro de Aze
vedo și-a exprimat încrederea că 
poporul portughez se va situa la 
înălțimea misiunii istorice pe care o 
are de înfăptuit. Reafirmînd princi
piile politicii externe Portugaliei, 
premierul a subliniat că. guvernul va 
continua cu consecvență procesul de 
decolonizare.
,în încheiere, premierul a spus.; 

„Cel de-al șaselea guvern provizoriu 
are misiunea și meritul de a căuta, 
intr-un anumit moment istoric, ie
șirea dintr-o gravă criză, politică, e- 
conomică și socială, prin definirea 
unei politici comune a celor trei 
partide politice principale. Acesta nu 
este un guvern al unei coaliții de 
partide. Este un guvern de unitate, 
obținută prin elaborarea și concreti
zarea măsurilor aprobate. Cred că 
patriotismul, luciditatea și capacita
tea reală a tuturor membrilor care 
compun guvernul vor fi demonstrate 
pe parcurs și vor justifica speranțele 
pe care poporul portughez le pune 
în noi în acest moment".

★
Președintele Costa. Gomes l-a pri

mit, vineri, la Palatul Belem, pe se
natorul american George McGovern, 
care efectuează o vizită la Lisabona. 
McGovern a declarat reprezentanți
lor presei că vizita sa la Lisabona 
are un caracter privat.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALI

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

BAMAKO
Cea de-a XV-a aniversare a proclamării independenței patriei dum- 

■ neavoastră îmi oferă plăcutul prilej să vă transmit, în numele poporului 
român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
cele mâi călduroase felicitări, urările mele de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese pentru poporul prieten malian, pe calea progresului 
economic și social al patriei sale.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că 
relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre se 
vor dezvolta mereu, în interesul nostru comun, al făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru pace și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

DE PRETUTINDENI
• „VÎNĂTOAREA" DE

NORI. Un sistem electronic
conceput de oamenii de știință 
de la Universitatea din Lenin
grad poate depista instantaneu 
norii de grindină, comandînd 
imediat distrugerea lor cu ra
chete. Trăsăturile caracteristice 
ale norilor de grindină sînt me
morate de un minicalculator. 
„Observînd" pe cer un nor, dis
pozitivul confruntă caracteristi
cile lui cu cele înregistrate în 
memoria electronică și ia deci
zia de „atac".

Pentru Mali — țară 
a cărei istorie se pier
de în negura vremuri
lor — industria a fost 
pină nu de mult un 
domeniu necunoscut. 
Proclamarea indepen
dentei. cu un deceniu 
și jumătate în urmă, a 
permis tînărului stat 
să-și concentreze efor
turile pentru valorifi
carea bogățiilor natu
rale și umane de care

dispune. Ca urmare, pe 
harta țării au apărut 
o serie de fabrici și 
uzine.

în spiritul prieteniei 
și solidarității cu lupta 
popoarelor africane 
pentru dezvoltarea li
beră, pe calea progre
sului economic și so
cial, poporul român 
urmărește cu caldă 
simpatie eforturile po
porului malian îndrep

tate spre făurirea u- 
nei economii moderne, 
spre consolidarea in
dependenței și afirma
rea sa de sine stătă
toare. între România și 
Mali s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare, în interesul celor 
două tari și popoare, 
al cauzei progresului 
și păcii.

• SERIE FILATELICĂ 
JUBILIARĂ. Cu ocazia săr
bătoririi unui mileniu de la în
temeierea orașului Weimar, oraș 
intrat în istoria literaturii dato
rită activității îndelungate des
fășurate aici de cei doi titani ai 
literaturii germane și univer
sale, Goethe și Schiller, poșta 
din R.D.G. a anunțat o emisiu
ne jubiliară de mărci poștale. 
Seria, cuprinzînd valori de 10, 
20 și 35 pfeningi, va ilustra sec
vențe din istoria orașului.

Ample acțiuni în apărarea vieții tinerilor 
militanți antifasciști spanioli

MADRID 20 (Agerpres). — Sen
tințele capitale pronunțate de un tri
bunal militar din Madrid împotriva 
a cinci membri ai Frontului Patrio
tic si Revoluționar au provocat vii 
proteste în cele mai diferite cercuri 
ale opiniei publice din întreaga lume. 
Organizații internaționale, guverne, 
lideri de partide și sindicate, repre
zentanți ai cercurilor bisericești au 
condamnat aceste sentințe, cerînd e-

liberarea tinerilor militanti antifas
ciști.

Au adresat proteste și cereri de 
anulare a sentințelor Federația Sin
dicală Mondială. Confederația Inter
națională a Sindicatelor Libere, cele 
trei mari centrale sindicale italiene, 
guvernele Olandei și Italiei, liderul 
Partidului Liberal din Marea Bri- 
tanie. numeroase alte personalități.

• TELEVIZIUNE TRIDI
MENSIONALĂ. în Olanda 
au fost prezentate vineri ima
gini T.V. tridimensionale. Auto
rul acestei invenții este ingine
rul F.B.A. Prinsen. Efectul de 
perspectivă este obținut prin-; 
luarea imaginilor cu ajutorul a - 
două noi camere. Pentru re
transmisie se poate folosi un 
televizor obișnuit, prevăzut cu 
două filtre polarizante. Specta
torul trebuie, la rîndul său, 
să poarte ochelari cu lentile 
polarizate. Prinsen consideră că 
televiziunea tridimensională își 
va găsi aplicare în special în 
transmisiile cu circuit închis, 
cum ar fi, de pildă, prezentarea 
operațiilor chirurgicale.

P. C. Francez în sprijinul 
revendicărilor oamenilor muncii

PARIS 20 (Agerpres). —In cadrul 
unei conferințe de presă, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Francez, Georges Marchais, a abordat 
problemele examinate de Plenara 
Comitetului Central al partidului, 
desfășurată la Paris în zilele de 17 
și 18 septembrie. Arătînd că plenara 
a dezbătut cu prioritate problemele 
economice și sociale cu care este 
confruntată Franța în etapa actuală, 
Georges Marchais a subliniat că 
P.C. Francez va continua să acorde 
o atenție deosebită apărării reven
dicărilor oamenilor muncii francezi 
de la orașe și sate în domeniul eco
nomic. Comitetul Central, a spus 
Georges Marchais, a hotărît activi
zarea eforturilor comuniștilor pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului la 
8 august a.c. în lupta pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale po- 

i porului frâncez. La plenară s-â sub
liniat că Franța poate depăși actuala 
perioadă de criză prin luarea in con
siderare a. măsurilor conținute în

programul comun de guvernămînt al 
celor trei partide de stingă.

La plenară a fost relevată, de ase
menea, hotărîrea comuniștilor de a 
face totul pentru a menține și întări 
unitatea forțelor de stingă pentru o 
politică de profunde reforme demo
cratice conținute în programul comun 
de guvernămînt al celor trei partide.

Georges Marchais. a arătat că în 
ultimele luni s-a constatat o intensi
ficare a acțiunilor Partidului Comu
nist în apărarea și promovarea re
vendicărilor oamenilor muncii în do
meniul economic și politic. Secreta
rul general al P.C. Francez și-a 
exprimat încrederea că pînă la sfîrși- 
țul anului 1975 numărul noilor mem
bri admiși în acest an în rîndurile 
comuniștilor va ajunge la 100 000. 
Totodată, Georges Marchais a arătat 
că viitorul congres al partidului, care 
Vă avea loc în perioada 4—8 fe
bruarie 1976; vă examina ăiisamblul 
problemelor care preocupă poporul 
francez în etapa actuală.

Ca urmare a importantului succes obținut de comuniști în 
alegerile administrative

Raporturile cu P. C. Italian în dezbaterea 
partidelor democrat-creștin și socialist

• PREMIERĂ MEDI
CALĂ ÎN AUSTRALIA.
Medicii australieni au salvat de 
la paralizie, într-un spital din 
Melbourne, o tînără căreia i-au 
înlocuit două vertebre ale coloa
nei vertebrale, prin transplant 
de os de la un picior. Un purtă
tor de cuvînt al spitalului a a- 
rătat că operația, realizată în 
decembrie anul trecut, a reușit, 
medicii avînd date certe despre 
aceasta în luna august. Operația' 
este prima de acest gen din lu
me încheiată cu succes. Pacien
ta, operată avea o deformație a 
coloanei. vertebrale, care, peste 
un an, i-ar fi provocat paralizia.

• URȘII... PE TREI CĂ
RĂRI. Spre marea nedume
rire a vînătorilor din pădurile 
ce se învecinează cu localitatea 
St. John (statul Idaho, S.U.A.), 
toți urșii întîlniți în cale — 
chiar mai multi ca de obicei — 
se plimbau... pe trei cărări. Con
semnarea, făcută ulterior în ra
portul asociației vînătorilor, că 
„animalele au fost surprinse î'h- 
tr-o stare de totală ebrietate" 
s-a dovedit a nu fi o simplă po
veste vînătorească. La 31 august 
deraiase în acea regiune un tren 
de marfă încărcat cu cereale. în 
urma ploilor, grînele au intrat 
în fermentație. Urșii au mîncat., 
iar efectul n-a rămas neobser
vat.

Cea de-a 19-a sesiunea 
Conferinței generale a 
Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), care se des
chide luni la Viena, are 
o deosebită importanță 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare răspun
dere ce revin organizației 
în promovarea utilizării 
energiei nucleare în sco
puri pașnice de către toa
te popoarele și în bene
ficiul tuturor, în dezvol
tarea cooperării interna
ționale în acest domeniu. 
Semnificația conferinței 
A.I.E.A. din acest'an este 
amplificată. de faptul că 
este prima reuniune a 
uneia din instituțiile spe
cializate din sistemul 
O.N.U. care are loc după 
adoptarea de către recen
ta sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a 
rezoluției „Dezvoltarea și 
cooperarea economică in
ternațională", în- bare 
printre măsurile preconi
zate în vederea dezvoltă
rii mai rapide a statelor 
rămase în urmă, a creării 
unei noi ordini economi
ce mondiale se numără și 
accesul la cuceririle ști
inței și tehnologiei celei 
inai moderne, pe. prim 
plan înscriindu-se și cele 
privind energia nucleară.

„Utilizarea energiei a- 
tomice s-a dezvoltat con
siderabil în ultimii cinci 
ani — se arată în rapor
tul anual al directorului 
general al agenției, pre
zentat actualei conferințe. 
Creșterea prețurilor la 
combustibilii fosili _ face 
să sporească avantajul e- 
nergiei de origine nu
cleară față de alte surse 
de energie. în următorii 
20 de ani și ulterior, e- 
nergia nucleară obținută 
prin fisiune va fi princi
palul mijloc practic de a 
face lumea mai puțin tri
butară față de combusti
bilii fosili". Aceste afir
mații ale raportului sînt 
susținute sugestiv de 
cîteva date statistice e- 
locvente : dacă în 1970

puterea nucleară instalată 
a lumii se ridica la 16 300 
MW, astăzi ea atinge a- 
proape 85 000 MW și ur
mează ca în 1980 să de
pășească 220 000 MW.

Misiunea fundamentală 
pe care statele membre 
au încredințat-o A.I.E.A., 
înscrisă în mod expres în 
însuși statutul ei, este 
tocmai „de a încuraja și 
de a spori contribuția e- 
nergiei atomice la pacea, 
sănătatea și prosperita
tea în lumea întreagă".

cît și cu alte prilejuri, 
dacă imensele mijloace 
materiale și uriașele fon
duri irosite astăzi pen
tru fabricarea și perfec
ționarea armelor nuclea
re, care reprezintă o a- 
menințare gravă pentru 
omenire, ar fi canalizate 
spre înfăptuirea unor o- 
biective pașnice, con
structive, aceasta ar pu
tea duce la realizarea 
unui mare pas în îmbu
nătățirea condiției de 
viată a omului. In acest

„Atomul pașnic" 

in folosul propășirii

tuturor națiunilor

în concordanță cu aceas
ta, programul de acțiune 
al A.I.E.A. pe a doua ju
mătate a acestui deceniu 
și-a fixat ca obiective 
principale sporirea apor
tului agenției la dezvol
tarea energeticii nuclea
re, sprijinirea statelor 
membre în asimilarea de 
tehnologii avansate, in
tensificarea folosirii apli
cațiilor izotopilor și teh
nicilor nucleare în indus
trie, agricultură, medici
nă, protecția mediului, 
formarea de cadre, în
curajarea cercetărilor pri
vind noile surse de ener
gie.

Abordarea și dezbate
rea marilor probleme ale 
energiei atomice, ale pro
gresului științei și tehno
logiei nucleare sînt în
cărcate de semnificații 
profunde pentru mer
sul înainte al omenirii, 
pentru pacea popoarelor. 
Așa cum s-a relevat în 
nenumărate rînduri atit 
în incinta forului A.I.E.A.,

sens, este si rămîne de 
cea mai mare actualitate 
pentru savaniții atomiști, 
pentru toți oamenii da 
știință, chemarea adre
sată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu participanților 
la cea de-a IlI-a Confe
rință generală a Societă
ții europene de fizică, 
care a avut loc la Bucu
rești, tuturor oamenilor 
de știință, popoarelor : 
„Trebuie făcut totul pen
tru a împiedica folosirea 
științei în scopul distru
gerii și războiului, al în
vrăjbirii si dominației 
popoarelor, pentru ca 
minunatele realizări ale 
geniului uman să ser
vească exclusiv păcii și 
civilizației, bunăstării, li
bertății, independentei și 
fericirii tuturor națiuni
lor".

Corespunzător acestei 
poziții de principiu, 
România se pronunță 
ferm pentru interzicerea 
folosirii energiei nucleare 
in scopuri distructive, 
pentru ca toate statele,

indiferent de mărimea 
lor, indiferent de faptul 
că sînt sau nu posesoare 
de arme nucleare, să 
poată beneficia fără nici 
o discriminare de cuceri
rile științei și tehnicilor 
moderne, inclusiv în pri
vința folosirii energiei a- 
tomice în scopuri pașnice. 
Din aceste înalte rațiuni 
izvorăște și propunerea 
formulată de țara noas
tră de a se trece la ela
borarea și adoptarea unui 
instrument international 
care să conțină principii
le de bază ale cooperării 
internaționale privind fo
losirea pașnică a energiei 
nucleare, drepturile și în
datoririle fundamentale 
ale statelor in acest do
meniu.

România, una din țările 
.fondatoare ale agenției, 
participă la activitățile 
organizației animată de 
dorința de a contribui ca 
ea să răspundă cît mai 
bine așteptărilor popoa
relor. După cum a subli
niat recent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul primirii directo
rului general al A.I.E.A., 
Sigvard Eklund, Româ
nia va acorda si în viitor 
întregul ei concurs agen
ției pentru ca această or
ganizație să-și poată în
deplini în cît mai bune 
condiții telurile nobile 
pe care și le-a propus și 
care răspund deziderate
lor omenirii iubitoare de 
pace. în acest spirit, de
legația română, pe baza 
mandatului ce i s-a -în
credințat, va acționa pen
tru ca lucrările acestei 
reuniuni să deschidă noi 
perspective de colaborare 
și cooperare rodnică pe 
planul cercetării si apli
cării pașnice a energiei 
nucleare, în folosul tutu
ror statelor, al securității 
și progresului națiunilor 
lumii.

Corneliu VLAD
Viena

agențiile
Convorbiri româno-so- 

VÎStîCS. Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a României, Ro
man Moldovan, a avut o convorbi
re cu B. A. Borisov, președintele 
Prezidiului Camerei de Comerț și In
dustrie a U.R.S.S., privind colabo
rarea dintre cele două instituții.

Szi, alegeri în, Finlanda. 
Duminică și luni se desfășoară, in 
Finlanda, alegeri generale anticipa
te. Urmează să se prezinte la urne 
aproximativ 3,4 milioane persoane, 
dintre care 420 000 pentru prima 
dată. Electoratul va desemna pe cei 
200 membri ai parlamentului, ur- 
mind a alege din 1 347 candidați re- 
prezentînd 12 formațiuni politice.

Noua Zeelandâ intențio
nează să stabilească rela
ții economice mai trainice 
cu țările socialiste va tri_ 
mite pentru aceasta o delegație co
mercială în unele țări socialiste din 
Europa — a anunțat, la Wellington, 
ministrul comerțului și industriei al 
Noii Zeelande. Warren Freer. Dele
gația va fi formată din reprezentanți 
ai unor cercuri industriale, agricole, 
financiare și comerciale ale tării.

fîlgeria și România sînt 
legate.. începînd din luna aceasta, și 
printr-o cursă maritimă regulată, pe 
ruta Alger—Rijeka (Iugoslavia)— 
Burgas (Bulgaria)—Constanța, ser- , 
vită de nave ale Companiei na
ționale algeriene de navigație 
..C.N.A.N.". Noua legătură maritimă 
completează mijloacele directe de 
transport existente. deja pe calea ae
rului între Alger și București.

0 SnSîlnire a tinerelului 
și studenților Ia care pa^pa 
200 de delegați din 60 de țări, pre
cum și reprezentanți ai unor orga-

ROMA 20 (Agerpres);. — Direcțiu
nile partidelor democrat-creștin și 
socialist din Italia s-au întrunit, în 
ședințe separate, pentru ă examina 
legăturile cu partidul comunist în 
noile condiții create de importantele 
succese obținute de comuniștii ita
lieni cu prilejul alegerilor adminis
trative și regionale de la 15 iunie a.c.

La încheierea primei zile a dezba
terilor, în cadrul căreia secretarul 
national democrat-creștin. Benigno 
Zaccagnini, și, respectiv, liderul so
cialist, Francesco de Martino, și-au 
prezentat punctele de vedere. în nici
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unul din forurile de conducere ale 
celor două partide nu s-a putut de
gaja o poziție concretă, examinarea 
acestei probleme urmînd a fi reluată 
la începutul săptăminii viitoare.

Se anunță, pe de altă parte, că Di
recțiunea P.S.I., care a examinat, in 
paralel, și alte chestiuni, a hotărît 
convocarea Comitetului Central al 
partidului la 15—16 octombrie, cînd 
va fi stabilită și data desfășurării 
congresului. Direcțiunea P.S.I. a 
propus ca acesta să aibă loc la sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1976.

@ @ @

de presă transmit:
nisme și organizații de tineret in
ternaționale, se desfășoară la Ca
racas. Din partea României partici
pă un reprezentant al C.C. al U.T.C. 
Agenda reuniunii cuprinde teme pri
vind activitatea desfășurată de or
ganizațiile de tineret din tarile „lu
mii a treia" în legătură cu dreptul 
statelor în curs de dezvoltare la a- 
părarea și utilizarea materiilor pri
me în interes național, pentru con
solidarea independentei economice a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Naționalizări în Colum
bia. Ca rezultat al studiilor efec
tuate și a recomandărilor făcute de 
Comitetul pentru restructurarea por
turilor columbiene, guvernul pre
ședintelui Alfonso Lopez Michelsen 
a decretat transformarea întreprin
derii „Colpuertos" într-o întreprinde
re comercială de stat — s-a anun
țat la Bogota.

fîgenția China Nouă in- 
foimoază că Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, s-a întîlnit simbătă, 
la Pekin, cu fostul prim-ministru 
britanic, Edward Heath. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de opi
nii cu privire la situația internațio
nală.

Primul ministru al R. D. 
Violnam, Fam Van Don2> a a_ 
vut convorbiri cu Michael Tanzer. e— 
conomist american specialist în pro
blemele petrolului, aflat intr-o vi
zită la Hanoi — relatează agenția 
V.N.A.

0 grevă generală ’ para- 
lizat. vineri, timp de patru ore. în
treaga activitate a regiunii italiene 
Toscana. Sindicatele revendică crea
rea de noi locuri de muncă și spo
rirea investițiilor destinate relansă

rii economiei în regiune. Greva a 
afectat toate sectoarele economice, 
precum și serviciile publice.

Șeful sfatului ugandez 
și președinte în exercițiu 
ai U.M. (Organizația Unității A- 
fricane). generalul Idi Amin, a a- 
dresat liderilor mișcărilor de elibe
rare națională din Angola invitația 
de a se întilni la Kampala, capita
la Ugandei. in cursul acestei luni, 
pentru a examina modalitățile de re- 
instaurare a calmului in Angola și 
a pregăti climatul favorabil și ne
cesar proclamării independentei te
ritoriului. la 11 noiembrie a.c., con
form acordurilor intervenite între 
părțile interesate.

La Budapesta s a deschis> 
simbătă după amiază, cea de a treia 
bienală internațională de sculpturi 

, mici, în cadrul căreia expun și ar
tiști din tara noastră.

0 conferință parlamen
tată, reunind delegații din țări 
vest-europene și arabe. își desfășoa
ră lucrările la Bonn. Potrivit unor 
surse oficiale vest-germane, reuniu
nea este consacrată creării unui cli
mat mai bun de înțelegere între cele 
două părți, preocupărilor de a fa
voriza si adinei colaborarea econo
mică. științifică și culturală între sta
tele arabe și țările membre ale Pie
ței comune.

Congresul internațional 
de chirurgie și chirurgie 
cardiovasculară, la care au 
participat cunoscute personalități 
medicale din întreaga lume, printre 
care si din România, și-a încheiat 
lucrările la Edinburgh. Prof. dr. do
cent Ion Pop D. Popa a fost ales 
în Comitetul societății europene de 
chirurgie cardiovasculară.

• „GEONUR". în Po
lonia a fost creată o nouă bază 
submarină, denumită „Geonur". 
Cabina sa, cu patru locuri, este 
dotată cu o instalație pentru 
furnizarea aerului. Platforma 
poate fi instalată la 50 m. adîn- 
cime. După nenumăratele teste 
la care a fost supus „Geonur", 
el a demonstrat că poate func
ționa și pe timp de furtună. Oa- 
menii-broască pot coborî în a- 
dincuri pentru a studia sedi
mentele de pe fundul mării, pot 
executa prospecțiuni geologice, 
studii de inginerie și arheologie, 
reparații și lucrări hidrotehnice, 
investigații hidrobiologice și 
psihologice, operațiuni de sal
vare și, în ultimă instanță, fo
raje submarine.

• RECIDIVA CIUMEI. 
După cum s-a comunicat la sfîr- 
șitul săptăminii trecute, la Ge
neva, de către Organizația Mon
dială a Sănătății, în anul 1974 
numărul cazurilor de ciumă a 
crescut îngrijorător, ajungind la 
2 654, dintre care 155 mortale. 
Cifrele anului ■ precedent fusese
ră de 790, respectiv 47 cazuri 
mortale. Zonele cele mai afec
tate sînt în Asia, Africa și Ame
rica Latină.

• INUNDAȚII CATAS
TROFALE ÎN SUDAN. 
Peste 100 000 de persoane au ră
mas fără adăpost, un număr de 
7 000 de case și mari suprafețe 
agricole au fost distruse ca ur
mare a inundațiilor catastrofale 
provocate în Sudan de revărsa
rea bruscă a apelor Nilului — a 
anunțat vineri, la Geneva, un 
purtător de cuvînt al Oficiului 
Națipnilor Unite pentru asisten
tă în ’caz de catastrofe naturale 
(U.N.D.R,©.). El a adăugat că 
numeroșii locuitori sudanezi sînt 
amenințați de foamete din cauză 
că recolta de curmale — princi- 
pala_ resursă a tării — a fost pe 
jumătate distrusă de inundații. 
U.N.D.R.O. a lansat un apel la 
contribuții internaționale pentru 
ajutorarea populației sudaneze 
sinistrate.

• STRĂZI NOI DIN 
ASFALT VECHI. O mașină 
de asfaltat, construită de un in
ventator american, are capaci
tatea de a topi, cu ajutorul ra
zelor infraroșii și fără să pro
ducă gaze nocive, asfaltul vechi, 
de a-1 amesteca cu asfalt nou și 
de a-1 întinde. Pentru un metru 
pătrat, noua mașină consumă 
circa 50 kg asfalt nou — apro
ximativ jumătate din cantitatea 
necesară în cazul aplicării me
todelor clasice. în afară de a- 
ceasta, 25 de minute după așe
zarea noului strat de asfalt, 
strada poate fi predată circula
ției, desigur. cu condiția ca 
fundația ei să fi fost în bună 
stare.
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