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Consfătuire de lucru
Vineri, 17 octombrie, a avut loc, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, o consfătuire de lucru cu primii 
secretari ai comitetelor județene de partid, 
cu șefii direcțiilor județene agricole și co
merciale.

Au participat membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C-R., membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale economice și organiza
țiilor obștești, șefi și adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul consfătuirii au fost examinate :
1. Măsurile ce trebuie întreprinse pentru 

buna aprovizionare a populației în pe
rioada de toamnă-iarnă ; realizarea fondu
lui de stat, a planului de achiziții și con
tractări ; programele și măsurile pentru 
asigurarea producției de legume în anul 
viitor ;

2. Stadiul pregătirii Congresului consi
liilor populare județene ;

3. Probleme legate de realizarea planu
lui în industrie, agricultură, a investițiilor 
pe acest an, în ultimele trei luni, precum 
și pregătirile pentru producția anului 1976.

în cadrul consfătuirii de lucru au luat 
cuvîntul tovarășii: Cornel Onescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R., Ion Cîrcei, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al P.C.R-, 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., Vasjle 
Marin, prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., Trifon Darie, se
cretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Ștefan Mocuța, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al P.C.R., Du
mitru Bej an, prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., Constantin Dră- 
gan, prim-secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Nicolae Mihai, pre

ședintele CENTROCOOP, Dumitru Bălan, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Participanții la discuții au informat în le
gătură cu activitatea desfășurată de orga
nele locale de partid și de stat, de ministere 
și organizații centrale economice pentru 
îmbunătățirea aprovizionării populației, 
pentru remedierea neajunsurilor ce se ma
nifestă încă în acest domeniu. în cuvîntul 
lor, vorbitorii au subliniat că sînt toate con
dițiile pentru îndeplinirea integrală a mă
surilor stabilite de Comitetul Politic Execu
tiv, de secretarul general al partidului, pen
tru aprovizionarea cetățenilor cu cantități 
sporite de produse agroalimentare și bunuri 
de consum industriale, în perioada trimes
trului IV 1975 și trimestrele I—II 1976. Au 
fost prezentate acțiunile în curs pentru în
cheierea în termenul cel mai scurt a strîn- 
gerii întregii recolte de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi, legume, fructe și alte produ
se, pentru realizarea planului de achiziții și 
a fondului de stat, astfel încît populația să 
poată beneficia de toate cantitățile prevă
zute a fi desfăcute în următoarele luni, de 
o aprovizionare ritmică și rațională.

Referind u-se la pregătirile care au loc în 
vederea Congresului consiliilor populare, 
primii secretari ai comitetelor județene de 
partid au înfățișat aspecte principale ale 
activității care se desfășoară, în spiritul ho- 
tărîrilor conducerii partidului și statului 
nostru, pentru elaborarea și dezbaterea cu 
cetățenii a programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială și de sistematizare a tutu
ror localităților din țara noastră.

în cadrul discuțiiloi' a fost abordat, de a- 
semenea, modul cum se îndeplinește planul 
pe 1975, atît în industrie, cît și în agricul
tură, relevîndu-se pe lingă succesele obți
nute și o serie de carențe. Dezbaterile au 
evidențiat preocuparea organelor și orga
nizațiilor de partid pentru lichidarea neîn- 
tîrziată a acestor lipsuri, pentru punerea 
în valoare cît mai deplin a potențialului 
uman și material existent, precum și voin
ța comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de a realiza sarcinile de producție la 
toți indicatorii, de a da în funcțiune la ter
menele prevăzute noile obiective economi
ce, de a înfăptui prevederile actualului 
cincinal înainte de termen. Totodată, au

C. R.
fost examinate măsurile ce se impun a fi 
înfăptuite cît mai urgent în scopul accele
rării pregătirilor pentru producția anului 
viitor, în industrie și agricultură, astfel ca 
încă din primele zile ale anului 1976 acti
vitatea economică să se desfășoare în toate 
sectoarele la nivelul sarcinilor planificate, 
obiectivele prevăzute pentru primul an al 
noului cincinal să fie îndeplinite în cele 
mai bune condiții.

în încheierea consfătuirii de lucru a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

în cuvîntarea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat asupra măsurilor con
crete care trebuie luate de către ministere, 
comitetele județene de partid, consiliile 
populare, de către unitățile industriale și 
agricole în vederea asigurării bunei apro
vizionări a populației, îndeplinirii întocmai 
a programului de măsuri stabilit de Comi
tetul Politic Executiv. Secretarul general 
al partidului a atras atenția asupra bunei 
organizări a activității productive și comer
ciale, pentru a asigura o repartizare judi
cioasă a produselor, în profil teritorial și 
pe unități comerciale, precum și o ritmici
tate corespunzătoare a aprovizionării popu
lației.

Secretarul general al partidului a pus 
un accent deosebit pe necesitatea realizării 
sarcinilor, pe acest an, în industrie și în a- 
gricultură, și luarea tuturor măsurilor pen
tru crearea premiselor îndeplinirii planului 
pe 1976. Numai pe baza realizărilor obți
nute în industrie, în agricultură, în celelal
te domenii — a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vom putea asigura îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării populației 
cu bunuri alimentare și industriale, crește
rea neîncetată a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru popor.

Cuvîntarea va fi dată publicității.
Expunerea secretarului general al parti

dului, care, prin aprecierile și concluziile 
trase, prin sarcinile puse în fața organelor 
și organizațiilor de partid, a organelor cen
trale și locale de stat, constituie un pro
gram concret de muncă și de acțiune în 
vederea îmbunătățirii aprovizionării popu
lației, a activității în industrie, agricultură 
și comerț, în întreaga viață economică și 
socială, a fost urmărită cu deosebită aten
ție, cu profund interes și aprobare deplină 
de participanții la consfătuire.

Organizația județeană de partid 
Iași raportează cu satisfacție condu
cerii partidului și statului, dumnea
voastră personal, îndeplinirea de 
către industria județului, la 17 oc
tombrie 1975, a planului producției 
globale pe întreg cincinalul 1971— 
1975, în acest fel județul Iași alătu- 
rîndu-se celorlalte județe care reali
zează sarcinile cincinalului înainte 
de termen.

înfăptuind sarcinile planului cin
cinal cu 75 de zile înainte de ter
men, unitățile industriale din județ 
vor fi în măsură să obțină, pînă la 
sfîrșitul anului, peste prevederile 
cincinalului, o producție suplimen
tară de peste 4 miliarde lei, care se 
va concretiza în : 8 000 tone fire și 
fibre sintetice, 4 200 tone metanol. 
650 milioane Ici medicamente, 260 
milioane lei confecții, 170 milioane 
lei mobilă și mobilier din lemn, 8,1 
milioane mp țesături și altele.

Actualul cincinal a constituit pen
tru județul Iași o perioadă de deo
sebit avint în creșterea potențialu
lui său economic, producția indus
trială crescînd într-un ritm mediu 
anual de 19,7 la sută, sporind față 
de 1970 de 2,5 ori. S-au construit in

Județul lași
această perioadă 79 de noi capacități, 
concomitent cu dezvoltarea și mo
dernizarea celor existente. Producția 
globală industrială a județului în a- 
cest an este echivalentă cu cea ob
ținută de întreaga Românie în 1938.

Odată cu creșterea producției 
globale s-au îmbunătățit indicatorii 
calitativi ai activității industriale. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
49 Ia sută, calitatea producției s-a 
îmbunătățit continuu. cheltuielile 
materiale au fost reduse cu 7,2 la 
sută. Produsele industriei ieșene 
sînt exportate astăzi in peste 60 de 
țări.

In același timp, au fost obținute 
realizări de seamă și in îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de via
ță ale oamenilor. Au fost construite 
aproape 15 000 apartamente, cămine, 
muncitorești, spații de învățămînt, 
creșe și alte obiective social-cultu- 
rale, a cunoscut o sensibilă creștere 
volumul desfacerilor de mărfuri că
tre populație.

Raportăm conducerii partidului și 
statului că sintem hotărîți să depu
nem în continuare toate eforturile 
pentru asigurarea unor condiții te

meinice In vederea pregătirii viito
rului cincinal, cincinal in care jude
țul Iași, ca și celelalte județe, va cu
noaște un nou avînt în dezvoltarea 
economico-socială. Producția indus
trială va crește cu peste 60 la sută, 
o nouă dezvoltare va cunoaște agri
cultura. se vor crea condiții tot mai 
bune de muncă și viață pentru lo
cuitorii județului.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se spune 
în încheierea telegramei, că organi
zația județeană de partid, toțî cei ce 
trăiesc și muncesc pe aceste melea
guri vor face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne șl 
externe a partidului nostru, la ela
borarea căreia dumneavoastră aveți 
o contribuție hotărîtoare.

Vom consacra întreaga noastră pu
tere de muncă, energia și pricepe
rea, elanul patriotic și revoluționar 
pentru realizarea luminoaselor sar
cini ce ne revin, în așa fel încît să 
contribuim din toată inima și cu 
toate forțele la edificarea societății 
comuniste pe pămîntul scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România.

întreprinderile constructoare de mașini
Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 

ceilalți oameni ai muncii din între
prinderile constructoare de mașini 
raportează, într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea, la data de 
17 octombrie 1975, a prevederilor 
planului cincinal la producția globa
lă industrială.

Rezultat al politicii Înțelepte duse 
de partidul nostru, al sprijinului per
manent de care ne-am bucurat din 
partea dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general — se arată în 
telegramă — construcția de mașini 
a devenit o ramură tot mai impor
tantă a economiei naționale, înregis- 
trînd un ritm mediu anual de creș
tere de aproape 19,8 la sută, față de 
16,5 la sută prevăzut în planul cin
cinal, ceea ce va permite obținerea 
unei producții suplimentare de circa 
31 miliarde lei.

In acest cincinal s-au pus în func
țiune peste 500 capacități noi de 
producție, dotate, cu mașini și utilaje 
la nivelul tehnicii actuale. Realiză
rile valorice de pînă în prezent, pre
cum și cele ce se prelimina, pină

la finele anului, vor asigura acestei 
ramuri o pondere de peste 24 la sută 
in producția industrială și de 24,7 la 
sută în exportul total al țării.

Ca urmare a indicațiilor dumnea
voastră, construcția de mașini a fost 
orientată de la executarea unor uti
laje disparate la realizarea unor sis
teme integrate de mașini, agregate și 
utilaje cu performanțe tehnice la ni
velul produselor realizate pe plan 
mondial, ceea ce a sporit considera
bil aportul nostru la dotarea econo
miei naționale.

In cursul actualului cincinal au fost 
asimilate în fabricație un număr de 
peste 5 000 produse noi și moderni
zate. printre care excavatoare hi
draulice pe senile si roti, mijloace 
grele de transport auto dieselizate. 
grupuri termoenergetice de 330 MW, 
instalație de forai pentru adîncimi de 
8 000—10 000 m. echipamente pentru 
forajul marin, locomotive Diesel și 
electrice pentru tracțiune feroviară 
grea, nave maritime de mare capaci
tate, mașini-unelte cu comandă nu
merică. transformatoare pînă la 400 
MVA. calculatoare electronice de ca

pacitate medie, elemente de automa
tizare din generația a II-a și a 
IlI-a etc.

Eforturile depuse de colectivele de 
muncitori, ingineri si tehnicieni, sub 
conducerea organelor si organizațiilor 
de partid, au condus la mai buna or
ganizare a producției și a muncii, u- 
tilizarea mai rațională a capacităților 
si a spatiilor de producție, moderni
zarea tehnologiilor de fabricație. 
Realizările obținute impun din partea 
constructorilor de mașini eforturi 
deosebite pentru înlăturarea deficien
telor care mai persistă în special în 
ceea ce privește folosirea intensivă a 
capacităților de producție, accelerarea 
ritmului de asimilare a produselor, 
reducerea consumurilor materiale.

In numele lucrătorilor din ramura 
construcțiilor de mașini — se spune 
în încheiere — vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. ală
turi de întregul nostru popor, vom 
consacra toată puterea noastră, de 
muncă si creație înfăptuirii neabătu
te a politicii partidului, a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului nostru.

Fotoreporterul nostru a surprins ieri, în Capitală, multe asemenea imagini ale bunei aprovizionări

Ieri, în piețe și magazine: dialoguri reportericești cu
— Reporterii „Sclnteii", prezenți ți 

ieri In piețe ți magazine, au con
semnat...

Ieri, redactori, ți corespondenți ai 
„Scinteii" au făcut un nou raid in 
piețe ți magazine din Capitală ți din 
citeva județe. Ei au urmărit modul 
cum se acționează pentru transpu
nerea in fapt a măsurilor hotărîte de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceauțescu, privind îmbună
tățirea activității industriei alimenta
re ți uțoare, mai buna aprovizionare 
a populației ți funcționarea corespun
zătoare a rețelei comerciale. Incon
testabil, pretutindeni se fac eforturi 
pentru înlăturarea operativă a defi
ciențelor privind livrarea, circulația 
ți desfacerea ritmică a mărfurilor, 
pentru a se asigura cetățenilor can
tități sporite de produse, cu prioritate 
cele de sezon. Rezultatele acestor 
eforturi sint. evidente in majoritatea 
piețelor ți magazinelor vizitate.

București. La primele ore ale

dimineții, in marile piețe — „Traian", 
„Moghioroș". „Pantelimon". .,16 Fe
bruarie", „Mureș", „Ilie Pintllie", 
„Amzei", „Dorobanți" și altele — ca 
urmare a trecerii la aprovizionarea 
de noapte, unitățile I.L.F. expuneau 
la vinzare cantități suficiente de le
gume. și fructe.

— Toată marfa ce-o vedeți am pri-

Constructori de hidro
centrale dintre cei care 
au lucrat pe Bistrița, 
pe Argeș, pe Lotru, pe So
meș, pe valea Uzului (pen
tru că aceiași- minunați oa
meni care au deprins meș
teșugul, sau poate arta ma
rilor construcții hidroener
getice pot fi întîlniți acum 
peste tot acolo unde un 
nou șantier se deschide) se 
află, de aproximativ un an, 
pe malurile Oltului infe
rior, la Slatina, la Aricești, 
la Strejești... în perioada 
1978—1980 vor trebui să in
tre în funcțiune și să pro
ducă electricitate cinci din
tre cele zece hidrocentrale 
ale Oltului amplasate în 
partea sudică a Carpaților.

Două sute de muncitori 
cu înaltă calificare, maiștri, 
tehnicieni și ingineri con
structori au sosit aici de la 
Someș. Unul dintre ei. Ion 
Ungureanu, cu un stagiu 
de 23 de ani pe marile șan
tiere hidroenergetice, ne-a 
vorbit cu nostalgie despre 
Bicaz. Iși amintea marile 
întreceri dintre brigăzile de 
acolo, tumultul și entuzias
mul brigadieresc. Ne-a vor
bit apoi, cu o însuflețire 
aparte, despre anii pe care 
și i-a petrecut muncind pe 
Someș, despre bucuriile 
marilor victorii obținute a- 
colo. Ne-a mai vorbit și 
despre alte mari șantiere, 
cu tonul unor foarte fru
moase și romantice adu
ceri aminte. Dar cu și mai 
multă bucurie, cu entu
ziasm a înfățișat în cuvinte 
locui în care se află acum, 
Slatina. Și nu numai pentru 
că e vorba de „ultima dra
goste". Se pare că lucră
rile începute aici au și ele 

atracție aparte. Și poate

că este vorba despre bucu
ria ce ți-o dă lucrul pe 
care constați că știi să-l 
faci din ce în ce mai bine. 
Sau despre bucuria unei 
victorii. Căci iată ce ne-a 
istorisit mal departe Ion 
Ungureanu :

— Fiecare rîu își are 
particularitățile sale. Tre-

le cunoască și să vină In 
intimpinarea lor cu teh
nologii, cu soluții noi, a- 
decvate. Totul în ideea 
creșterii randamentelor și, 
bineînțeles, a calității. A 
fost lansată o adevărată 
campanie pentru Îmbu
nătățirea procedeelor teh
nologice, a vitezei, a ran-

Energiile Oltului 
se convertesc 

in lumină
buie să i le cunoști, așa 
cum ai cunoaște un om. Nu 
de mult a trebuit să închi
dem Oltul, dar cînd am a- 
juns la ultimii^ cinci metri 
ne-am poticnit. Ce depu
neam cu trei buldozere 
mari, apele Oltului spălau 
în zece, douăzeci de secun
de. Debitul era prea mare. 
Cam subapreciasem riul. A 
trebuit să ne repliem for
țele și să căutăm o altă so
luție pe care am și găsit-o 
repede. Și-am reușit, bine
înțeles. A fost o victorie 
care ne-a și bucurat, dar 
ne-a și dat de gîndit.

De altfel, Oltul mai are 
aici și alte particularități. 
Constructorii au început să

damentului în muncă. Pen
tru că și problemele teh
nice cu care se confruntă 
aici constructorii sînt, în 
mare parte, ieșite din co
mun. La hidrocentrala de 
la Strejești, cu o putere 
instalată de 50 MW. se con
struiește un dig pe malul 
drept al rîului cu o lungi
me de șaptesprezece kilo
metri. Volumul de apă din 
lacul de acumulare va tre
bui să fie de 200 milioane 
metri cubi, pe cînd volu
mul de umpluturi in baraj 
va fi de două ori și jumă
tate mai mare decît la ba
rajul Vidra (cel mai mare) 
al hidrocentralei din munții 
Lotrului. Digul de la Stre

jești va fi astfel cel mai 
mare din Europa : cu o lă
țime la bază de 100 de me
tri și înălțimea de nouă
sprezece metri. La hidro
centrala de Ia Slatina, cu o 
putere de 26 MW și o lun
gime a digurilor de 17,5 ki
lometri se va instala o tur- 
bină-bulb, prima de acest 

fel ce se va construi și 
monta în țara noastră. Mai 
există aici, desigur, și alte 
numeroase premiere teh
nice care nu-i complexează 
cituși de puțin pc construc
tori. Ii ambiționează numai. 
Le oferă încă un motiv și 
incă un teren pentru con
tinua și fertila lor stră
duință spre autodepășire.

— Pînă la sfirșitul anu
lui 1975 — ne spune ingi
nerul Radu Scutelnicu, di
rectorul grupului de șantie
re Olt la TCH București — 
vom realiza un volum de 
lucrări în valoare de 55 
milioane lei peste preve
deri. v

Este un succes global 
care, anunțat așa, printr-o 
singură cifră, e departe de 
a ne vorbi despre eforturile, 
despre zilele și nopțile de 
muncă, despre consumul de 
inteligență dar și de forță 
fizică din care s-a adunat, 
succes cu succes, această iz- 
bîndă exprimată sintetic 
într-o singură cifră... Iată 
doar unul dintre aceste 
succese: prin strădania con
structorilor vor fi redate în 
circuitul agriculturii tot a- 
tîtea hectare cîte vor fl 
ocupate de apele lacurilor

Mihai CARANFIL 
Emilian ROUĂ

(Continuare în pag. a II-a)

vînzători, cumpărători și cîțiva edili

goșari, gogonele, varză etc., cam tot

mit-o în cursul nopții — ne infor
mează N. Popescu, responsabilul uni
tății I.L.F. din piața „Pantelimon". 
Am primit aproape 6 vagoane cu car
tofi. ceapă, roșii, vinete, ardei, go-

atît cît primeam înainte în timp de 
o săptămină.

...Raidul nostru a consemnat nu 
numai preocuparea pentru asigurarea 
unor cantități de legume si fructe 
vizibil sporite, ci și grija pentru o 

desfacere fluentă, 
prin evitarea a- 
glomerației. în 
acest sens, au 
fost luate mă
suri pentru pre- 
ambalarea carto
filor, cepei și fa
solei încă din de
pozite.

Nu numai în 
sectorul de legu- 
me-fructe s-au în
treprins zilele a- 
cestea cele nece
sare unei reale 
îmbunătățiri a a- 
provizionării, ci 
și în celelalte sec
toare alimentare.

La complexele 
comerciale A 15. 
A 18, A 23. A 9 
și piețele „Ozana" 
și „Ion Șulea" — 
din Titan — ce
tățenii au remar
cat o îmbunătățire substanțială a a- 
provizionării. La magazinul alimen
tar cu autoservire din cadrul 
complexului A 18 (Macaralei) s-au 
pus în vînzare 400 kg zahăr și 
180 1 ulei, urmînd ca după-amiază să 
se desfacă încă 400 kg zahăr și 
180 1 ulei. Nici urmă de aglomerație. 
De asemenea, se găseau in cantități

suficiente orez, făină, griș, paste 
făinoase etc.

în mai multe locuri, reporterii 
„Scinteii" au întîlnit pe teren și re
prezentanți ai organelor locale care, 
așa cum a indicat tovarășul Nicolae

prompt solicitării tovarășului primar 
al sectorului IV, Cornel Nicoda, pre
zent alături de noi pină dimineața în 
piață. Pentru perioada următoare, 
consiliul popular de sector a luat mă
sura repartizării in piețe — pentru

vizionare, eforturile care se fac șl 
efectele lor practice, materializate în 
sporirea ofertei de produse, sînt pri
mite cu satisfacție de cetățeni.

— Merg zi de zi în piață — ne 
spunea gospodina Pirlea Tincuța,

Biiirlrile Comitetului Politic Executiv, 
indicațiile tovarășului Nicolae Ceausescu 

privind comerțul si aprovizionarea populației, 
program de actiooe practică, in plină înfăptuire

măsuri pentru asigurarea unei repar
tizări judicioase a fondului de marfă 
— din care cauză apar în continuare 
goluri de aprovizionări, diferențe în
tre oferta de produse de la o piață 
la alta, de la o unitate la alta, ade

seori alăturate. 
Spre exemplu, în 
cartierul Drumul 
Taberei, piața și 
complexul „Mo
ghioroș" erau bine 
aprovizionate, în 
timp ce la com
plexele Valea Ar
geșului și Bloc 
C 2 (din aceeași 
zonă) aprovizio
narea era insufi
cientă. iar unele 
unități nu-și res
pectau programul. 
De asemenea, în 
cartierul ..Flo- 
reasca", reporte
rii „Scinteii" au 
întîlnit ieri exact 
aceleași deficien
te de organizare 
pe care le sem
nalaseră și în rai-

Ceaușescu, supraveghează îndeaproa
pe mersul aprovizionării, intervenind 
imediat unde apăreau perturbări.

— Noaptea trecută — ne spune 
Elefterie Nedelcu, șeful pieței „Tra
ian" — n-am fi putut prelua întreaga 
cantitate de marfă — numai cartofi 
am primit 35 tone, iar mere 12 tone 
— fără ajutorul celor 12 tineri de la 
căminul I.O.R. Aceștia au răspuns

preluarea cantităților sporite de mar
fă — a unor lucrători din domeniul 
public. Deci, vom putea asigura în 
continuare preluarea integrală a can
tităților sporite de marfă care ne sînt 
repartizate.

Cum era de așteptat, și cum este 
firesc, măsurile indicate de condu
cerea partidului pentru îmbunătă
țirea activității comerciale și de apro

muncitoare la Fabrica de confecții, 
pe care am întilnit-o în piața „Mo
ghioroș". Constat, de aceea, cu plă
cere că piața s-a îmbunătățit. Am 
găsit ce-mi trebuia, fără a mai pier
de timp. Se poate, deci, și așa.

...Nu puține au fost insă și ob
servațiile critice ale cetățenilor, con
firmate pe teren de raidul nostru, 
încă nu s-au întreprins suficiente

terioară.
Am mai notat : aprovizionarea de 

noapte, nu este încă generalizată (u- 
nitățile de produse lactate și mezeluri 
continuă să primească marfă abia la 
orele 10—11). Și alt exemplu, asupra 
căruia atragem atenția : preparatele 
de carne sînt livrate în continuare 
diferitelor magazine într-un sortiment 
insuficient diversificat.

BUZQU. Ne vorl3eȘte Gheorghe 
Maftei, directorul adjunct al Direc
ției generale agricole județene : în 
primul rînd, am mobilizat forțele 
umane și tehnice necesare pentru 
grăbirea recoltării legumelor și fruc
telor, a transportării lor în depozite. 
S-au luat măsuri să fie livrate încă 
1 500 tone struguri, cantități însem
nate de alte fructe și legume. Prin
cipala atenție este îndreptată acum 
spre recoltarea și insilozarea legu
melor. Astfel, au fost întărite echipe
le de cooperatori care lucrează la re
coltarea tomatelor. Mai sint în fer
mele legumicole circa 250 tone roșii, 
ce urmează să fie aduse în magazi
nele de legume.. De asemenea, se 
desfășoară recoltatul la gogonele pen
tru murături, din care vor mai putea 
fi date pe piață circa 300 tone.

Sînt însilozate 600 tone ceapă în 
spațiile întreprinderii de legume — 
fructe și mai trebuie preluată can
titatea de 1 800 tone care se află la 
cooperativele agricole de producție.

Paralel cu preluarea cantităților 
planificate de legume și fructe prin 
I.L.F., direcția generală agricolă a 
stabilit. împreună cu uniunea jude
țeană a cooperativelor de consum, 
un plan de achiziționare a cartofilor, 
fasolei și a cepei de la populația sa
telor. în acest fel. nevoile de con
sum vor fi pe deplin satisfăcute, așa 
cum se prevede prin măsurile stabi
lite de conducerea partidului.

(Continuare în pag. a III-a)
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Cetatea de la 
Crucisor»

Cercetătorii Muzeului județean 
de istorie Satu-Mare au desco
perit,. în apropiere de comuna 
Crucișor, in punctul numit Dea
lul lui Pintea, o fortificație de 
pămint. După aprecierea specia
liștilor, cetatea a fost construită 
In perioada feudalismului tim
puriu, imediat după anul 1100. 
Ea 6ra prevăzută cu un șanț și 
un val de pămint cu stîlpi ' 
lemn. Cetatea avea o formă 
proape circulară și servea 
loc de refugiu al locuitorilor 
vremuri de restriște. Cetatea 

Pintea este tina 
vechi fortificații 
respectivă din a- 
a țării, aducînd 
privitoare la stu-

de 
a- 
ca 
in 
de

la Dealul lui 
din cele mai 
din perioada 
ceastă parte 
prețioase date 
dierea realităților istorice ime
diat după primul mileniu al e- 
rel noastre.

Rațe roșcate
Scriam de curtnd în rubrica 

noastră despre popasul neprevă
zut, datorită acestei toamne ge
neroase, al lebedelor albe pe 
țărmul Mării Negre. Iată că din 
orașul Oțelul Roșu, Ion Hurtu- 
pan ne anunță apariția unor 
rațe... cărămizii spre roșu. Și nu 
numai rațe. Și gîște, și broaște... 
Și dacă in rîul Bistra, care trece 
pe lingă întreprinderea „Oțelul 
Roșu", ar fi fost și pește, deve
nea și peștele tot roșu. Culoare 
împrumutată de toate vietățile 
care s-au încumetat in apa Bis- 
trei, la începutul lunii octom
brie. Și aceasta, din cauza unei 
secții a sus-numitei întreprinderi, 
care a deversat in apa Bistrei 
tot felul de reziduuri, intre care 
cele de acid sulfuric și oxid de 
fier, tocmai bune de înroșit pe
najul orătăniilor. Cum asemenea 
poluare de... culoare nu s-a pe
trecut prima dată, ne întrebăm 
dacă n-ar putea fi și ultima.

Prețuit ca sacru de către toți cei 
cu „inima născută drept" — cum spu
nea Bălcescu — cuvîntul patrie 
sintetizează respectul pentru vatra 
strămoșească, mîndria pentru ma
rile înfăptuiri ale prezentului socia
list, răspunderea față de viitorul co
munist al țării. Și. așa cum nu există 
simțămînt mai nobil, mai pur și mai 
profund decit patriotismul, nu există 
nici îndatorire mai generoasă decît 
aceea de a sădi în conștiința tinere
lor vlăstare acest simțămînt.

Ne mîndrim cu tinerii noștri, care 
poartă fn suflet o dragoste adîncă 
pentru partid și popor, pentru patria 
socialistă. Dar și acești tineri minu
nați trebuie să fie ajutați să-și Însu
șească iot mai profund adevărul că 
patriotismul socialist este un patrio
tism activ, militant, exprimat în 
crearea de valori materiale și spiri
tuale, care contribuie Ia propășirea, 
la progresul neîntrerupt al tării. Fo
losesc prilejul acestor însemnări pen
tru a exprima cîteva ginduri. cîteva 
opinii cu privire la modul în care am 
putea acționa mai bine. în această 
direcție, cu un mai profund ecou în 
conștiințe.

Aidoma organizațiilor de partid din 
întreaga tară, Comitetul de partid al 
sectorului 3 îndrumă comuniștii, in
stituțiile educative să integreze orga
nic preocuparea pentru educația pa
triotică a tinerilor In efortul sistema
tic pentru formarea profilului lor mo
ral comunist, apelînd la mijloace va
riate, de larg interes. A devenit o 
practică curentă ca sărbătorile noas
tre naționale, evenimentele politice 
importante să prilejuiască suite de 
manifestări la care participă mii și 
mii de tineri. în școli și unități eco- 
nomioe — multe din acestea au săr
bătorit recent. In cadru festiv. 50 
ani de existență — au loc conferințe, 
expuneri, simpozioane, mese rotunde, 
se organizează excursii la locuri isto
rice, intîlniri ale unor tineri cu vechi 
muncitori sau activiști de partid și de 
stăt, se amenajează expoziții de foto
grafii, imaginile punlnd convingător 
față în față trecutul cu prezentul. 
Dar, din păcate, unele acțiuni nu au 
ecoul atit de adînc pe care l-ar 
putea avea. Tocmai de aceea ne pre

ocupă pregătirea mai temeinică a 
unor asemenea acțiuni și Îndeosebi 
ca tinerilor să li se vorbească în
tr-un limbaj clar, direct, astfel îneît 
să-și poată însuși noi și variate cu
noștințe, care să-i însuflețească, să 
le sporească ambiția si interesul de 
a munci și învăța mereu mai bine, 
spre a-și pune cunoștințele in slujba 
patriei socialiste. îndrumăm organi
zațiile de partid să nu se limiteze 
doar la acțiuni care încep în preaj
ma unor mari aniversări și se sfir- 
șesc odată cu ruperea filei din 
calendar și nici să nu se rezume la 
conferințe generale, chiar ținute de 
tovarăși bine pregătiți în materie, 
dar care nu se gindesc suficient în 
fața cărui auditoriu se află.

viața de partid
în aceeași ordine de idei, se cu-

■ vine subliniată importanta școlii, 
care, alături de familie, de întreaga 
societate, are un rol determinant în 
formarea tinerei generații în spiri
tul unui profund patriotism. Desigur, 
în procesul de învățămînt se reali
zează — și este necesar să se reali
zeze sistematic, îndeosebi la lecțiile 
de istorie, geografie, socialism știin
țific — o importantă operă educativă 
de către profesori. Și aici însă, in 
ciuda unor eforturi notabile, ne mal 
întîlnim cu părerea că educația pa
triotică a elevilor trebuie să fie fă
cută In principal, dacă nu chiar ex
clusiv, în cadrul orelor de dirigenție. 
Or, din păcate, chiar multe din 
aceste ore sînt superficial pregă
tite, nu au ca temă o problemă edu
cativă majoră, unele repetîndu-se 
stereotip de la o clasă la alta, de la 
un trimestru la altul, fără a tine sea
ma în suficientă măsură de nivelul 
de cunoștințe și de vîrsta elevilor. 
Combătînd un asemenea mod de a 
acționa, cerem organizațiilor de par
tid din școli să se intereseze înde
aproape de planurile de lucru ale di- 
riginților, să urmărească ca educația 
patriotică să fie făcută cu prilejul

fiecărei lecții — și în această direcție 
există posibilități practic nelimitate
— să se ocupe de însăși „educarea 
educatorilor", aceasta fiind o condi
ție hotăritoare pentru ridicarea la ni
velul cuvenit a educației patriotice.

Aș insista în mod deosebit asupra 
unei idei care ni se pare a fi de im
portanță majoră : prin educația pa
triotică trebuie să-i ajutăm pe tineri 
să înțeleagă că a fi un bun patriot 
înseamnă să te străduiești să mun
cești și, să înveți mai bine, să cu
noști temeinic meseria aleasă, să-ți 
îndeplinești corect îndatoririle civice, 
în primul rind muncind acolo unde 
este nevoie de tine, să te comporți 
in toate împrejurările ca cetățean 
demn și responsabil al acestei țări. 
Ilustrez, între altele, această preocu
pare prin exemplul unor organizații 
de partid — cum sint cele de la în
treprinderea de mecanică fină. „Elec- 
troaparataj", „Metaloglobus", „23 
August" — care fac o eficientă edu
cație patriotică a tinerilor. îndem- 
nîndu-i să răspundă în număr cît 
mai mare la chemarea „Marca fabri
cii — mîndria noastră". Și, pe drept 
cuvînt, mulți dintre tinerii de aici se 
mîndresc că mașinile, utilajele, pro
dusele care ies din mîinile lor se 
bucură de apreciere, sînt competitive 
pe piața internațională. Organiza
țiile de partid și U.T.C.,
toți cei care contribuie la educarea și 
călirea unor asemenea tineri știu — 
spre deosebire de alții, care sînt me
reu în căutarea unor noi „metode"
— să le insufle aspirația spre necon
tenita perfecționare profesională 
(peste 20 000 de tineri din sector au 
participat anul acesta la concursuri 
și olimpiade, au realizat un mare nu
măr de ore de muncă patriotică) ca 
o cale de a-și îndeplini mereu mai 
bine îndatoririle de cetățeni și pa- 
trioți.

Chiar cu riscul de a repeta lucruri 
cunoscute, credem că nu este de pri
sos să accentuăm și asupra faptului 
că pentru formarea tinerilor în spiri
tul unui patriotism profund are im
portanță și ceea ce citesc, și ceea ce 
ascultă Ia radio, și ceea ce văd la 
televizor, ceea ce li se trieră în insti
tuțiile de cultură. De exemplu, expe
riența noastră arată că se bucură de 
mare interes acțiunile bogate și va
riate desfășurate la clubul „Repu
blica" si la „Universal-club" — clu
bul tinerilor din sector — dintre 
care am cita cursurile universității 

a sectorului, intitulate 
în conștiința lumii".

comuniștii,

Și

n O $

Asemeni întregului oraș al chimiștilor de pe Valea Trotușulul, noul lâcaș al sdnâtdțll este o construcție mo
dernă, dupd „ultimul jurnal" al arhitectonicii Foto : E. Dichiseanu

Mini direct, beneficiari
ci comori recuperează restantele

Dormea pe 
linia ferată

O întimplare ciudată ne isto
risește plutonierul de miliție 
D. Costaru din Cimpina. în 
timp ce se afla la post, a venit 
la el un cetățean cu sufletul la 
gură :

— Veniți repede, că e un om 
mort între liniile ferate.

Plutonierul a pornit în pas a- 
lergător spre locul cu pricina 
din apropierea gării Cimpina. 
Cînd colo, ce să vezi ? Intre 
liniile ferate zăcea, intr-adevăr, 
un om, dar nu era mort. Era... 
mort de beat.

Cu chiu, 
dintre linii (G. S., din comuna 
Provița de Jos — Prahova), a 
fost scos și dus într-un loc ferit 
de pericol. Acasă îl așteptau 
patru copii. Toți minori. Ar fi 
rămas orfani...

cu vai, adormitul

Un stop 
la timp

Odată cu ivirea zorilor, de pe 
poarta autobazei 3 Fetești 
rind 
nesc . . .
prea (autovehiculul 21—IL— 
3186) șl E. Achim (31—IL—1939). 
Abia 
sint opriți de un echipaj al mi
liției. Amindol urcaseră la volan 
sub influența alcoolului.

— Cine v-a permis plecarea în 
cursă in starea in care sinteți ?

— Păi, cum cine ? Vriașu, re
vizorul tehnic.

Cei doi șoferi s-au ales cu cite 
o amendă și cu suspendarea per
miselor de conducere. O sancțiu
ne a primit, firește, și revizorul 
tehnic Florea Uriașu.

ies, 
pe rind, camioanele. Por- 
in cursă și șoferii Gh. O-

teșiți din autobază, cei doi

Aristița și 
fetele ei

Este vorba despre magazinul 
cu autoservire nr. 43 din Galați, 
dar mai ales despre gestionara 
lui. Aristita Dragomir. Care 
Aristita încasa de la... casierele 
magazinului cite o părticică din 
Încasările acestora. La rindu-i, 
Aristița acorda „prime" fetelor 
ascultătoare. Tot din banii sta
tului. îi „cinstea" și pe cei care 
asigurau transportul mărfurilor, 
iar cînd îi venea chef de plim
bări prin Capitală sau cind 
făcea cite un cadou cuiva, A- 
ristița se înfrupta tot din ges- ■ 
tiunea magazinului. Și tot in- 
fruptîndu-se ea așa din banii 
statului, a adus un prejudiciu 
de aproape 69 000 lei. A fost 
condamnată Ia 7 ani și 4 luni. 
Două dintre fostele casiere, fete 
„ascultătoare", o acompaniază...

S-a făcut 
băiat mare

De ani de zile, Gheorghe Vi- 
tan din Cernați (Mehedinți) n-a 
mai dat nici un semn de viață. 
Deși trăiește. Trăiește, dar se 
ascunde. Se ascunde, spre a nu 
se achita de obligațiile față de 
familia pe care a părăsit-o pe 
nepusă masă. Dar să-i dăm mai 
bine cuvîntul fiului său, care ne 
scrie : „Mă numesc Vitan Sil
viu. sint elev în clasa a IlI-a și 
învăț bine. Acum, cind m.m 
făcut băiat mare, tare mult aș 
vrea măcar să-l cunosc și eu pe 
tatăl meu, care m-a părăsit de 
cînd aveam un an. Vă rog să 
mă credeți, el poate nu știe, dar 
pling de multe ori, cînd îi aud 

ceilalți colegi că vorbesc așa 
frumos de tăticii lor. Eu ce 
le spun ? Că și eu aș vrea 
mă mindresc cu tatăl meu", 
auzit. Gheorghe Vitan 7 Tu 
vrei să te mândrești cu fiul

pe 
de 
să 
să
Ai 
nu 
tău ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Săptămîna filmului
din R.P.D. Coreeană

Aniversarea a trei de
cenii de la întemeie
rea Partidului 
din Coreea a prilejuit 
în aceste zile, 
Capitală, cit și în alte 
orașe ale țării, o re
levantă 
cinematografică : 
tămîna filmului 
R.P.D. Coreeană.

Cinematografia 
reei socialiste este 
noscută și prețuită de 
către spectatorii noștri, 
ceea ce a făcut ca fil
me cum sînt „Fata ca
re vinde flori" sau 
„Soarta unui comba
tant din corpul de au
toapărare" să întru
nească adeziunea unui 
public foarte larg. Dez
voltarea tinerei cine
matografii din R.P.D. 
Coreeană — capabilă 
astăzi să producă, in 
cele șase studiouri, 
peste două sute de fil
me, dintre care aproa
pe un sfert lung me
traje artistice — este 
un proces dinamizat de 
ideile înălțătoare ale 
progresului, ale luptei 
pentru apărarea și re- 
unificarea patriei. Cre
atorii de film din a- 
ceastă țară socialistă 
socotesc drept cea 
mai înaltă datorie a 
lor slujirea deschisă a 
țelurilor pentru care 
militează întregul po
por.

în cadrul „Săptă- 
mînii filmului din 
R.P.D. Coreeană", or
ganizată la București, 
Pitești și Sibiu, au fost 
prezentate in -premieră 
filmele „Soarta Aurei 
și a Argentinei", „Pen
tru noua generație" și 
„Linia de inaltă ten
siune", iar în reluare 
„Drumul spre satul 
natal" și „Fiul meca
nicului de locomotivă". 
Consacrate istoriei con
temporane. filmele în
fățișează spectatorului 
destinul unui popor 
harnic și curajos, silit

Muncii

atit în

manifestare
Săp- 

din

Co- 
cu-

in acest răstimp istoric 
să înfrunte agresiunea 
imperialistă și divi
zarea. patriei printr-o 
barieră artificială. în 
aceste împrejurări dra
matice, cu eforturi lu
minate de convingerea 
adîncă în justețea 
cauzei mărețe a comu
niștilor. milioanele de 
cetățeni din nordul 
Coreei au înfăptuit un 
pilduitor edificiu. Emo
ționanta baladă a Au
rei (Gum Hi) și Argen
tinei (Un Hi) este’un 
film cu caracter evi
dent-simbolic. Realizat 
după scenariul lui 
Pack In Jun, în re
gia lui Pak Hak — 
ambii laureați ai pre
miului „Kim Ir Sen" 
și Eroi ai Muncii 

înfățișează 
a 

gemene, 
trăiască 

alta.

Eroi 
filmul 

destinul individual 
două surori 
nevoite să 
departe una de 
întimplările se deapă
nă în contextul unui 
edificator tablou 
contrastelor vieții 
cele două părți 
Coreei. Construit 
forma unui recul 
memorie —după două
zeci de ani — conflic
tul capătă relief pe 
fundalul prefacerilor 
care au schimbat defi
nitiv existența mizeră 
altădștă a oamenilor 
simpli ce alcătuiesc 
astăzi populația R.P.D. 
Coreene. Autenticul u- 
man al caracterelor, 
veridicul ambianțelor, 
interpretarea sensibilă, 
fără accente melo
dramatice, a actriței 
Chong Chun Ran (in 
ambele roluri) și, nu 
mai puțin, farmecul 
copleșitor al peisajului, 
conferă filmului va
loarea unei creații de 
limpede mesaj, de au
tentică vibrație 
tistică.

Celelalte două 
miere — „Pentru 
generație" și „Linia de

— Nea Vasile. vrei 
să-mi dai o mină de aju
tor ? Mi se pare că un
ghiul ăsta e prea mare...

întreprinderea „Textila- 
Grivița" București, ate
lierul mecanic. Atmosferă 
obișnuită de lucru, oameni 
care se consultă între ei, 
se întrăjutorează. Ca în 
atitea alte locuri. Și to
tuși...

Și totuși, I. P. — 28 de 
ani, tată a patru copii — 
a cărui replică am re
dat-o mai sus, muncitor in 
cadrul secției — om cu 
care, la sfirșitul progra
mului, am făcut cițiva 
pași împreună, în drumul 
său spre casă — nu este 
angajatul unității. Nici de
tașat. Nici venit în schimb 
de experiență. I. P. este 
venit la... reeducare. La 
reeducare prin muncă, 
(în urma săvîrșirii unei in
fracțiuni — trafic de valută 
— a fost condamnat la 8 
luni închisoare corecționa- 
lă. dispunîndu-se. totodată, 
executarea ei prin muncă 
corecțională).

Oamenii răspund pentru 
oameni. Așa s-ar putea 
exprima, sintetic, conți
nutul legii prin care pro
cesul de reeducare a unora

al 
din 
ale 
sub 
de

ar-

pre- 
noua

înaltă tensiune" — re
dau, deopotrivă, mo
mente de cumpănă 
tragică, biruite cu o 
inaltă conștiință uma
nă și civică, in anii 
războiului pentru apă
rarea independenței 
patriei. După cum in
dică titlul, „Pentru 
noua generație" for
mulează artistic un pa
tetic apel adresat tu
turor tinerilor de a de
veni succesorii luptei 
revoluționare. conti
nuatorii demni ai 1- 
dealurilor pentru ca
re părinții au făcut 
dureroase sacrificii. 
Din același filon de 
inspirație, filmul „Li
nia de înaltă tensiune" 
este dedicat cazului 
real al unui inginer 
care, in anii grei de 
război, a reușit să ac
ționeze în spatele li
niilor Inamice, astfel 
incit să poată salva u- 
zina electrică la con
struirea căreia lucrase 
în timp de pace. Por
tretul intelectualului 
patriot este modelat 
cu o vibrantă putere 
de convingere în cli
matul dur al ocupației, 
constituind astfel un 
elogiu adus încrederii 
în omul animat de un 
neclintit atașament fa
ță de patria și poporul 
cărora aparține.

Prin aria cuprinză
toare de inspirație, cît 
și prin constanta de 
calitate pe care o a- 
firmă aceste creații 
cinematografice, „Săp
tămîna filmului din 
R.P.D. Coreeană" ne-a 
mijlocit o si mai a- 
profundată cunoaștere 
a acestei originale 
cinematografii socia
liste, a concepțiilor 
militante cărora le 
dau expresie realistă 
slujitorii din R.P.D. 
Coreeană ai celei de-a 
șaptea arte.

Euqen ATANASIU

dintre cei care au săvîr- 
șit anumite fapte antisocia
le. anumite infracțiuni poa
te fi încredințat înseși co
lectivelor de oameni ai 
muncii. în cadrul activității 
productive specifice. O mă
sură specifică, exprimînd 
încrederea puternică în for
ța educativă a societății 
noastre, a nucleelor ei, n 
opiniei publice muncito
rești.

Oamenii — fiecare colec
tiv de muncă în parte, fie
care om în parte. Cum iși 
exercită ei aceste atribuții? 
Care le sînt rezultatele ?

— Venind aici, în între
prindere, cei care au trecut 
printr-o asemenea expe
riență de viață găsesc un 
climat de muncă adecvat, 
exigent, favorabil regăsi
rii drumului cinstit — 
ne-a spus tovarășa Anne- 
iiese Cernea, secretara co
mitetului de partid din în
treprindere. Un climat de 
muncă intransigent față de 
abateri — de orice natură 
ar fi ele — dar, totodată, 
receptiv la dorința de în
dreptare a celui ce a greșit 
și vrea să se îndrepte.

— Un exemplu — ne 
spune comunistul Ștefan 
Bergman, șeful secției trans

populare 
„România 
„Scriitori români, militanti pentru 
ideea de libertate socială și unitate 
națională", ciclurile de expuneri ur
mate de întrebări și răspunsuri, pe 
teme ca : eroi ai poporului nostru, 
pagini glorioase din istoria patriei, noi
le frumuseți ale țării, după cum merită 
să fie amintite concertele de muzică 
patriotică și revoluționară, prezentate 
cu regularitate, la cluburi si școli, de 
corurile studenților conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", serile Iiterar- 
artistioe, montajele literare, festivalu
rile de film etc.

Desigur, despre tema în discuție 
s-ar mai putea spune încă multe. 
Ceea ce credem însă că trebuie sub
liniat ește cerința mobilizării conti
nue, neîntrerupte a tuturor factorilor 
educativi, înccpind cu familia. Este 
deosebit de important ca organizațiile 
de partid și U.T.C. să nu piardă nici 
un prilej de a discuta cu tinerii des
pre trecut, prezent și viitor, pentru a 
sădi zi de zi în inimile lor dragostea 
de tară, de partid și popor, mindria 
si dorința fierbinte de a contribui 
activ la tot ceea ce se înfăptuiește 
în patria noastră.

Marilena PREDA
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 3, București

în „Sclnteia" nr. 10 284, din 13 sep
tembrie a.c., s-a publicat articolul 
intitulat : „A sosit toamna, dar nu 
ies la numărătoare „bobocii" investi
țiilor", în care se analiza stadiul lu
crărilor pe două importante șantiere 
ale industriei chimice — de pe plat
forma petrochimică din Borzești .șl 
instalația „Relon V" de la Săvinești. 
Cu acel prilej, constructorii și bene
ficiarii investițiilor amintite lansa
seră un apel către unele ministere 
și colective de întreprinderi colabo
ratoare, in scopul rezolvării grabnice 
a problemelor ivite pe șantierele res
pective. Ce măsuri 
factorii vizați in 
urma publicării 
articolului, cum 
acționează colec
tivele unităților 
furnizoare de u- 
tilaje tehnologice 
investițiilor 
nești ?

— Recent 
conducerea 
Chimice stadiul lucrărilor de pe plat
forma petrochimică din Borzești. In 
centrul atenției situindu-se comple
xul de instalații al uzinei de cauciuc 
izoprenic și uzina de sodă electroli
tică — ne-a spus ing. Anton Moldo- 
veanu, director adjunct al direcției 
de investiții din cadrul acestui mi
nister. Principala cerință desprinsă 
cu prilejul analizei o reprezintă asi
gurarea grabnică a utilajelor tehno
logice din țară și străinătate. Drept 
urmare. Împreună cu factorii de răs
pundere din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ți întreprin
derile de comerț exterior s-au sta
bilit măsurile necesare recuperării 
bună parte a restanțelor încă 
cursul acestei luni.

— Cum vor lichida răminerea 
urmă in acest domeniu întreprinde
rile de utilaj 
Ministerului 
I.U.C. Găești

— Pentru

concrete au luat

Ca o confirmare a eficien
ței acestor măsuri, am primit 
un telex din partea întreprin
derii de utilai chimic din Găești, 
în care se spune : „Prin mobilizarea 
întregului colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni al unității noas
tre, ca răspuns la apelul construc
torilor și montorilor de pe șantierul 
uzinei de cauciuc din Borzești, la 19 
septembrie am încheiat livrarea tu
turor utilajelor restante, destinate 
acestui obiectiv". Urmează ca. în 
continuare, colectivul unității din 
Găești să urgenteze fabricarea și ex-

din Slatina. Lucrările necesare apro
vizionării cu utilități vor fi terminate 
în oursul lunii octombrie a.c., astfel tn- 
eît să poată fi asigurată intrarea 
probe tehnologice a instalației 
luna noiembrie.

Pentru instalația „Relon V" de 
Săvinești am primit abia în luna sep
tembrie un mare volum de documen
tații de execuție, care dă posibilitatea 
lărgirii simțitoare a fronturilor de 
lucru. în cazul acestei instalații, la 
care s-a întocmit un program de li
vrare a ultimelor 200 tone utilaje 
tehnologice, montajul acestora se va 
încheia pînă la

in 
In

Ia

de la

(Urinare din pag. I)
de acumulare. Și un altul : 
prin recalculare, prin efor
tul colectiv de gîndire s-au 
găsit noi și noi rezolvări 
tehnice pentru multe lu
crări.

Și un rezultat al ingenio
zității, al efortului de gin- 
dire tehnică : volumul te- 
rasamentelor la toate hidro
centralele de pe Olt este 
enorm (numai trei dintre 
ele însumează 20 de mi
lioane metri cubi de diguri 
și baraje, un milion de me
tri cubi de betoane) și 
pentru a scurta timpul se 
cer soluții de tehnologii noi. 
A apărut astfel ideea hi- 
dromecanizării în execuția 
umpluturilor la digurile de 
apărare.

porturi. N. R. a fost con
damnat la un an muncă 
corecțională pentru săvîr- 
șirea infracțiunii de negli
jență în serviciu. Cind l-am 
luat „pe încredere", cum s» 
spune, să știți că nu am

pentru realizarea 
Borzești și Săvi-

a fost analizat de către 
Ministerului Industriei

in 
in

In

chimic din subordinea 
Industriei Chimice, 

și I.U.C, Făgăraș ?
livrarea grabnică • 

utilajelor restante destinate uzinei 
de cauciuc, s-a stabilit un program 
eșalonat pe zile, care se respectă în
tocmai. Colectivele unităților din 
Găești și Făgăraș s-au angajat ca, 
prin eforturi deosebite, să lichideze 
restanțele Ia utilajele tehnologice 
necesare șantierelor de la Borzești șl 
Săvinești Înainte de sfirșitul lunii oc
tombrie.

pedierea celorlalte utilaje chimice 
necesare celor două mari șantiere.

De la Ministerul Construcțiilor In
dustriale a sosit la redacție un răs
puns detaliat, semnat de tov. ing. 
Ion Tudose, prim-adjunct al minis
trului. din care spicuim : „Plnă la 
data de 20 septembrie a.c.. în cadrul 
investiției de la uzina de cauciuc izo
prenic Borzești au fost terminate 27 
de secții, ceea ce reprezintă circa 60 
Ia sută din ansamblul obiectivului, la 
care au început probele de presiune 
și rodajul utilajelor tehnologice. Lu
crările de construcții aferente insta
lațiilor fiind încheiate, utilitățile ne
cesare s-au asigurat pînă la 30 sep
tembrie. Pentru a diminua întîrzieri- 
le provocate de nelivrarea unor uti
laje și materiale tehnologice, am luat 
măsuri ca întreprinderile de con
strucții, montaj, instalații ți izolații 
să execute toate lucrările care nu 
sint condiționate direct de furnitura 
care lipsește încă.

Privitor la Instalația de sodă elec
trolitică de pe platforma chimică 
Borzești, răminerea in urmă a lucră
rilor de construcții-montaj se dato
rează întirzierii predării proiectelor 
de execuție de către beneficiar, pre
cum și restantelor înregistrate de 
furnizorii de utilaje, materiale spe
ciale și aparataje. La electroliză, 
unde lucrările de construcții sint 
terminate, punerea în funcțiune este 
condiționată de montajul celulelor 
electrolitice, care nu au asigurate 
anozii de grafit — furnizor fiind în
treprinderea dc produse cărbunoase

31 mai 1976. Con
structorul întîm- 
pină greutăți în 
procurarea a 5 km 
de tuburi PREMO 
de ia întreprin
derile din cadrul 

Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții", 
în finalul răspunsului se pre
cizează că „în totalitatea lor, co
lectivele de constructori, montori, 
instalatori și izolatori, angrenați 
în realizarea acestor investiții, sînt 
hotărîți să muncească cu abnegație 
astfel îneît obiectivele din chimie să 
intre cit mai curind în circuitul e- 
conomic".

Ing. Gheorghe Tîrpea, directorul 
întreprinderii de produse cărbunoase 
Slatina, ne comunică : „La Slatina 
au venit reprezentanți ai beneficia
rului din Borzești, care. împreună 
cu conducerea întreprinderii, au sta
bilit modalitățile concrete de livrare 
a electrozilor. Restanțele fată de di
ferite unități ale Ministerului Indus
triei Chimice, deci și față de plat
forma de la Borzești, se datorează 
faptului că lansarea comenzilor a 
fost făcută cu întîrziere. Ne străduim 
însă să producem întregul necesar de 
electrozi atit pentru investiția de la 
Borzești, cit și pentru cele din Rm. 
Vîlcea și Turda, să livrăm, conform 
înțelegerii, la termenele prevăzute, 
toate cantitățile de electrozi".

Acestea fiind răspunsurile, esen
țială este In această perioadă hotă- 
rîtoare pentru punerea in .funcțiune a 
celor trei obiective de investiții în 
cel mai scurt timp posibil, conlucra
rea strînsă între toți factorii cu răs
punderi în realizarea lucrărilor. In 
acest sens, un rol important revine 
organizațiilor de partid din unitățile 
furnizoare de utilaje tehnologice și 
proiectare din unitățile de con
strucții-montaj și beneficiare, che
mate să mobilizeze întreaga capaci
tate a colectivelor pentru îndepli
nirea In cele mai bune condiții ■ 
sarcinilor.

Dan CONSTANTIN

Ministerului

Totodată, «-a experimen
tat o nouă tehnologie pen
tru execuția ecranelor de 
etanșare la digul batardou-

cut și alte idei. Idei ale 
unor oameni pricepuțl, cu 
multă experiență, pasionați 
de munca lor, dar, mai cu

Energiile Oltului
se convertesc

în lumină
lui principal. Tehnologia a- 
ceasta nu-i complicată... 
Complicate au fost căutarea 
și găsirea ei. S-au mai năs-

vrea să muncească și știe 
să prețuiască ajutorul co
lectivului, rupînd-o hotărît 
cu vechile greșeli, restul 
vine aproape de la sine.

„Am studiat ce și unde a 
greșit omul". Fraza merită

seamă, conștienți de marile 
lor răspunderi. Pentru că 
toate cele zece hidrocen
trale ce se construiesc pe

și un copil minor — de a- 
proape trei ani, fără să 
trimită acasă nici măcar 
pensia de întreținere a mi
norului, A fost judecat și 
condamnat la un an muncă 
corecțională.

A apărut broșura t

elementelor din

Oltul inferior, de la Zăvl- 
denî Ia Dunăre, seamănă 
mult intre ele, i-a născut 
ideea tipizării și industria
lizării cofrajelor din tablă 
ambutisată, care sînt și mai 
ușoare și se montează mult 
mai repede. Apoi, ideea 
centralizării și fasonării in
dustriale a
fier-beton. Apoi, ideea fo
losirii unui greifer pluti
tor...

Șl lista ar putea să con
tinue cu alte și alte soluții 
novatoare aflate în sipetul 
de aur al muncii harnici
lor constructori de pe Olt. 
Pentru că pe Olt se con
struiește o salbă de hidro
centrale, iar asta Înseamnă 
o muncă dinamică, o per
petuă căutare a noului, ca 
pretutindeni în România.

Și s-a acționat. Cu per
severență. Cu răbdare. Cu 
tact. Astăzi, B. N. nu nu
mai că nu se mai sustrage 
de la obligațiile materiale 
ce-1 revin în calitate de 
tată, cl »-a întors în mij-

Oamenii răspund pentru oameni
Cum este regăsit, prin munca, drumul rdtâcit...

făcut cine știe ce ședințe, 
nu am apelat la voluminoa
se tomuri de pedagogie — 
bune și ele, se înțelege. 
Nicidecum. Am discutat 
împreună cu membrii sec
ției cazul, am văzut adică 
..la amănunt" ce și unde 
a greșit omul șl l-am în
credințat unuia dintre cei 
mai buni oameni din secție 
— muncitorului Dumitru 
Butoi, miine-poimîine pen
sionar. Astăzi, rezultatele 
sînt mai mult decit îm
bucurătoare. Dacă omul

anchetă socială
reținută. De ce ? Pentru că 
educarea și, cu atit mai 
mult, reeducarea nu se pot 
face oricum, Ia modul ge
neral, în vorbe, ci con
cret. în funcție de res
pectivul om ce se cere re
adus în mijlocul societății. 
Și ni se oferă un alt caz : 
B. N. săvîrșise infracțiunea 
de abandon de familie ; iși 
părăsise căminul — soția

— După cîte aveam să 
aflăm de la vechiul său 
loc de muncă, după cum 
aveam să ne convingem noi 
înșine, omul nu se dă
dea înlături de la muncă 
— ne spune un alt edu
cator din întreprindere. Ion 
Ponorașu ; ceea ce neglija 
el erau relațiile de fami
lie. Aici trebuia acționat.

locul alor săi — la soție 
și copil.

— De aceea — a conti
nuat interlocutorul — i-am 
ruga pe tovarășii judecă
tori, pe toți cei care 
conlucrează cu noi în 
procesul de reeducare ca, 
atunci cînd ni se solicită 
sprijinul, cînd ni se în
credințează un sancționat, 
în actele însoțitoare să 
nu ni se mai indice faptele 
săvirșite numai in limbajul 
juridic prescurtat, al nu
mărului de articol din

„Consultații pe teme 
economice44

Editată de „Revista economi
că" în ajutorul participanților 
la cursul de studiere a politicii 
economice interne și internațio
nale a P.C.R.

Broșura cuprinde consultații 
pentru primele 3 teme, o con
sultație consacrată problemelor 
de metodologie a desfășurării 
învățămîntului de partid și de 
însușire a cunoștințelor econo
mice și bibliografie pentru toa
te celelalte teme.

codul penal pe care l-a 
încălcat vinovatul. Să ni se 
spună ce a făcut omul 
concret, In ce constă aba
terea lui — în limbajul de 
toate zilele. Pentru că — 
deși prin lege nl se dă po
sibilitatea participării di
recte la procesul de reedu
care — oricît de activ am 
participa la acest proces, 
noi nu ne substituim orga
nelor de stat specializate. 
Noi îi ajutăm pe cei în 
culpă și răspundem pen
tru ei, de aici, de la locul 
nostru de muncă : de la 
strung sau de Ia bancul de 
lucru.

Oamenii răspund pentru 
oameni. O atribuție le
gală și, in același timp, o 
sarcină de marc încredere. 
Societatea participă prin 
inseși celulele sale de bază, 
întreprinderile, șantierele 
ctc., prin reprezentanții 
lor aleși, nu numai la rea
lizarea operei de justiție 
— in cadrul comisiilor de 
judecată, a! instituției a- 
sesorilor populari — ci și 
la opera propriu-zisă de re
educare.

...In loc de concluzii 
vom transcrie cîteva din 
gîndurile împărtășite nouă 
de către I. P., în timpul

drumului parcurs, după 
cum spuneam, împreună : 

— Știți, necunoscînd prea 
bine legea, cînd președin
tele completului a pronun
țat sentința nu-mi venea 
să cred : în locul unei pe
depse cu închisoarea, po
sibilitatea de a mă reeduca 
în mijlocul unui colectiv 
de muncă. Mi s-a ex
plicat apoi despre ce este 
vorba, condițiile de „exe
cutare". Am simțit cu 
adevărat că judecătorii, mai 
exact societatea, au înțeles 
că faptele săvîrșite n-au 
fost decit un accident în 
viața mea, că realmente 
se are încredere în mine, 
încredere pe care am gă- 
sit-o concretizată aici, în 
întreprindere, prin ajuto
rul pe care II primesc zi 
de zi.

— Mi s-a spus că v-ațl 
recalificat, ați devenit fre
zor ?

L P. tace. Apoi adaugă: 
— Da, dar principala mea 

„recalificare", ca să zic 
așa, e alta : din infractor
— de ce să ocolim cuvîntul?
— am devenit om. Și sper 
s-o dovedesc din toate 
puterile !

Titus ANDREI
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Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET - BOIGNY,

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa calde urări de sănătate și fericire personală, 
viată îndelungată, precum și mari succese in activitatea dumneavoastră con
sacrată bunăstării poporului ivorian, păcii și colaborării Intre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Conferințe județene 
ale organizațiilor U. T. C.

Moment de o deosebită semnifica
ție în viata tineretului patriei noas
tre, a organizației sale revoluțio
nare, ce precede Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a 
a U.A.S.C.R., au continuat să se des
fășoare conferințele organizațiilor ju
dețene U.T.C. Arad, Bacău, Bihor, 
Bistrita-Năsăud, Brăila, Galați, Gorj, 
Olt, Prahova, Vilcea.

La lucrările conferințelor au parti
cipat tovarășii : DorcI loan Ză- 
voian, secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R. ; Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R.; Petre Blajovici, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R. ; Adalbert Crișan, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid Bis- 
trița-Năsăud al P.C.R. ; Dumitru Bă
lan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Brăi
la al P.C.R. ; Dumitru Bejan, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Galati al 
P.C.R. ; Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R. ; 
Constantin Sandu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R. ; Ion Ctrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se

cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R. ; Vasiie Mușat, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Vîlcea al 
P.C.R.

Ca primi-secretari ai comitetelor ju
dețene U.T.C. au fost aleși tovarășii : 
Aurel Pănescu — la Arad ; Gheor
ghe Căutișanu — la Bacău ; Mihai 
Nister — la Bihor ; Ștefan Puțura — 
la Bistrița-Năsăud ; Gheorghe Mano- 
liu — la Brăila ; Emil Ciuntu — la 
Galați ; Maria Burdușa — la Gorj ; 
Constantin Neacșu — la Olt ; Zaha- 
ria Vlăsceanu — la Prahova ; Vasiie 
Suciu — la Vîlcea.

Conferințele au ales, de asemenea, 
comisiile județene de cenzori, dele
gații la Congresul al X-lea al U.T.C. 
și au desemnat candidații pentru or
ganele centrale ale U.T.C.

In Încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, con
ferințele organizațiilor județene 
U.T.C. au adresat telegrame Comite
tului Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
dau expresie voinței unanime a tine
retului din aceste județe de a-și in
tensifica eforturile pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce îi revin în lumina Istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea al 
partidului.

A apărut: „REVISTA DE
în deschidere, revista publică 

articolul Semnificația denumirii 
statelor istorice române de Va
siie Maciu. Sub titlul 80 DE 
ANI DE LA MOARTEA LUI 
FRIEDRICH ENGELS sînt gru
pate articolele Probleme actua
le ale cunoașterii istorice în 
Antl-Duhring de Vasiie Livea- 
nu, Friedrich Engels și mișcări
le socialiste din sud-estul și ră
săritul Europei de Marian Stro- 
ia, Contribuții privind strategia 
mișcării socialiste internaționale 
la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea 
de Mircea N. Popa și Lucia Bă- 
dulescu. în continuare sînt inse
rate articolele Revoluționarii 
români de la 1848 și mișcarea 
democratică și socialistă din Eu
ropa de Dan Berindei și Istori
cul Constantin Giurescu (100 de 
ani de la naștere) de Nicolae 
Stolcescu.

începînd cu acest număr, re
vista publică consultații în spri
jinul propagandiștilor și cursan-

ISTORIE" nr. 9/1975
ților care studiază în cursul 
„PRINCIPALELE MOMENTE 
DIN ISTORIA PATRIEI, A 
PARTIDULUI, A MIȘCĂRII 
DEMOCRATICE ȘI REVOLU
ȚIONARE DIN ȚARA NOAS
TRĂ". Sînt inserate astfel In 
numărul de față consultațiile 
Formarea limbii și a poporului 
nostru. Continuitatea româneas
că pe cuprinsul vechii Dacii de 
Constantin Preda și Florentina 
Preda și Momente ale evoluției 
poporului român și luptei sale 
sociale și naționale pentru uni
tate și independență de Sergiu 
Columbeanu.

Revista mai cuprinde obișnui
tele rubrici VIAȚA ȘTIINȚIFI
CĂ, RECENZII, REVISTA RE
VISTELOR, ÎNSEMNĂRI și 
BULETIN BIBLIOGRAFIC. Re
vista poate fi procurată de la 
chioșcurile de difuzare a pre
sei, precum și de la punctul de 
desfacere al Academiei Repu
blicii Socialiste România, Calea 
Victoriei 125, București.
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Azi încep campionatele europene de volei
Astăzi, în mai multe orașe din Iugo

slavia, încep întrecerile celei de-a 
9-a ediții a Campionatelor europene 
de volei. Atît la turneul masculin, cit 
și la cel feminin participă cite 12 
echipe, care au fost repartizate în trei 
serii. Echipa masculină a României 
va juca, la Kralievo. într-o grupă ală
turi de formațiile Cehoslovaciei, Olan
dei și Belgiei, iar cea feminină va 
evolua la Banja Luka, alături de 
echipele U.R.S.S., Bulgariei și Olan

dei. Preliminariile au loc Intre 18 și 
20 octombrie, urmînd ca pentru tur
neul final (locurile 1—6) să se cali
fice din fiecare serie primele două 
formații. Turneul final este progra
mat între 21 și 25 octombrie în sala 
„Pionir" din Belgrad.

Astăzi, în primele meciuri, echipe
le noastre întilnesc formațiile Olan
dei (la masculin) si U.R.S.S. (la fe
minin).

BOX

Galele inaugurale ale
Începînd de astăzi, timp de o săp- 

tămină, Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală găzduiește finalele cam
pionatelor naționale de box. Eveni
ment sportiv mult așteptat de ama
torii de sport, campionatele de box 
— desfășurate pentru prima oară in 
țara noastră in anul 1923 — se află 
acum la cea de-a 46-a ediție.

Pentru cucerirea celor 11 centuri 
tricolore vor lupta aproape 190 de pu- 
giliști. în rîndul lor se află campio
nii de anul trecut (Al. Turei. Ibrahim 
Faredin, Mircea Tone, Gh. Ciochină.

campionatelor naționale
C. Stefanovici. C. Cuțov, V. Zilber- 
man, I. Mocanu, I. Gyorfi, M. Simon, 
I. Dascălu), precum și alti pugiliștf 
consacrați. ca vicecampionul mondial 
Al. Năstac (mijlocie), C, Gruescu 
(muscă), vicecampion european, Paul 
Dobrescu și alții.

Primele două gale — astăzi (de la 
ora 15 și de la ora 19). Celelalte gale 
preliminare — de la aceleași ore — 
duminică, luni, marți și miercuri. Joi 
și vineri, de la ora 18,30. se vor des
fășura galele semifinale. Finalele — 
duminică 26 octombrie, de la ora 10.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH

Turneul zonal feminin de șah de la 
Karlovy Vary a continuat cu runda 
a 9-a, în care maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade a ciștigat la o- 
landeza Corry Vreeken. Lidera cla
samentului, Feustel, a remizat cu 
Karakas, rezultat consemnat și în 
partida Jurcinska-Jovanovici. Ger
trude Baumstark a întrerupt partida 
cu Hofmann. în clasament continuă 
să conducă Feustel (R.D. Germană), 
cu 7 puncte, urmată de Jovanovici 
(Iugoslavia) — 6 puncte, Hofmann 
(R.D. Germană) — 5,5 puncte (1), 
Elisabeta Polihroniade (România) și 
Karakas (Ungaria) — cu cîte 5,5 
puncte, Gertrude Baumstark (Româ
nia) și Dahlin (Suedia) — cu cite 5 
puncte (1) etc.

★
După 9 runde, în turneul zonal fe

minin de șah de la Pola (Iugoslavia) 
conduce Porubski (Ungaria) — 6.5
puncte, urmată de Lemaciko (Bulga
ria) — 6 puncte (2), Veroczy (Unga
ria) — 6 puncte (1). în runda a 9-a, 
șahistele românce Margareta Teodo- 
rescu și Suzana Makai au întrerupt 
partidele susținute cu Belamarici 
(Iugoslavia) și. respectiv, Hillary 
(Irlanda).

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE

Pe diferitele baze sportive din Ciu
dad de Mexico au continuat întreceri
le celei de-a șaptea ediții a Jocurilor 
sportive panamericane. Pe stadionul 
olimpic, în cadrul concursului de a- 
tietism, americanul Tom Woods a ciș
tigat proba de săritură in înălțime 
cu un rezultat bun : 2,25 m, în absen
ța sprinterului cubanez Sițvio Leo
nard, accidentat în serii, cursa 
masculină de 200 m s-a încheiat cu 
victoria lui James Gilkes (Jamaica) 
— 20”43/100, secundat de americanul 
Larry Brown — 20”59/100.

A luat sfîrșit competiția de judo, 
In care ultimele medalii de aur au

fost cucerite de canadianul Brad 
Farrow (categoria mijlocie) și cuba
nezul Jose Ibanez (categoria „open").
5- au disputat primele meciuri de 
fotbal : Brazilia—Salvador 2—0 ; Ar
gentina—Jamaica 2—0; Mexic—S.U.A. 
3—1 ; Cuba—Bolivia 3—0 ; Nicara
gua—Costa Rica 5—1.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Sydney a programat ultimele par
tide din cadrul optimilor de finală 
ale probei de simplu. Performerul 
zilei a fost tînărul jucător american 
Alex Mayer, care l-a eliminat cu
6— 3, 6—3 pe mexicanul Raul Rami
rez. unul din favoriții concursului.

TENIS DE MASA
La Moscova, în cadrul Cupei ligii 

europene la tenis de masă, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 4—3 
formația Iugoslaviei.

Pe micul ecran
SÎMBĂTĂ, 18 OCTOMBRIE t 

ora 16 — „Aripi" (film realizat 
de Televiziunea engleză) : ora 
16,20 — „Yoga" (reportaj); ora 
16.30 — „Rugbi neozeelandez" 
(selecțiuni înregistrate din cam
pionatul Noii Zeelande).

DUMINICA, 19 OCTOMBRIE: 
ora 15 — Polo: Dinamo — Ra
pid (rezumat înregistrat al fi
nalei campionatului național) ; 
ora 13,15 — „Galeria campioni
lor" — un film care vă prezin
tă pe Cheryl Toussaint, Dave 
Hemery si Kipchoge Keino (a- 
tletism). Janet Lynn (patinai ar
tistic). Miroslav Cerar, Ianez 
Brodnik (gimnastică), Michael 
Wenden (natație) și echipa fe
minină de volei a Japoniei.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII 
INSULELE CAPULUI VERDE, 

PEDRO DE VERONA RODRIGUES PIRES

Cronica zilei Cu privire la ședința Consiliului militar

Continuînd călătoria in tara noas
tră. primul ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde, Pedro de 
Verona Rodrigues Pires. împreună cu 
soția si celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc, a vizitat, în cursul 
dimineții de vineri, întreprinderea de 
tractoare din Brașov. Oaspetele a 
luat cunoștință de profilul si dez
voltarea acestei mari unităti indus
triale brașovene, ale cărei produse 
sînt cunoscute si apreciate în peste 
80 de țări ale lumii.

în continuare, primul ministru al

Republicii Insulele Capului Verde a 
vizitat obiective social-culturale si 
turistice, monumente istorice si de 
artă, precum si stațiunea turistică 
Poiana Brasov.

în onoarea oaspetelui, primarul 
municipiului Brașov. Gheorghe Dumi- 
trache. a oferit un deiun.

în vizita făcută la Brașov. înaltul 
oaspete a fost însoțit de Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez

Vineri a sosit la București o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Cian Pien-hua, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, al doilea secretar al Co
mitetului provincial Hunan al P.C. 
Chinez, prim-vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al provinciei 
Hunan, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
delegația a fost întîmpinată de Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale. Va
siie Șandru. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
Si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

MUNICIPIUL BîRLAD A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
VASLUI (Corespondentul „Scîn- 

teii" Crăciun Lăluci). Oamenii mun
cii din municipiul Birlad au rapor
tat îndeplinirea prevederilor cin
cinalului cu 75 de zile mal devreme, 
în telegrama adresată de comitetul 
municipal de partid Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, se spune, printre 
altele j „Sînt create în acest mo

ment toate condițiile pentru ca plnft 
la sfîrșitul acestui an să realizăm 
peste plan o producție globală in
dustrială de 590 milioane lei și o pro
ducție marfă de 700 milioane lei, con
cretizată in importante cantități da 
rulmenți, confecții și alte produse 
necesare economiei naționale, asigu- 
rînd în acest fel o temelie sigură 
realizării sarcinilor ce ne revin în 
viitorul cincinal".

1N DECADA CÂRȚII,
Librăria ..Mihail Sadoveanu" din 

Capitală a găzduit vineri ziua e- 
diturii „Albatros" și a Editurii știin
țifice ți enciclopedice, acțiuni cultu
rale înscrise pe agenda actualei De
cade a cărții românești. Această ma
nifestare a fost o nouă ocazie de a 
prezenta publicului cititor activitatea 
editorială românească în domeniul 
literaturii Dentru tineret, precum și 
a celei științifice si de largă infor
mare. Cărțile destinate tineretului — 
romane, povestiri, reportaje, eseuri 
sau versuri, edițiile cu texte comen
tate pentru elevi, lucrările în limbi 
străine sau traducerile — toate se în
scriu printre zecile de volume scoa
se anual de editura „Albatros". Au 
devenit familiare colecțiile „Cele mai

frumoase poezii". „Lyceum". „Sin
teze". ..Colocviile adolescentei". „Fan- 
tastic-club", „Dicționarele Albatros" 
S. a.

Literatura tehnico-stiintifică capă
tă o receptivitate tot mai mare din 
partea cititorilor. Astfel se explică 
faptul că. numai în ultimii cinci ani, 
au fost tipărite peste 4 000 de titluri, 
într-un tiraj de milioane de exem
plare. Editura științifică și enciclo- 
nedică. principala instituție specia
lizată în tipărirea acestui gen de 
carte, oferă cititorilor an de an cir
ca 200 de lucrări de largă informa
re, dicționare și enciclopedii de 
cele mai diverse profiluri.

(Agerpres)

GALAȚI

Piese noi pentru tractoare și mașini agricole
Colectivul de muncă de la 

întreprinderea de piese peniru 
tractoare și mașini agricole Ga
lați depune eforturi susținute 
pentru asimilarea de noi produ
se, reducîndu-se sau renunțin- 
du-se astfel Ia importuri. După 
cum am aflat de la inginerul 
Tănase Velea, directorul unită
ții, în momentul de față noi 
produse sînt în curs de omolo
gare și ele vor intra cit de cu- 
rînd în fabricație : cilindri de 
forță pentru tractoare echipate 
industrial, cilindri pentru com
binele de pantă, scaunul condu
cător de la tractoarele grele 
etc. Alte numeroase produse, de

curînd asimilate, se află deja 
în producție. între acestea, fi
gurează servocilindrul de di
recție de la tractoarele de 45 și 
55 CP, din care s-au realizat 
pină acum peste 2 000 de bu
căți. Și un fapt deosebit : co
lectivul unității s-a angajat să 
asigure în trimestrul al IV-lea 
din acest an, suplimentar, 4 000 
de piese de acest fel. Unitatea 
— cu producția aproape inte
gral înnoită prin trecerea pe 
acest profil — depune astfel e- 
forturi lăudabile și reușește să 
se afle, prin rezultatele obținu
te, In fruntea întrecerii. (Dan 
Plăeșu).

Vineri a sosit în Capitală. Ia In
vitația Ministerului Finanțelor, o 
delegație a Fondului monetar inter
național, condusă de Hendrick Jo
hannes Witteween, director general 
al F.M.I. La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați 
de Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Vasiie Malinschi, guverna
torul Băncii naționale, și de alte 
persoane oficiale.

★
Delegația Camerei de comerț lta- 

lo-română. condusă de prof, dr.^ Con
stantin Drăgan. a fost primită, vi
neri. de ministrul afacerilor externe. 
George Macovescu. Cu această oca
zie a avut loc un schimb de păreri 
privind unele aspecte ale relațiilor 
economice româno-italiene si dezvol
tarea acestora în perspectivă.

★
în cadrul vizitei oficiale ne care 

o întreprinde in tara noastră. Anwar 
Abdul Kader Al-Hadithi. ministrul 
muncii si asigurărilor sociale din 
Irak, a avut convorbiri cu ministrul 
muncii. Petre Lupu. si cu alte ca
dre din conducerea Ministerului 
Muncii. Oaspetele a vizitat obiecti
ve sociale din București. în conti
nuare. vizitează obiective economice 
si social-culturale din iudetele Pra
hova. Brașov. Constanta si Tulcea.

★
Delegația Asociației de prietenie 

româno-chineză, condusă da tovarășul 
Pavel Ștefan, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, vicepreședinte al 
asociației, care, la invitația Asocia
ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea și a Asociației de 
prietenie China—România, a făcut o 
vizită în Republica Populară Chineză, 
s-a înapoiat vineri după-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezent! Ion Popescu-Puțurl. 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, membri ai conduce
rii asociației și al Institutului român 
pentțu relațiile culturale cu străină
tatea.

Au fost de față LI Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București, 
ți membri al ambasadei.

★
După ce a concertat la Tg. Mureș, 

Cvartetul „Orford" din Canada a 
susținut, vineri seara, un recital în 
Studioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii române. Formația camerală 
canadiană a interpretat lucrări de 
Joseph Haydn, Bela Bartok și Mau
rice Ravel.

Au participat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, alte persoane 
oficiale, precum și Robert P. Came
ron. ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

★
La București au început. vineri 

dimineață, lucrările Conferinței ener- 
geticienilor, cu tema „Probleme ac
tuale ale energeticii românești". La 
lucrări participă reprezentanți ai 
Ministerului Energiei Electrice. Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicie
nilor, academicieni și profesori uni
versitari, cercetători din institutele 
de cercetări și proiectări pentru e- 
nergia electrică, specialiști din uni
tățile de exploatare și din ramurile 
consumatoare de energie.

★
Vineri s-a desfășurat. în Capitală, 

o consfătuire medicală cu tema: 
„Standardizarea in practica laborato
rului clinic", organizată de Uniunea 
societăților de științe medicale. Ea a 
prilejuit un larg schimb de opinii 
asupra celor mai noi metode și teh
nici de analize medicale, în vederea 
sporirii operativității, creșterii preci
ziei în stabilirea diagnosticelor și in
dicarea tratamentelor adecvate.

(Agerpres)

al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

Pe baza planului pus de acord, în 
a treia decadă a lunii octombrie 
a.c. urmează să aibă loc la București 
ședința ordinară a Consiliului mili
tar al Forțelor Armate Unite ale

statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, precum și Consfătuirea 
cadrelor de conducere din armatele 
acestor țări.

Un nou curs de pregătire 
la Academia „Ștefan Gheorghiu"

Vineri dimineața a avut loc la A- România, America Latină si Portu-
cademia „Ștefan Gheorghiu". în ca
drul Școlii centrale de pregătire a 
cadrelor sindicale, deschiderea cursu
lui pentru formarea cadrelor unor 
centrale și organizații sindicale din 
America Latină și Portugalia, orga
nizat de Uniunea Generală a Sindi
catelor din România.

Constantin Mîndreanu. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. a 
adresat un salut participanților, re- 
levînd importanta acestui curs pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie șl solidaritate militantă dintre 
oamenii muncii și sindicatele din

galia.
în numele participanților. Carlos 

Alberto Etchehun, reprezentant al 
Confederației Generale a Muncii din 
Argentina, și Manuel German Perra 
Prado, reprezentant al Congresului 
Muncii din Mexic, au mulțumit U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România și Academiei i „Ștefan 
Gheorghiu" pentru posibilitatea ofe
rită de a participa la acest curs, de 
a cunoaște mai profund realitățile 
poporului român.

(Agerpres)

Turneul teatrului „Evgheni Vahtangov11 din Moscova
în continuarea turneului pe care 

11 întreprinde în țara noastră, Teatrul 
Academic de Stat „Evgheni Vahtan
gov" din Moscova a prezentat vineri 
seara, în sala mare a Naționalului 
bucureștean, spectacolul cu piesa 
„Prințesa Turandot" de Carlo Gozzi. 
Montată pe scena teatrului moscovit 
In 1922 — constituind ultima piesă 
montată de renumitul regizor Evgheni 
Vahtangov și unul dintre numeroase
le sale reușite — această comedie 
Italiană a fost reluată în 1963 de că
tre un alt cunoscut regizor șl actor

sovietic — Ruben Simonov. Publicul 
bucureștean, pentru care o serie de 
Interprețl au pregătit o parte din 
rolurile lor în limba română, a pri
mit cu satisfacție și a răsplătit cu vii 
aplauze acest spectacol, plin de pros
pețime ți originalitate.

* '
Cu prilejul turneului Teatrului A- 

cademlc de Stat „Evgheni Vahtan- 
gov“- din Moscova, Consiliul Cultu
rii șl Educația! Socialiste a oferit 
o recepție.

(Agerpres)
--- '

Cozia—nouă stațiune balneară pe Valea Oltului
La Cozia, pe malul Oltului, 

în vecinătatea stațiunii balnea
re Căciulâta, se află în stadiu 
final de execuție două din cele 
trei hoteluri turistice prevăzute 
să se construiască aici șl care 
vor semna actul de naștere al 
unei noi stațiuni de tratament. 
Primul dintre aceste hoteluri, 
cu o capacitate de 400 locuri pe 
serie, va fi dat în folosință încă 
din prima lună a anului viitor. 
El va dispune de o bază pro
prie de tratament, care va fi în 
măsură să asigure cel puțin

1 000 de \ proceduri terapeutice 
pe zi. în acest scop, au fost 
deja captate o serie de izvoare 
minerale și termale pentru cură 
internă și externă, ele prezen- 
tînd, după opinia specialiștilor 
în balneologie, o deosebită va
loare terapeutică în tratarea a- 
fecțiunilor reumatismale, diges
tive și renale. A fost, de ase
menea, asigurată aparatura ne
cesară pentru efectuarea unei 
game largi de proceduri : ioni- 
zărl, băi galvanice, băi de lu
mină etc. (Ion Stancîu).

vremea

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 
17 OCTOMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : 86 67 18 20 8 2
38 84 58

EXTRAGEREA a Il-a : 73 42 21
13 4 24 69 32 7

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
1 016 010 lei.

Ieri In țarâ : Vremea a fost relativ 
călduroasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în jumătatea de sud-vest a 
țării. Au căzut ploi locale in Banat, 
Crlșana, Oltenia, Jumătatea de vest a 
Munteniei și partea centrală și de sud 
a Dobrogei. Ploi slabe Izolate s-au mai 
semnalat in Bărăgan șl Transilvania. 
Vintul a suflat potrivit, cu Intensificări 
mal ales in vestul și nordul țării și în 
zona de munte. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 10 grade la Joseni, 
Cîmpulung și Intorsura Buzăului șl 21 
de grade la Bechet, Alexandria șl Giur
giu.

Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 
20 și 21 octombrie. în țară : Vreme In 
general închisă la începutul Intervalu
lui cînd temporar va ploua. Apoi, vre
mea se va ameliora Iar ploile vor de
veni locale. VInt potrivit, cu Intensifi
cări locale, plnâ la tare. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, 
izolat mai coborite, Iar maximele intre 
8 și 16 grade. Dimineața ceață. In Bucu
rești : Cerul noros la început va deveni 
variabil. Temporar va ploua. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară.

„ZILELE CULTURII 
LA REȘIȚA

Actuala ediție, cea de-a B-a, a 
„Zilelor culturii la Reșița" se 
desfășoară pe perioada unei 
decade și programează o variată 
suită de manifestări șl activi
tăți : sesiuni de comunicări 
științifice, simpozioane, întîlniri 
ale scriitorilor cu cititorii lor, 
expoziții de artă grafică, pictură 
și sculptură, concursuri pe teme 
cinematografice, spectacole ar
tistice. Inaugurarea s-a făcut cu 
o sesiune științifică pe tema 
„Banatul, parte integrantă și in
dividualitate distinctă In con
textul istorico-geografic și al 
spiritualității românești", urma
tă de vernisajul Salonului de 
toamnă al plasticienllor reșițeni 
șl din județul Caraș-Severin. 
De asemenea, teatrul de stat 
din localitate și-a deschis sta
giunea cu piesa „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian. Un 
spectacol al Operei de stat din 
Timișoara, un concert al corului 
„Madrigal", reprezentații ale u- 
nor formații din Reșița, din ju
deț, din județele învecinate, vor 
continua, în zilele următoare, 
această manifestare cultural- 
artistică desfășurată sub semnul 
nobilului țel al educației comu
niste. (Nicolae Cătană).

FESTIVAL LITERAR 
ȘT. O. IOSIF

în sala mică a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Bistrița a 
avut loc festivalul literar-artls- 
tic „Șt. O. Iosif in conștiința 
contemporaneității", consacrat 
aniversării centenarului naște
rii autorului. în cadrul acestei 
manifestări cultural-educative 
omagiale, organizată de cenaclu
rile literare „Virtus romana re- 
diviva" din Bistrița, „George

Coșbuc" din Năsăud șl bibliote
ca județeană, succintele expu
neri privitoare la viața și opera 
Iui Șt. O. Iosif au alternat cu 
lecturi din poeziile acestuia și 
un recital de muzică folk. (Ion 
Anghel).

EXPOZIȚIE IN CINSTEA 
CONGRESULUI U.T.C.

Galeria mare de artă a fondu
lui plastic clujean găzduiește 
expoziția omagială a studenților 
Institutului de arte plastice „Ion 
Andreescu" din Cluj-Napoca. 
Sînt expuse lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, ceramică, 
textile șl design. Lucrările ex
puse sînt închinate de studențl 
celui deJal X-lea Congres al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. La vernisaj au parti
cipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cadre 
didactice, numeroși tineri iubi
tori de artă. (Alexandru Mu- 
reșan).

CERAMICA'
Așa a fost intitulată expoziția 

organizată de Consiliul județean 
pentru cultură și educație socia
listă Ialomița, în colaborare cu 
Institutul de arte plastice „Ni
colae Grigorescu" din București, 
al cărei vernisaj a avut loc ieri 
(17 octombrie) în sălile muzeu
lui județean din Slobozia. Ex
ponatele — multe din ele lucrări 
de diplomă ale studenților bucu- 
reștenl — au stîrnit un viu in
teres In rlndurile publicului Iu
bitor de frumos din capitala Bă
răganului ialomițean. Manifes
tarea — a 15-a expoziție tempo
rară organizată In acest an la 
muzeul din localitate — va pu
tea fi vizionată timp de o lună. 
(David Aurel).

t V
11,00 Ora copiilor.
12,00 Telecinemateca.
13,35 Portativ ’75 — revista ac

tualității muzicii ușoare.
14,05 Telex.
14,10 Mai aveți o întrebare 7
14,50 preferințele dv. muzicale 

sînt și preferințele noastre.
15,40 CIntec In piatra — documen

tar artistic TV.
16,00 Magazin sportiv.

-----------------------------------------------
16,45 Viratele peliculei — magazia 

de cultură cinematografică.
17,35 Caleidoscop cultural-artlstle. 
18,00 Bucuroși de oaspeți : „Cu 

toată țara, înflorește Hune
doara” — spectacol muzlcal- 
literar-coregraflc.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedla.
20.50 Film serial : „Mannlx".
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Intîlnirea de la ora 10 : „Vrei 

să ne Intîlnlm sîmbătă sea
ra" — magazin muzioal-dls- 
tractlv.

23,00 închiderea programului.
■ 11 ■" . ........... --.......
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IERI, ÎN PIEȚE ȘI MAGAZINE
(Urmare din pag. I)

Vîlcea. Vineri, cind nici nu se 
luminase bine de ziuă, piața centra
lă a municipiului Rm. Vîlcea fremă
ta de lume. în sectorul întreprinderii 
de legume și fructe era Insă liniște 
deplină. în lipsa cumpărătorilor, 
citeva vinzătoare stau la sfat.

— Mai mult stăm degeaba — ne 
spunea gestionara Antonina Dan. 
După cum vedeți, pur și simplu 
n-avem ce vinde. Am cerut să fim 
aprovizionați cu varză albă și roșie, 
cu cartofi, gogonele, struguri, castra
veți murați, morcovi, dar nu ni *-a 
livrat nimic din toate acestea.

— Două zile la rînd — intervine 
gestionara Dorina Vasiie — am ținut 
unitatea deschisă de dimineața pină 
seara. Ei bine, in tot acest timp 
n-am realizat vînzări decît în valoa
re de 1100 lei.

Cum privesc factorii de răspunde
re problema aprovizionării pieței ?

— Noi, a ținut să precizeze Ni
colae Simion, șeful complexului de 
legume și fructe Rm. Vîlcea — am 
întocmit in acest sens un plan de 
măsuri și am stabilit să aprovizio
năm unitățile noastre pe timpul 
nopții. Chiar aseară ne-au sosit 
citeva autocamioane cu varză și go
gonele și le-am îndreptat imediat 
spre piață.

Pentru convingere am dat din nou 
o raită prin piețe și pe Ia depozit. 
Și ? Varza despre care ne vorbea 
șeful complexului se găseă și ieri la 
ora 10 tot în depozitul central...

Olt. La magazinul universal

..Oltul" din Slatina — unitate moder
nă recent dată in folosință — in ma
joritatea sectoarelor există mărfuri 
din abundentă și în sortimente varia
te. Ieri au fost aduse alte 1 600 pe
rechi de ghete, cizme și pantofi pen
tru copii. De asemenea, la raionul de 
încălțăminte pentru femei erau peste 
1 000 perechi de cizme din piele și 
supraelastice de toate culorile și pen
tru toate numerele. Sortimente îndes
tulătoare erau și la raioanele de țe
sături, tricotaje, îmbrăcăminte bărbați 
și femei etc. Bine aprovizionat este și 
magazinul nr. 64 Adonis din centrul 
orașului vechi. Am întîlnit însă și ma
gazine a căror aprovizionare cu ar
ticole de sezon nu este satisfăcătoa
re. în orașul Slatina lipsesc borca
nele pentru murături și alte articole 
de sticlărie si menaj, sticlele de bi
beron etc. Unitatea de sticlărie și 
menaj de la complexul din piață se 
află în inventar de ia 10 august a.c. 
La Unitatea nr. 66 „Durabil" nu 
erau suficiente cantități de șoșoni, 
ghete, cizmulițe.

Vrancea. Tovarășul Bogdan

Ion-Băluță, primarul municipiului 
Focșani, pe care l-am întîlnit în 
piață, ne spunea :

— în lumina sarcinilor izvorîte din 
hotărîrea ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., din anali
za întreprinsă de secretarul general 
al partidului nostru în piețele și ma
gazinele Capitalei, am revăzut în 
mod critic situația actuală pa linia

aprovizionării și desfacerii mărfuri
lor din municipiul nostru. în pre
zent, putem spune că în sectorul 
produselor industriale magazinele 
dispun de necesarul de marfă pen
tru acest sezon. Sondajele făcute în 
cartiere la nivelul unităților de des
facere a produselor industriale au 
dus la o mai bună repartiție a fon
dului de marfă, asigură o circulație 
corespunzătoare a produselor, evi- 
tîndu-se stocarea lor în unitățile de 
desfacere. Am constatat că la ora ac
tuală sintem deficitari în ce privește 
aprovizionarea cu articole de îm
brăcăminte și încălțăminte pentru 
copii. In cursul zilei de ieri s-au 
luat măsuri prin organele comerciale, 
ca și acest fond de marfă să fie 
aprovizionat la nivelul cerințelor, 
luîndu-se legătura cu întreprinderile 
furnizoare și cu organizațiile comer
ciale din alte județe care dispun de 
stocuri peste necesarul lor de des
facere. în toate unitățile continuăm 
acțiunea pentru o mal bună prezen
tare a mărfurilor, pentru creșterea 
competenței profesionale a cadrelor 
din rețeaua comercială,

Brâila. Zilele acestea am luat 
o serie de măsuri speciale — ne spu
ne Ștefan Dumitrache, directorul co
mercial al I.L.F. Brăila. în 28 de ma
gazine, care dispun de spații, depo
zitarea ți aprovizionarea se fac noap
tea. La depozitele noastre activitatea 
este organizată în 3 schimburi, cu o 
pauză doar duminiea după amiaza. 
Am suplimentat numărul mijloacelor 
auto cu remorci care colectează per

manent ambalajele. Notele de co
menzi sînt depuse zilnic, odată cu 
predarea banilor, ceea ce permite cu
noașterea necesarului în fiecare mo
ment.

Am cerut și opinia primarului mu
nicipiului, Marcel Andreescu.

— în prezent ne preocupă cantita
tea de legume ce urmează a fi însi-

lozată. Au fost mobilizate I.L.F.-uI, 
Agrocoopul ți Gostatul, care au ți 
trecut la prelucrarea, transportul ți 
însilozarea legumelor și fructelor, eu 
excepția rădăcinoaselor. Ne străduim 
să diversificăm numărul produselor 
din carne și derivate ale laptelui. în 
curînd, totul va intra în normal.

Ora 7,15, In douâ unități comerciale din București: Piața „Dorobanți" — 
abundență de marfă ; Centrul I.L.F. nr. 334, din Drumul Taberei — citeva 

verze, citeva mere și... multe lăzi goale
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SESIUNEA O. N. U.

„întărirea securității internaționale 
reclamă respectarea dreptului 

fiecărui stat Ia existență liberă"
•— Intervenția reprezentantului

NAȚIUNILE UNITE 17. — Cores
pondentul nostru transmite : Comite
tul pentru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. dezbate una dintre cele mai 
importante probleme ale sesiunii — 
„Transpunerea în viață a Declara
ției asupra întăririi securității inter
naționale". Coincizînd cu aniversarea 
a trei decenii de la fondarea orga
nizației, dezbaterile reprezintă o a- 
naliză aprofundată a stării politice și 
economice a lumii, a situațiilor ten
sionale și conflictuale, precum și a 
pericolelor pe care le prezintă pen
tru pacea lumii amînarea rezolvă
rii unor probleme majore care con
fruntă întreaga omenire.

Luînd cuvintul la dezbateri, repre
zentantul țării noastre, Romulus 
Neagu, a subliniat că, în concepția 
României, edificarea unui sistem trai
nic de securitate în lume este con
diționată de transpunerea pe planul 
relațiilor a dreptului inalienabil și 
egal al fiecărui stat la existență li
beră, la suveranitate și independen
ță națională, la pace și colaborare 
cu celelalte state ale lumii.

în context, reprezentantul român 
a reliefat că un rol important revine 
O.N.U., care ar putea examina pro
blema elaborării unui cod de con
duită, eu caracter universal, In care

Acțiuni de solidaritate 
cu lupta poporului 

namibian
în Consiliul O.N.U. pentru Nami

bia — organism din care face parte 
și țara noastră — a luat cuvîntul Da
vid Merero, reprezentantul Organiza
ției Poporului Africii de Sud-Vest 
(SWAPO), care a vorbit despre „o- 
presiunea Îndurată de poporul nami
bian sub administrația ilegală și re
gimul polițienesc sud-african".

Consiliul O.N.U. pentru Namibia a 
împuternicit pe reprezentanții 
României, Nigeriei și Zambiei — 
membri ai acestui organism — ca, 
împreună cu Secretariatul Națiuni
lor Unite, să elaboreze o declarație 
în numele consiliului și să trimită 
copii ale acesteia guvernelor Angliei, 
R.F.G. și S.U.A. — țări înscrise în 
itinerarul „celor 33", care, chipurile, 
reprezintă Conferința constituantă — 
instituție creată de ocupanți.

Declarația reafirmă refuzul de a 
recunoaște așa-numita Conferință 
constituantă și o condamnă ca pe o 
înscenare a regimului apartheidului, 
menită să dea o impresie de legali
tate unui regim ilegal.

Reprezentantul României în Con
siliul O.N.U. pentru Namibia, Petre 
Vlăsceanu, a subliniat imperati
vul ca situația din acest teritoriu să 
se afle în atenția permanentă a Con
siliului de Securitate și Adunării 
Generale ale O.N.U.

României în Comitetul Politic —
să fie statuate drepturile și obligații
le fundamentale ale statelor.

Referindu-se apoi la activitatea 
intensă depusă de țara noastră pen
tru asigurarea succesului Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, vorbitorul a arătat că, în ac
țiunile sale de politică externă cu 
privire la Europa, România a militat 
pentru stabilirea, la scara întregului 
continent, a unui sistem de angaja
mente clare, precise și ferme, liber 
asumate de către toate statele în 
cauză, însoțit de măsuri concrete care 
să ofere fiecărei națiuni din această 
parte a lumii garanția deplină că se 
află la adăpost de orice act de agre
siune sau de amenințare cu folosirea 
forței și că se poate dezvolta liber, 
în conformitate cu aspirațiile și in
teresele sale și în condiții de largă 
cooperare cu celelalte state europene.

Reprezentantul român a insistat 
asupra aplicării cu consecventă a an
gajamentelor asumate la conferință 
pentru a se înainta spre eliminarea 
bazelor militare, retragerea forțelor 
militare străine staționate pe terito
riile altor state, reducerea substan
țială a forțelor armate și bugetelor 
militare, incepind cu cele ale țărilor 
puternic înarmate, desființarea si
multană a blocurilor militare și cre
area de zone denuclearizate. De ase
menea, el a relevat imperativul scoa
terii negocierilor de dezarmare din 
actualul imobilism și al adoptării unor 
măsuri efective de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară. Sta
tele posesoare de arme nucleare tre
buie să-și asume solemn obligația 
în cadrul unor acorduri corespunză
toare de a trece la distrugerea aces
tor arme.

Arătînd că există o legătură strînsă 
între securitatea internațională, de
zarmare și dezvoltare economică, 
vorbitorul a evidențiat necesitatea în
treprinderii unor acțiuni internațio
nale concertate pentru eliminarea 
decalajelor de dezvoltare economică 
ce există între țările în curs de dez
voltare și cele industrializate și pen
tru marcarea unui progres real în 
procesul instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

în încheiere, reprezentantul Româ
niei a relevat o serie de măsuri de 
ordin politic și instituțional ce ar 
trebui luate în cadrul O.N.U. pentru 
sporirea rolului său în viata politică 
și economică a lumii. în apărarea 
păcii și securității internaționale.

încheierea convorbirilor dintre
Leonid Brejnev și Giscard d’Estaing

Semnarea unor documente sovieto-franceze
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
sovieto-franceze.

în declarația semnată de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și de președintele Valery 
Giscard d’Estaing. se subliniază do
rința celor două țări de a urma 
calea înțelegerii și colaborării și de 
a face tot ce depinde de ele pentru 
afirmarea spiritului destinderii. Dînd 
o înaltă apreciere rezultatelor Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, părțile și-au afirmat do
rința de a spori eforturile pentru 
ca procesul destinderii să se aprofun
deze și să se extindă asupra rela
țiilor internaționale în ansamblu.

Subliniind rolul O.N.U. în menți
nerea păcii și securității internațio
nale, precum și în dezvoltarea co
operării între state, U.R.S.S. și Fran
ța relevă necesitatea reorganizării

relațiilor economice internaționale, 
ținind seama de dreptul țărilor in 
curs de dezvoltare de a se bucura 
de binefacerile progresului econo
mic mondial, de a se folosi pe o 
bază mai echitabilă de roadele sale 
șl se pronunță pentru o amplă 
cooperare economică internaționa
lă, pe baza egalității în drepturi.

Părțile au relevat cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
existența unor posibilități pentru 
extinderea și adincirea lor pe mul
tiple planuri.

în aceeași zi au fost semnate 
acorduri sovieto-franceze în dome
niul cooperării tehnico-știintifice și 
industriale în sectorul aviației ci
vile. colaborării în domeniul turis
mului și in domeniul energeticii.

Leonid Brejnev a acceptat invita
ția de a face o vizită oficială In 
Franța.

Personalități africane despre necesitatea 
instituirii unei noi ordini economice internaționale

ABIDJAN 17 (Agerpres). — Coasta 
de Fildeș aspiră să-și lărgească re
lațiile de prietenie cu toate statele 
care vor veni în întîmpinarea acestei 
dorințe, indiferent de orînduirea lor 
socială și politică — a spus. în cu
vîntul său la cel de-al VI-lea Con
gres al Partidului Democratic din 
Coasta de Fildeș, șeful statului. Felix 
Houphouet-Boigny, președinte de o- 
noare al partidului. Declarîndu-se fa
vorabil dialogului dintre țările afri
cane și țările capitaliste dezvoltate, 
îndeosebi din Europa occidentală, el 
a cerut acestora din urmă să ajute 
Africa mai mult decît o fac în pre
zent și să înțeleagă că numai plătind 
cum se cuvine materiile prime țărilor 
sărace și ajutîndu-le financiar, vor 
putea contribui la asigurarea bună
stării acestora.

Anzouau Kacou, membru al Comi
tetului director al Partidului demo
cratic. a prezentat un raport asupra 
programului partidului de dezvoltare 
economică și socială a țării.

DAKAR 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, a declarat, într-un interviu 
acordat Agenției algeriene de presă, 
că țara sa își va putea realiza pro
gramul de dezvoltare numai în con-

dițiile instituirii unei noi ordini eco
nomice internaționale. „Țările în 
curs de dezvoltare — a adăugat șeful 
statului senegalez — nu sînt pentru 
confruntare, ci pentru concertarea e- 
forturilor ; ele se pronunță pentru 
dialog în toate domeniile".

Miting al prieteniei româno-toreene
PHENIAN 17 (Agerpres). — Cu 

prilejul încheierii vizitei în provincia 
Kangwon a tovarășului Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. în ora
șul Wonsan a avut loc un miting al 
prieteniei coreeano-române. Pe fun
dalul scenei Teatrului de Operă din 
Wonsan se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu șl Kim 
Ir Sen, drapelele de stat ale celor 
două țări.

în prezidiu, alături de oaspeții ro
mâni, au luat loc In Gian Sik, mem
bru supleant al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C.. Hong Si 
Hak, secretarul responsabil al Co
mitetului provincial de partid Kang- 
won, alte oficialități locale de partid 
și de stat, precum și ambasadorul 
român la Phenian, Dumitru Popa. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și R.P.D. Coreene.

Au luat cuvîntul tovarășii Hong Si 
Hak și Emil Bobu, care au evocat 
bunele relații de prietenie si solida
ritate militantă dintre partidele si 
popoarele celor două țări. Vorbitorii 
au subliniat contribuția deosebită a 
schimbului de vizite, întîlnirilor și 
convorbirilor oficiale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, a 
documentelor semnate cu acest pri
lej, îndeosebi a Tratatului de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări, la întărirea și dezvoltarea rela-

Cu prilejul „Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România"

Declarațiile premierului Karamanlis 
în parlament

în diferite țări continuă manifes
tările consacrate „Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România".

La Ambasada României din Sofia 
a avut loc o gală de filme, în cadrul 
căreia a fost prezentat filmul artis
tic „Pe aici nu se trece". Atașatul 
militar, aero și naval, colonel Gheor- 
ghe Ionescu, a vorbit despre semnifi
cația „Zilei Armatei Republicii So
cialiste România".

Au participat generali și ofițeri din 
Armata Populară Bulgară, atașați 
militari acreditați la Sofia. A fost 
prezent ambasadorul tării noastre la 
Sofia, Trofin Simedrea.

★
Atașatul militar al țării noastre la 

Praga, colonel Voicu Țugurel, a avut 
întîlnlri cu militari din garnizoana o- 
rașului slovac Nove Meșto, eliberat 
în primăvara anultii 1945 de trupele 
române, precum și cu cei din loca
litatea Caslav. Cu acest prilej au 
fost înfățișate aspecte ale activității 
și vieții ostașilor noștri, succesele

obținute de România socialistă în 
construirea noii societăți.

★
Atașatul militar, aero si naval al 

României la Berlin, colonel Mihai 
Burbulea, a avut o întîlnire cu militari 
din garnizoana Sternberg. Cu acest 
prilej a fost prezentată o expunere 
legată de „Ziua Armatei Republicii 
Socialiste România". De asemenea, a 
avut loc o gală de filme documenta
re și a fost deschisă o expoziție de 
fotografii.

★
Ambasadorul României la Buda

pesta, loan Cotoț, împreună cu colonel 
loan Pușcaș, atașatul nostru militar 
și aero, au depus o coroană de flori 
la mormintele eroilor români care 
și-au jertfit viața în lupta pentru e- 
liberarea Ungariei de sub fascism, 
din localitatea Litke. Au mai fost 
depuse coroane de flori și la monu
mentele eroilor români din Debrecen, 
Tiszalok și Megyaszo.

(Agerpres)

rhodesia Dispariția 
unui lider al mișcării 

de eliberare
SALISBURY 17 (Agerpres). — Dr. 

Edson Sithole, secretar pentru infor
mații al Congresului Național Afri
can din Rhodesia, a dispărut, înce- 
pînd de miercurea trecută, anunță 
din Salisbury agenția France Presse, 
adăugind că familia sa a întreprins 
un demers oficial pentru ca poliția 
să-l înscrie pe lista persoanelor dis
părute. E. Sithole a fost văzut ul
tima dată miercuri seara, după ce 
făcuse o declarație la Clubul pre
sei din Salisbury.

Poliția rhodesiană indică, pe de 
altă parte, că s-a deschis o anchetă 
și că se fac cercetări pentru a-1 re
găsi, negînd în același timp că 
E. Sithole ar fi fost arestat.

ATENA 17 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei. Constantin Ka
ramanlis, s-a adresat parlamentului, 
examinînd principalele probleme ex
terne si interne. în lumina progra
mului cabinetului său — informează 
agenția ateniană de știri A.N.A.

Premierul Karamanlis a declarat că 
una dintre principalele sarcini ale 
primului guvern democrat a fost a- 
ceea de a întări poziția internațio
nală a Greciei. El a declarat : „Am 
extins relațiile de prietenie cu ță
rile răsăritene si am depus eforturi 
pentru raporturi mai strînse cu sta
tele balcanice, reușind să eliminăm 
climatul de ostilitate, prin crearea u- 
nuia de prietenie si cooperare". El 
a reamintit, la acest punct, de in
vitația adresată statelor balcanice 
pentru organizarea unei conferințe 
la nivelul miniștrilor adiuncti ai pla
nificării. invitație acceptată, oină a- 
cum. de Iugoslavia. Bulgaria și 
România.

Referindu-se la relațiile Greciei cu 
N.A.T.O., premierul a reamintit ho- 
tărîrea actualului guvern de a re
trage tara din organismele militare 
ale Pactului nord-atlantic. plasind. 
astfel, forțele armate grecești exclu
siv sub comandă națională. ..Grecia 
îsi va reconsidera atitudinea fată de 
N.A.T.O. numai dacă vor fi înlătu
rate rațiunile care au determinat-o 
să se retragă" — a precizat șeful 
guvernului elen, care a adăugat că

fortele armate trebuie să rămînă sub 
conducere națională in timp de pace 
si plasate sub administrația alianței 
nord-atlantice numai în caz de ex
tremă necesitate.

Este necesară completarea 
destinderii politice 

cu destinderea militară 
subliniază primul ministru al 

Suedel
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa a intensificat pro
cesul de destindere și a pus bazele 
continuării cooperării dintre statele 
europene, a declarat primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, într-o alocu
țiune prilejuită de inaugurarea se- / 
siunii Riksdagului (parlamentul sue- / 
dez). El a spus că Suedia va depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
hotărîrilor și recomandărilor adop
tate la Helsinki, precizînd, totodată, 
că pentru a se consolida aspirația 
spre destinderea politică sint nece
sare în primul rînd măsuri interna
ționale suplimentare în domeniul in
stituirii controlului asupra armamen
telor și înarmării și asigurarea de 
garanții împotriva neproliferării ar
melor nucleare.

PORTUGALIA

MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA
LISABONA 17 (Agerpres). — Con

siliul Revoluției din Portugalia s-a 
reunit, în cursul nopții de joi spre 
vineri, pentru a analiza situația po- 
litico-militară din țară — transmite 
agenția A.N.O.P. „Considerînd că ar
mata reprezintă un element funda
mental în combaterea forțelor con
trarevoluționare — se arată în comu
nicatul oficial dat publicității — con
siliul a decis ca șeful statului major 
al armatei, comandamentul Copcon 
și comandanții regiunilor militare 
să adopte imediat măsurile necesare 
pentru a se asigura întărirea unității, 
disciplinei și eficienței forțelor ar
mate".

UNITĂȚII FORȚELOR ARMATE
Pe de altă parte, consiliul a au

diat un raport al comisiei însărci
nate cu lichidarea fostei poliții sala- 
zariste (P.I.D.E.) și a Legiunii portu
gheze (organizație fascistă a fostului 
regim) și a abordat sarcina numirii 
viitorilor comandanți militari ai Găr
zii Naționale Republicane, ai Poliției 
de securitate și ai Gărzii fiscalo- 
vamale. în sfîrșit, membrii consiliu
lui au decis să numească pe locote- 
nent-colonelul Castro Alves în func
ția de președinte al Comisiei inter
ministeriale pentru epurare și recla- 
sificare.

„Pentru Anglia —o iarna dură“
— declară ministrul finanțelor

„Pakistanul 
pe tărîmul

și România 
unei rodnice

se întâlnesc
colaborări46

LONDRA 17 (Agerpres). — Guver
nul laburist nu intenționează să re
ducă cheltuielile^ publice prevăzute 
pentru anul acesta, in pofida puter
nicelor presiuni exercitate de opozi
ție și de marii industriași — a decla
rat, în tradiționalul raport prezentat 
în fata reprezentanților cercurilor 
financiare britanice, ministrul de fi
nanțe Denis Healey. El a apreciat că 
asemenea reduceri nu ar fi de dorit 
într-un .moment în care economia 
funcționează sub capacitatea ei, iar 
șomajul este în creștere. „Cred că 
pentru Marea Britanie este tot atît 
de justificat, ca și pentru alte na
țiuni, să accepte, în momentul de 
față, un deficit considerabil" — a re
levat ministrul britanic. Menționînd 
că nu se pune problema măririi ca-

B B B B B B B

pitolului bugetar al cheltuielilor. în 
vederea combaterii șomajului (care 
a atins un nivel-record : 1 125 000
persoane), el a adăugat : iarna care 
se apropie va fi, pentru milioane de 
britanici, „dură și dureroasă".

Denis Healey a apreciat că princi
palele două cauze ale dificultăților 
cu care este confruntată economia 
britanică rezidă în investițiile indus
triale reduse și în slaba productivi
tate, subliniind că guvernul intențio
nează să elaboreze „o nouă strategie 
de creștere industrială". Acest fapt 
— a spus el — „necesită schimbări 
structurale fundamentale în baza 
noastră industrială, într-un moment 
în care sîntem confruntați cu cele 
mai grave probleme economice ime
diate din istoria noastră".

B B B B B B

țiilor bilaterale, la cauza păcii, socia
lismului și progresului în lume.

★
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

de la Phenian tovarășul Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care, la invitația conducerii de partid 
și de stat a R.P.D. Coreene, a făcut 
o vizită de prietenie în această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
a fost prezent tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Pak Zung Guc. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 

în R. D. Germană
BERLIN 17 — Corespondentul nos

tru transmite : Delegația de acti
viști ai P.C.R. condusă de Ion Florea, 
nrim-secretar al Comitetului jude
țean Mures al P.C.R.. aflată, la in
vitația C.C. al P.S.U.G.. într-o vi
zită pentru schimb de experiență în
R. D. Germană, a fost primită, vi
neri. de Werner Krolikowski. mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. La convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. tovărășească, a fost prezent 
ambasadorul României în R.D.G., Va- 
sile Vlad.

în cursul vizitei în R. D. Germa
nă. delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.S.U.G., la Comisia de Stat 
a Planificării si la Ministerul pen
tru Construcția de Masini-Unelte și 
de Prelucrare. Delegația a vizitat u- 
nităti economice din Berlin, precum 
si din orașul și regiunea Erfurt.

În întîmpinarea 
Congresului comuniștilor 

cubanezi
HAVANA 17 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Proiectul de 
platformă programatică a Partidului 
Comunist din Cuba — important do
cument al primului congres al parti
dului, ale cărui lucrări se vor des
fășura în cursul lunii decembrie a 
acestui an — a început să fie dez
bătut în întreaga țară. Ziarul „Gran
ma" subliniază că la aceste ample 
dezbateri, care au început la 13 oc
tombrie și se vor încheia la 23 oc
tombrie, vor participa aproximativ 
un milion și jumătate de oameni ai 
muncii.

Cuba sprijină noul 
organism latino-american 

de cooperare
Un articol 

al ziarului „Granma" 
despre constituirea S.E.L.A.
HAVANA 17 — Corespondentul

Agerpres transmite : într-un articol 
consacrat reuniunii S.E.L.A. de la 
Ciudad de Panama, ziarul „Granma" 
relevă semnificația deosebită a actu
lui constituirii acestui organism eco
nomic regional, la care iau parte, în 
pofida originii istorico-politice dife
rite, majoritatea statelor din zonă — 
inclusiv Cuba. „După O.L.A.D.E. 
(Organizația latino-americană a e- 
nergiei) — scrie ziarul — S.E.L.A. 
este primul organism din regiune, 
în istoria recentă a țărilor noastre, 
în care se așteaptă să fie reprezen
tate toate țările latino-americane și 
din , Caraibe, fără participarea
S. U.A.".

După ce subliniază că Republica 
Cuba a fost de la bun început de 
acord cu formarea acestui organism 
și a militat pentru aceasta, „Granma" 
scrie că „proiectul de convenție con
stitutivă definește S.E.L.A. ca un in
strument regional de consultare, 
coordonare, cooperare și promovare 
a schimburilor economice.

Ziarul precizează că participarea 
Cubei in S.E.L.A. este absolut com
patibilă cu participarea sa în 
C.A.E.R. ; în declarația guvernului 
cubanez făcută cu prilejul aderării 
la C.A.E.R. se arată că „Cuba vede 
viitorul său drum de dezvoltare în 
regiune în cooperarea economică cu 
țările latino-americane, ceea ce nu 
intră în contradicție cu principiul 
dezvoltării cooperării cu țările socia
liste".

k mi»
• SALVAȚI PĂDURILE. 

Pădurea tropicală, care formea
ză un cordon verde de-a lungul 
Ecuatorului — acoperind o su
prafață de circa 8 milioane kmp 
— asigură, potrivit oamenilor de 
știință, pînă la 30 la sută din 
nevoile mondiale in oxigen. A- 
numiți ecologi apreciază că a- 
cest „plămin verde" al planetei 
este în primejdie de a fi distrus 
pînă la sfîrșitul acestui secol, 
avînd în vedere ritmul actual al 
defrișărilor. în America Cen
trală, de exemplu, două treimi 
din pădurea tropicală a fost dis
trusă. în Columbia și Brazilia 
suprafața zonei împădurite se 
reduce cu peste un milion hec
tare pe an. Exportul trunchiu- 
rilor de arbori din Indonezia a 
crescut de la 300 000 mc în 1968 
la peste 7,5 milioane mc în 1970. 
Fondul mondial pentru natură 
a lansat o campanie de salvare 
a zonelor împădurite tropicale 
supuse unei exploatări nerațio
nale, pentru conservarea echili
brului ecologic al planetei.

• „EPIDEMIE" DE AC
CIDENTE DE CIRCULA
ȚIE. în lumea întreagă, în fie
care an își pierd viața în acci
dente de circulație 250 000 de 
persoane, iar două milioane sînt 
rănite mai mult sau mai puțin 
grav, scrie revista „Sântă du 
Monde" a Organizației Mondiale 
a Sănătății. Menționînd, în con
tinuare, că peste o treime din 
deceseie persoanelor între 15 și 
25 de ani se datoresc accidente
lor, revista arată că, se impune 
luarea de măsuri hotărîte pe 
plan național și pe plan inter
național, inclusiv prin interme
diul Organizației Mondiale a 
Sănătății, pentru a se pune ca
păt acestei veritabile „epide
mii".

• MUZEU SUBTERAN. 
Sub clădirile orașului ceho
slovac Litomerice se află un a- 
devărat labirint subteran, for
mat din încăperi dispuse pe 
două și chiar trei niveluri. Spa
țiile respective, care datează din 
secolele XIII—XIV, au fost res
taurate și amenajate în stilul 
arhitectural inițial, fiind trans
formate în muzeu. O bogată co
lecție de piese arheologice com
pletează interiorul acestui ori
ginal muzeu, deschis nu de mult 
publicului.

• „BIOGRAFIE AR
HEOLOGICĂ" CU AJU
TORUL COMPUTERU
LUI. Un arheolog amator, care 
a trăit mai mulți ani la Cairo, a 
avut ideea de a studia cu aju
torul unui ordinator cele 16 000 
de fragmente, de cele mai dife
rite dimensiuni, ale templului 
lui Amenhotep al IV-lea, faraon 
egiptean (1361—1341), soțul ves
titei Nefertite și tatăl lui Tu- 
tankhamon. Electronica a per
mis clasificarea și reconstituirea 
in bună parte a zidurilor tem
plului distrus și descifrarea hie
roglifelor care acopereau inte
rioarele și care relatează în de
taliu viața soției faraonului. De 
altfel, chipul reginei Nefertila 
figurează de 564 de ori pe pere
ții interiori, iar cel al faraonu
lui de numai 320 de ori. Recent, 
prima biografie arheologică din 
lume creată grație ordinatorului 
a văzut lumina tiparului.

• „ASPIRATOR" PEN
TRU LEMAN. Lacul Leman 
urmează să fie curățat de im
puritățile care plutesc pe supra
fața sa cu ajutorul unui... aspi
rator gigantic. Neobișnuita ma
șină, denumită „Pelican", cin- 
tărește circa 7 tone și poate 
absorbi tot felul de impurități, 
inclusiv „petele" de petrol, fiind 
utilizabilă și pentru înlăturarea 
algelor.

• ECRANIZAREA U- 
NUI ROMAN AL LUI 
GOETHE. în apropiere de 
Potsdam (R.D. Germană), sub 
conducerea regizorului Egon 
Giinther, au început lucrările 
pentru realizarea unui film du
pă romanul „Suferințele tînăru- 
lui Werther" al lui Johann 
Wolfgang von Goethe. Filmul va 
fi turnat în două versiuni dis
tincte — una pentru cinemato
graf, cealaltă pentru televiziune.

Pakistanul 
amplu efort 
voltării sale 
la obiectivele prioritare în 
direcție, primul ministru 
All Bhutto arăta recent că guvernul 
a stabilit planuri de dezvoltare a in
dustriei pe baze științifice, prevă- 
zînd construirea unui mare număr 
de fabrici și uzine. El a amintit 
exemplul primei oțelării a Pakista
nului, ridicată la Karachi, adăugind 
că alte asemenea proiecte vor fi puse 
în aplicare. „Sînt pe deplin conștient 
că mulți oameni nu au de lucru — 
arăta premierul Bhutto — dar, odată 
cu progresele din industrie și agri
cultură, vor exista mai multe locuri 
de muncă în viitor. Partidul Po
porului, partid de guvernămint, s-a 
angajat să ridice nivelul de trai al 
maselor, angajament ce va fi înde
plinit cu orice preț".

Este semnificativ faptul că în pla
nul cincinal viitor (1976—1980) se 
pune un accent deosebit pe dezvol
tarea industriei grele, a energeticii, 
industriei de prelucrare a materiilor 
prime agricole. Proiectele majore ale 
planului de cinci ani vor fi stabilite 
în cadrul sectorului de stat. Pentru 
realizarea acestor obiective, guvernul 
pakistanez dispune de un plan de 
investiții energic, fiind prevăzute 
fonduri de 135 miliarde rupii (13 500 
milioane dolari) pentru următorii 
cinci ani. Din totalul acestei sume, 
investițiile din industrie vor ajunge 
la 21,26 miliarde rupii — în mod prio
ritar în energie, transporturi, con
strucții și minerit.

în înfăptuirea proiectelor de dez
voltare a tării, guvernul pakistanez 
acordă o deosebită atenție colaborării 
cu statele prietene. Constatăm cu 
satisfacție că Pakistanul și România, 
în pofida distanțelor ce le despart, 
se lntîlnesc pe tărîmul unei rodnice 
conlucrări. Un cadru adecvat în a- 
cest sens îl reprezintă Acordul pri-

se află angajat într-un 
pentru accelerarea dez- 
economice. Referindu-se 

această 
Zulfikar

de M. ARAB,
publicist pakistanez

vind colaborarea economică, tehnică 
și științifică, semnat în iulie 1973. In 
baza’ acordului, specialiști români în 
industria petrolului urmează să so
sească în Pakistan pentru a acorda 
asistență în dezvoltarea industriei 
petroliere pakistaneze. De asemenea, 
două delegații oficiale pakistaneze 
au vizitat România și au purtat dis
cuții asupra detaliilor tehnice pri
vind construirea în țara noastră, cu 
sprijin românesc, a unor fabrici de 
sodă, de prelucrare a fosfaților, de 
fibre sintetice și alte obiective eco
nomice, printre care o linie de a- 
samblare pentru locomotive Diesel 
electrice. România și Pakistanul sînt 
interesate în întrebuințarea fosfați
lor în agricultură, în construcția de 
mașini, tractoare, textile, ciment, con
strucția de vapoare. Alte proiecte in
clud construirea unui complex in
dustrial cu ramuri la Taxila și La
hore, fabricarea de locomotive, ca și 
construirea unei porțiuni de 150 de 
mile din marele drum al Indusului. 
Experții români au vizitat deja Pa
kistanul pentru a pune la punct a- 
ranjamentele și facilitățile privind 
fabricarea locomotivelor, ca și pen
tru construirea 
getic.

în luna mai 
semnat un nou 
baza căruia România va importa din 
Pakistan unele materii prime și pro
duse textile, instrumente medicale, 
produse chimice, orez. Importurile 
Pakistanului din România constau în 
instalații de foraj, echipament petro
lier. echipament electric, transforma
toare. mașini pentru construcția de 
drumuri.

Recent, la Islamabad au avut loc 
sesiunea Comisiei ministeriale comu
ne româno-pakistaneze și întîlnirea

unui complex ener-

a acestui an a fost 
acord comercial, in

experților din cele două țări, în sco
pul identificării de noi domenii pen
tru dezvoltarea colaborării economi
ce. Separat, au loc ședințe ale exper
ților din cele două țări. Părțile au 
discutat utilizarea unui credit, din 
care o parte a fost deja utilizată de 
Pakistan pentru dezvoltarea rafină
riei de petrol de la Karachi.

La întîlnirea de la Islamabad a co
misiei mixte, Pakistanul a prezentat 
o listă de cinci categorii de proiecte 
de cooperare cu România, care in
clud : construirea de combinate pen
tru prelucrarea cărnii, pentru obți
nerea de furaje din deșeuri agricole, 
construirea unor complexe avicole, 
echipamente pentru gospodării agri
cole. România și Pakistanul sînt tot
odată interesate" în cooperarea pri
vind utilizarea în scopuri pașnice a 
energiei nucleare.

O contribuție de cea mai mare im
portanță la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările noastre au 
avut întilnirile la nivel înalt româ- 
no-pakistaneze. Vizita întreprinsă în 
Pakistan, in ianuarie 1973, de Exce
lența Sa domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a marcat o piatră de hotar 
în dezvoltarea relațiilor dintre Pakis
tan și România. Chintesență a con
vorbirilor fructuoase dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
de atunci al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto (în prezent prim-minis- 
tru), Declarația solemnă comună și 
Comunicatul comun au pus bazele, 
pe termen lung, ale cooperării bilate
rale în toate domeniile. De atunci, 
cele două țări s-au străduit. în nu
meroase domenii, să realizeze prin
cipalele măsuri stabilite la nivel 
înalt.

Se poate afirma că apropiata vi
zită a premierului Bhutto în Româ
nia, convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor deschide noi 
perspective de dezvoltare colaborării 
dintre Pakistan și România.

agențiile de presă
Președintele Uniunii Co

muniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a avut, joi. o între
vedere cu Geronimo Alvarez, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Argentina, care, la invitația Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a făcut o vi
zită in Iugoslavia.

lntîlniri româno-maroca-
în cadrul vizitei pe care o în

treprindere la invitația Uniunii Ma
rocane a Agriculturii, delegația Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de producție, condusă de Aldea 
Militaru, președintele U.N.C.A.P.. a 
vizitat provinciile Kenitra. Fes și 
Meknes. Au avut loc întîlniri cu gu
vernatorii provinciilor, cu conducăto
rii uniunilor provinciale ale agricul
turii. vizite la cooperative agricole si 
de creștere a animalelor, la plantații 
de citrice si podgorii.

ăl XlI-lea Congres al P.C. 
din Columbia își va
lucrările la Bogota. între 5 si 9 de
cembrie. Ordinea de zi 
evoluția situației interne, 
comuniștilor columbieni 
mișcării de masă, lupta
pentru consolidarea unității populare, 
evoluția situației politice internațio
nale si aspecte organizatorice.

cuprinde : 
sarcinile 

în cadrul 
partidului

„Kuweit Oil Company" * 
preluat toate operațiunile societăți
lor „Gulf Oii" și „British Petro
leum" în această țară.

transmit
încheierea convorbirilor 

tunisiano-bnlgare. La încheie- 
rea convorbirilor dintre președintele 
Tunisiei. Habib Bourguiba. si pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria. Todor Jivkov. care a efec
tuat o vizită oficială în această tară, 
la Tunis a fost semnată Declarația 
comună tunisiano-bulgară si a fost 
dat publicității un comunicat 
care relevă evoluția pozitivă 
tiilor dintre cele două țări și 
de a extinde pe multiple 
cooperarea bilaterală, pe baza____
tării principiilor egalității depline în 
drepturi, neimixtiunii în treburile in
terne. respectului si avantajului re
ciproc. Vineri, Todor Jivkov a sosit 
într-o vizită oficială de prietenie la 
Nouakchott, capitala Republicii Mau
ritania.

nomice internaționale, a avut, la A- 
tena, convorbiri cu Ioannis Bontos, 
ministrul supleant al coordonării, 
Ioannis Varvitsiotis, ministrul comer
țului, și Constantin Konofagos, minis
trul industriei.

comun, 
a rela- 
dorinta 
planuri 
respec-

Convorbiri româno-elene. 
în cadrul pregătirii celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-elene. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco-

Noi premii Nobel. Aca- 
demia Regală de Științe din Sue
dia a hotărît să atribuie premiul No
bel pentru chimie pe anul 1975 pro
fesorului australian John Warcup 
Cornforth. pentru lucrările sale in 
domeniul stereochimiei reacțiilor ca
talizate cu enzime. si profesorului 
elvețian Vladimir Prelog, pentru cer
cetările privind stereochimia molecu
lelor și a reacțiilor organice. Premiul 
Nobel pentru fizică ne anul 1975 a 
fost decernat profesorilor Aage Bohr 
(Danemarca). Ben Mottelson (Dane
marca) și James Rainwater (S.U.A.), 
pentru descoperirea relației dintre 
mișcarea de ansamblu si mișcarea 
particulelor în nucleul atomic, pre
cum si pentru dezvoltarea teoriei a- 
supra structurii nucleului atomic 
bazate pe această relație.

• ODISEE ÎN PACI
FIC. Doi neozeelandezi, un ca
nadian și un american care au 
întreprins, cu o velieră, o croa
zieră în Pacific, au 1'ost sur
prinși, la 2 septembrie, de o 
violentă furtună la o distanță 
de aproximativ 1 000 km de Ha
waii. Veliera s-a răsturnat, cel 
patru reușind cu greu să se sal
veze într-o barcă pneumatică, 
fără însă să poată lua cu ei ali
mente, ci doar o rezervă de apă 
pentru două zile. După ce au 
navigat timp de șase zile, au 
putut să prindă cu ajutorul u- 
nei... antene de radio rupte un 
pește, care s-a dovedit însă a 
nu fi comestibil. în a opta zi au 
disputat cu un rechin resturile 
unei broaște țestoase marine. In 
a 10-a zi, aproape morți de foa
me, au fost culeși de o flotilă de 
baleniere sovietice. După ce au 
petrecut o lună la bordul unuia 
din vase, naufragiații au fost 
debarcați, zilele trecute, în Ja
ponia.

SOFIA. Cu ocazia aniversării a 125 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu, Uniunea scriitorilor din Bulgaria a organizat, la 17 octom
brie, un simpozion consacrat marelui poet. Au fost prezentate viața și 
opera luceafărului poeziei românești și au fost recitate citeva dintre 
cele mai reprezentative poezii ale sale.

Au participat acad. Sava Ganovski, președintele Asociației de prie
tenie bulgaro-română, Slavcio Vasev, președintele Comitetului pentru 
înțelegere și colaborare balcanică, și Gheorghi Strumski, secretarul 
Uniunii scriitorilor bulgari. A fost prezent ambasadorul României la 
Sofia, Trofin Simedrea.

• CRONICĂ AUDIO. 
De mai mulțî ani, colaboratorii 
Muzeului memorial și ai Biblio
tecii „Jawaharlal Nehru" lu
crează la întocmirea unei „Isto
rii sonore" a Indiei, care se re
feră la perioada de după cuce
rirea independenței. Concepută 
sub forma unor interviuri luate 
participanților la principalele e- 
venimente petrecute în acest 
răstimp,. această istorie este im
primată pe benzi de magneto
fon, înregistrările urmînd să fie 
păstrate ca izvoare-document. 
Pînă acum au fost realizate cir
ca 600 de interviuri ale acestei 
neobișnuite cronici audio.
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