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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCUw

A VIZITAT IERI INSTITUTE UE CERCETĂRI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorglie Cioară, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea au participat, 
marți dimineață, la inaugurarea 
Centrului național de fizică-Bucu- 
rești, care reunește, într-un tot u- 
nitar, cercetarea cu invățămîntul 
și producția. Au fost prezenți, de 
asemenea, tovarășii loan Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Oc
tavian Groza, ministru secretar de 
stat, cadre de conducere din une
le ministere, academicieni, oameni 
de știință.

Conceput și realizat la Indicația 
secretarului general al partidului — 
care, cu prilejul vizitei de lucru din 
27 iulie 1971 la Institutul de fizică 
atomică, sublinia faptul că „crearea 
unui complex unitar de învățămînt, 
cercetare și producție va avea re
zultate deosebit de bune pentru dez
voltarea în viitor a activității noas-, 
tre în. acest sector de vîrf in știință 
și producție" — centrul 'național 
constituie o puternică bază materia
lă, la nivelul exigențelor actuale, ce 
permite tinerelor generații să-și în
sușească temeinice cunoștințe de fi
zică, tehnică și tehnologie specifice 
și, împreună cu specialiștii consa- 
crați, să abordeze și să soluționeze 
probleme complexe, să contribuie la 
progresul economiei, la prestigiul 
șțiinței și tehnicii românești pe plan 
mondial. în noul centru iși desfă
șoară activitatea Institutul de fizică 
atomică, cu compartimentele de cer
cetare și de dezvoltare tehnologică 
și producție de aparatură și radio- 
izotopi, Institutul de fizică, Institutul 
pentru creație științifică și tehnică, 
Facultatea de fizică 'a Universității 
fiucurești, liceul de specialitate, 
Centrul de pregătire șl specializare 
a cadrelor in domeniul nuclear. Toa
ta aceste unități dispun de'instalații 
șl laboratoare de investigații, de sec
ții șl de ateliere de producție dotate 
cu aparatură și tehnică la nivelul 
cuceririlor actuale ale științei în do
meniul fizicii, energiei nucleare și 
ramurilor conexe, 
mun, pentru 
cercetare și 
rilor atomici, 
particule, a instalațiilor de laseri, 
șpectrometrelor de înaltă rezoluție și 
a altor instalații moderne ale Institu
tului de fizică atomică, a fondului da 
cărți și publicații de specialitate vor 
permite celor 5 000 de cercetători, 
cadre didactice, specialiști, mun
citori', studenți șl elevi care lucrează 
aici Însușirea unor temeinice cunoș
tințe, conceperea și realizarea unor 
proiecte integrate de cercetare, de a- 
parate, Instalații și tehnologii desti
nate, pe de o parte, extinderii limi
telor de cunoaștere, iar, pe de altă 
parte, lărgirii domeniilor de aplica
ții ale fizicii și tehnicilor nucleare 
în economia națională, posibilități 
largi de colaborare și cooperare in
ternațională.

într-un ansamblu arhitectonic mo
dern, centrul cuprinde, de asemenea, 
un pavilion al bibliotecii și labora
toarelor centrale, precum și al coor
donării întregii activități, construcții 
social-culturale, cămine studențești,
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în cinstea
Congresului partidului

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PATRU ANI .DIN CINCINAL

COCS MAI MUT,
CONSUMURI MAI REDUSE

• BISTRIȚA (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Anghel). r- Pe an
samblul economiei județului Bistri- 
ța-Năsăud, potrivit datelor centra
lizate recent, planul pe 4 ani din 
actualul cincinal a fost îndeplinit 
cu un avans de 90 de zile. Totodată, 
colectivele de muncitori, ingineri și

. tehnicieni din unele unități econo
mice au raportat obținerea unor 
depășiri substanțiale față de sarci
nile de plan stabilite pentru livră
rile la export pe întregul cincinal. 
Se remarcă în mod deosebit colec
tivul' întreprinderii forestiere ‘ de 
exploatare. și transport—Bistrița, 
care a livrat la export, suplimentar 
față de prevederile planului cinci
nal, produse in valoare de aproape

■ 50 milioane lei valută.
• ALBA IULIA (Corespondentul

„Scînteii", Ștefan Dinică). — Pînă 
îh prezent, 14 mari întreprinderi 
industriale din județul Alba au în
deplinit înainte de termen sarcinile

■ de producție pe 4 ani ai cincinalu
lui. De curînd au raportat acest 
succes Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Blaj și întreprinderea 
metalurgică de metale neferoase 
din Zlatna. Pînă la sfîrșitul anului, 
colectivele celor două unități vor 
realiza suplimentar, peste prevede
rile pe 4 ani ai cincinalului, o pro
ducție globală in valoare de peste 
165 milioane lei, livrind beneficia
rilor importante 
bilă, panel, acid 
produse.

■ I

bazinul Domelor au extras, anul a- 
cesta, peste prevederile perioadei 
ianuarie-octombrie, circa 1 0.00 tone 
mangan, iar sporurile de producție 
obținute de muncitorii forestieri su
ceveni însumează, pînă la această 
dată, 8 970 metri cubi de cherestea.

• SF. GHEORGHE (Corespon
dentul „Scînteii", Tomori Geza).— 
Angajate, in marea întrecere socia
listă ce se desfășoară în cinstea ce
lui de-al XI-lea Congres al parti
dului, tot mai multe colective de 
întreprinderi industriale din județul 
Covasna anunță realizarea planului 
pe 4 ani ai cincinalului. în rindul 
acestora s-a înscris recent harni
cul colectiv al întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport din 
Tirgu-Secuiesc. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, el va livra peste prevederile 
planului 1 600 metri cubi cherestea 
fag, 4 000 metri cubi cherestea ră- 
șinoase, 4 000 metri cubi bușteni 
fag pentru derulaj, 5 000 metri cubi 
bușteni de rășinoase pentru che
restea, 3 000 metri cubi lemn de 
celuloză, 3 000 metri cubi lemn 
pentru mină, precum și alte produ
se, depășind indicatorul valoarea 
producției globale cu peste 50 mi
lioane lei, iar cel al producției 
marfă cu peste 94 milioană lei.

/

economice

cantități de 
sulfuric și

mo- 
alte

dino La unitățile 
nordul Moldovei, care și-au onorat 
prevederile planului pe patru ani, 
se adaugă și Exploatarea minieră 
Vatra Dornei, întreprinderea de 
exploatare și transporturi forestie
re și Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Suceava. Minerii din

o Constructorii barajului de la 
Rovinari s-au alăturat celorlalte 
colective din unitățile economice 
ale. județului Gorj care au îndepli
nit sarcinile de plan pe patru ani 
ai cincinalului. După cum re
zultă din bilanțurile activității des
fășurate de Ia începutul cinci
nalului, acest colectiv a reușit 
să realizeze peste prevederile pe
rioadei 1971-1974 lucrări în valoare 
de 5 000 000 lei, să diminueze cu 
aproape 10 000 000 lei, sub sarcinile 
de plan, cheltuielile de producție.

Zilnic, noi fapte în muncă vin să 
întregească bilanțul succeselor cu 
care siderurgiștii din întreaga țară 
întîmpină Congresul al XI-Iea al 
P.C.R. Cocsarii de la Combinatul 
siderurgic din Galați, de pildă,■- 
anunță îndeplinirea sarcinilor de 
plap.. pe cele zece luni ale,-anului 
îrr.’Cjjrs. Avansul cîștigat le va per- 
mitejiia, pînă Ia finele lunii octom
brie,'"să realizeze o producție su- 
pli'mentară de circa 43 000 de tone 
crfcs'. metalurgic. O contribuție în
semnată la realizarea planului a 
adus-o colectivul celei de-a treia 
baterii , de cocsificare, intrată în 
funcțiune în luna septembrie. Bune 
rezultate au obținut și muncitorii 
bateriilor de cocs ale combinatelor 
siderurgice de la Hunedoara și Re
șița, precum și cocsarii uzinei 
„Victoria" din Călan. Prin perfec
ționări tehnologice și folosirea cu 
randament sporit a cuptoarelor și 
mașinilor de șarjare, de Ia începu
tul anului și pină acum ei au ex
pediat furnalelor -o cantitate supli
mentară de cocs echivalentă cu 
necesarul pentru elaborarea a 
peste 100 000 tone fontă. Alătu- 
rîndu-se eforturilor depuse de co
lectivele uzinelor cocso-chimice, si
derurgiștii desfășoară, la rîndul lor, 
o activitate susținută pentru redu
cerea consumurilor specifice de 
cocs, utilizînd, în acest sens, noi 
procedee de intensificare a proce
selor de topire în furnale, cum sînt 
preîncălzirea gazului metan și îm
bogățirea aerului cu oxigen, para
lel cu unele măsuri de omogeniza
re a încărcăturilor. Datorită acestor 
acțiuni, consumul de cocs metalur
gic pe tona fontă a scăzut de 
la 693 kg în 1970 la 620 kg în 1974._ _ _ _ _ _ _ _ _ >

COMERȚUL ÎN ACESTE
ZILE DE TOAMNA

@ În magazine, în piețe 
aprovizionării populației.
83 Buna desfășurare a comerțului cere nu numai cooperarea dintre cei ce 
produc și cei ce asigură circulația mărfurilor, ci și colaborarea gospodă
rească, activă, responsabilă a cetățeanului in calitatea sa de cumpărător.

i .  ...

un bogat și variat fond de mărfuri destinate

O discuție concreta, utila, eficientă despre preocupările cercetătorilor de Ia ICECHIM

Utilizarea în co- 
scopuri didactice, de 

producție a reacto- 
a acceleratorilor de

e Se aplică cu consecvență recomandările conducerii 
partidului privind strînsa legătură a cercetării știin
țifice cu producția, cu învățămîntul de specialitate.

© Progrese remarcabile ale cercetării științifice 
românești.

@ Secretarul general al partidului și-a exprimat convin
gerea că baza materială existentă, condițiile create 
vor aduce rezultate și mai bune în toate domeniile 
științei, în fructificarea acestora în producție.

internate pentru elevi, cantină, res
taurant, hotel, complex comercial și 
de servire, dispensar, farmacie, 
blocuri de locuințe.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Centrul național de fi
zică a fost salutată cu prelungi 
ovații și aplauze de toți cei ce iși 
desfășoară activitatea in acest ade-

vărat „combinat" al științei și tehni
cii noi — care au ținut să-și expri
me profunda gratitudine pentru con
dițiile excepționale de muncă, invă- 
tămint și cercetare create aici.

Vizitarea unora din numeroasele 
. obiective ale Centrului național de 

fizică a permis cunoașterea citorva 
din realizările și preocupările între
gului colectiv, aportul său la progre-

sul științei ,și tehnologiilor., Diferite 
aparate și utilaje pentru aplicațiile 
tehnicilor și tehnologiilor nucleare, de 
concepție originală — rod al integrării 
activității de cercetare-învățămînt- 
producție — reflectă modul in care 
au fost puse în valoare capacitățile 
de inteligență creatoare ale cercetă-

Magazinele — șl îndeosebi cele 
alimentare și de legume-fructe — 
înregistrează în aceste zile o mare 
afluență de cumpărători. Fapt întru 
totul explicabil : ne aflăm in peri
oada aprovizionărilor de toamna- 
iarnă, cînd fiecare gospodar, fiecare 
familie iși completează cămara cu 
mărfuri de sezon, asigurînd astfel 
produsele necesare pentru consum. 
Și, fapt îmbucurător, datorită grijii 
manifestate de unitățile productive — 
industriale și agricole — pentru a 
livra integral la fondul pieței pro
dusele contractate, datorită preocu
pării organelor comerciale de a gos
podări judicios fondul de marfă 
existent, magazinele de desfacere 
reușesc să asigure o aprovizionare 
în general corespunzătoare, oferind 
cumpărătorilor, la unele produse, 
cantități sporite de mărfuri față de 
anii anteriori. De altfel, de la înce
putul anului și pînă acum s-au pus 
Ia dispoziția cumpărătorilor mărfuri 
alimentare și nealimentare cu peste 
un miliard de Iei mai multe decît în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
creșteri substanțiale înregistrîndu-se 
Ia principalele bunuri de consum. 
Astfel, față de anul trecut s-au vîn- 
dut in primele trei trimestre cu 
peste 9 la sută mai multă carne, pre
parate de carne, pește și conserve’ 
din pește, cu 10 la sută mai mult 
lapte și produse lactate, cu 35 la sută 
mai mulți cartofi, cu 8 la sută mai 
multă pîirie și făină, cu 12 la sută 
mai multe conserve din legume și 
fructe, cu 7,8 Ia sută mai multe pe
rechi de Încălțăminte, cu 20 la sută 
mai multe confecții ș.a. O atenție 
deosebită s-a acordat aprovizionării 
cu zahăr și uleL

Apreciind ca bună situația de an
samblu a aprovizionării, este de

menționat .totuși că pe alocuri au 
apărut unele goluri — temporare — 
în aprovizionare, unele neconcordan- 
țe intre solicitările cumpărătorilor 
și oferta unităților de desfacere. La 
■aceasta au contribuit, desigur, în- 
tr-o anumită măsură deficiențele din 
mecanismul aprovizionării — orga
nele comerciale neurmărind în sufi
cientă măsură evoluția desfacerilor 
pentru a interveni operativ acolo 
unde ritmul livrărilor nu corespun
dea graficelor stabilite. Trebuie sub
liniat însă că una din cauzele 
neajunsurilor apărute în aprovizio
narea unor magazine în condițiile 
în care, subliniem din nou, cantită
țile oferite spre vinzare au fost și 
sînt superioare perioadelor anteri
oare — o constituie faptul că unii 
cetățeni se aprovizionează cu canti
tăți ce depășesc cu mult consumul 
normal, determinînd prin aceasta 
creșterea artificială a cererii, pertur
barea mecanismului desfacerii măr
furilor, în dauna tuturor.

Asemenea atitudini și comportări 
străine exigențelor civice ale socie
tății noastre, opuse total spiritului 
de prevedere al bunului gospodar, 
nu numai că lovesc direct in efor
turile celor pare produc și ale celor 
care desfac mărfurile necesare apro
vizionării, dar, în cele din urmă, se 
întorc cu toate consecințele lor ne
gative împotriva celor care, fie din 
neștiință, fie din prea mare sensi
bilitate la vorbele de clacă, fie din 
prea mult individualism și egoism 
creează în buna desfășurare a co
merțului situații fără nici o moti
vare obiectivă.

Cum va decurge aprovizionarea în 
continuare ? Din datele ce ni le-a 
pus la dispoziție conducerea'Ministe
rului Comerțului Interior rezultă că

tehnologii noi, mașiniLa Institutul central de cercetări pentru construcții do mqșjpl, în centrul atenției 
modern»

(Continuare în pag. a IlI-a)

Calde manifestări de dragoste și înaltă stimă pentru secretarul general al partidului, pentru ceilalți conducă
tori de partid șl de stat /

contractele In 
asigura inte- 

prevăzut pen- 
magazinelor. 

al anului tre-

stocurile actuale, plus 
curs de derulare, vor 
grai fondul de marfă 
tru
Față de trimestrul IV 
cili, în actualul trimestru se vor des
face cu 15 la sută mai multă carne, 
cu 20 la sută mai multe preparate 
din carne, cu 15 la sută mai mult 
pește, cu 20 la sută mai mult lapte și 
produse lactate, cu 9 la sută mal 
multe confecții, cu peste 10 la sută 
mai multe perechi de încălțăminte, 
cu 14,7 la sută mai multe tricotaje 
etc. Se va asigura în continuare o 
aprovizionare corespunzătoare cu za
hăr și ulei : fabricile de zahăr lu
crează în prezent la întreaga capa
citate, fiind aprovizionate cu cantită
țile necesare de sfeclă de zahăr, iar 
cantitățile planificate de ulei pentru 
fondul pieței vor fi asigurate in to
talitate. O mențiune aparte se cu
vine acțiunii de însilozare a legume
lor și fructelor de sezon care se 
desfășoară în bune condiții : la car
tofi s-au însilozat cu peste 70 la sută 
mai multe tone decît în 1973, iar la 
ceapă, cu peste 50 la sută mai mult. 
Vor fi asigurate cantități suficiente 
de rădăcinoase, varză, produse se- 
miindustrializate ș.a.

Prin urmare, se poate afirma că 
baza materială pentru o aprovizio
nare corespunzătoare există, că 
fondul de marfă destinat desfacerii 
prin magazine se va ridica la nive
lul cantităților stabilite prin plan. 
Iată de ce odată cu combaterea 
tendințelor unor cumpărători, de su- 
prastocare a diferitor mărfuri ali
mentare — prin reacția promptă a 
opiniei publice — este de datoria 
organizațiilor comerciale, a tuturor 
lucrătorilor din comerț de a supra
veghea atent procesul aprovizionării, 
de a asigura o distribuire corespun
zătoare a fondului de marfă pe lo
calități și magazine, de a crea, prin 
aceasta, condițiile necesare pentru o 
aprovizionare normală a întregii 
populații, în orice perioadă.

în legătură cu cîteva aspecte con
crete surprinse de reporterii noștri 
în magazine și piețe, citiți ancheta 
din pagina a doua.

aprovizionarea

Mihai IONESCU

CUM
ECONOMISESC

METALUL
MARII

CONSUMATORI
DE METAL

ÎN PAGINA A ll-A
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LA ÎNTREPRINDEREAJîrgul n-are supărare^. ||
DE PRELUCRARE

A MASELOR PLASTICE

BUZĂU

PRODUSELE TOAMNEI —CiT MAI 

REPEDE ÎN DEPOZITE Șl SILOZURI

CARTOFII:
Ieri, 22 octombrie, am cutreierat 

prin zeci de magazine și piețe ali
mentare, amplasate pe tot cuprinsul 
Capitalei. Ne-am fixat ca punct de 
plecare Piața Obor, apoi am trecut 
prin principalele centre alimentare 
din oraș : complexul Dorobanți, 
„Big“-ul din Balta Albă, cîteva ma
gazine alimentare din Drumul Tabe
rei, „Unic" din - centrul Capitalei, 
Piața Amzei, Rahova ș.a.m.d. Mai în- 
tîi ne-au reținut atenția marile pie
țe alimentare cu forfota lor obișnui
tă, cu atmosfera lor caracteristică 
zilelor de toamnă. Pentru început 
ne-am oprit la Obor. Nu ne amintim 
ca, în ultimii ani, să fi găsit aici o 
asemenea abundență de marfă ! Fără 
nici o exagerare, se aflau pe rafturi, 
platouri și gondole zeci de vagoane 
cu produse : mii de kilograme de 
cartofi, ceapă) fructe, rădăcinoase, 
ouă, păsări, lactate, carne ș.a.m.d. 
Unul dintre cumpărători, cu cațp am 
intrat în vorbă, a fost și B. Con
stantin, lucrător la „Automecanica".

— Eu sînt, ca șă zic așa, „abona
tul" Oborului. Nu zic, și în alți ani 
acea.stă piață a fost bine aprovizio
nată, acum însă a depășit așteptă
rile. Faptul se poate constata ușor 
dacă ne uităm la prețurile minimale 
și maximale de pe mercuriale și la 
cele afișate de producători : cele mai 
multe dintre produsele alimentare, 
atît ale producătorilor, cit și ale 
I.L.F., se vînd la prețurile mini
male sau chiar sub ele. E bună piața!

La Dorobanți, Amzei, Rahova, Ilie 
Pintilie, Coșbuc, Unirii și la celelalte 
piețe ale orașului întîlnim imagini 
aproape identice cu cele din Obor : 
o foarte bună aprovizionare, marfă 
de bună calitate, prețuri convenabile.

De altfel, situația din piețo o re
găsim, firesc, într-o altă variantă și 
în marile sau micile magazine ali
mentare. Iată-ne, la ora 10 diminea
ța, la magazinul „Big" din. Balta Al
bă. Dintr-o singură privire îți dai 
seama că din rafturile magazinului 
nu lipsește absolut nici unul dintre 
produsele alimentare de bază : car
ne, pește, brînzeturi, paste făinoase, 
ulei, produse zaharoase, mezeluri, 
zahăr, ș.a.m.d. Recunoaștem pe res
ponsabilul complexului după atenția 
cu care supraveghează activitatea 
magazinului. Ne interesăm de modul 

cum sînt satisfăcute cererile cumpă
rătorilor. Tovarășul P. Ionescu ne 
informează :

— Am marfă Iar discreție : o mie 
kg de făină de cea mai bună ca
litate, stocuri de conserve, pentru 
7—8 zile, mezeluri proaspete și pro
duse „Gospodina", paste făinoase 
ș.a.m.d. Puteți să vă și interesați — 
cumpărătorii din cartier sînt în ge
neral mulțumiți. Totuși, în ultimul 
timp au fost zile sau anumite ore din 
zi cînd din magazin a lipsit zahărul 
sau uleiul.

— De ce ?
înainte de a nota răspunsul res

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER PENTRU 
CUMPĂRĂTORII PREA GRĂBIȚI

ponsabilului de magazin, să răsfoim 
carnetul nostru de notițe. „In 
zilele de 19 și 20 octombrie unitățile 
noastre — ne spune tovarășul Vasi- 
le Modaș, directorul I.C.L. Alimen
tara din sectorul 7 — au vîndut 202 
hl ulei. Ce înseamnă această canti
tate ? Vă rog să notați că ea repre
zintă circa 70 la sută din consumul 
întregii luni octombrie a anului tre
cut. In două zile cit în aproape în
tr-o lună. Vă dați seama cred că 
este vorba de un consum care depă
șește cu mult aprovizionarea rațio
nală. Tot la fel se prezintă lucrurile 
și la zahăr. în primele 15 zile din 
luna octombrie s-au desfăcut la nive
lul sectorului nostru peste 410 tone
— cantitate egală cu întreg consumul 
din luna octombrie 1973".

Și-acum să reproducem răspunsul 
responsabilului de la „Big" — Bal
ta Albă :

— Deși am primit mărfuri în can
tități mai mari decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut, se 
constată mai ales Ia ulei și zahăr
— cereri neobișnuit de mari. Maga
zinul nostru vindea in mod obișnuit 
în 4 zile cam 1 000 litri ulei, dar in 
ultimul timp această cantitate s-a 

vîndut în cîteva ore. Au fost zile 
cînd unii cetățeni au cumpărat 6, 8 
și chiar 10 kg de zahăr și 10—12 și 
mai multe sticle de ulei.

Spusele responsabilului aveam să 
Ie verificăm și noi în cursul zilei 
de ieri și în alte cîteva magazine 
din Capitală.

...Magazinul „Unic". Aprovizionare 
bună cu majoritatea produselor ali
mentare. Tocmai se descărca un ca
mion cu zahăr. Cetățenii încep ime
diat să cumpere. Fiecare lua o pungă, 
două, plătea și pleca. Dar ce obser
văm ? Iată un cetățean care se așea
ză la rînd o dată, de două, de trei 

ori. In total cumpărase 6 kg de za
hăr. L-am rugat să ne explice de ce 
a procedat așa. Consumă oare chiar 
așa de mult zahăr?;

— Nu, nu-mi trebuie atît de mult 
— ne-a răspuns omul încurcat, dar 
am auzit că se scumpește...

A auzit că S-ar fi zis, că nu știu 
cine ar fi spus...

Unul dintre cumpărători întreabă 
pe responsabil dacă n-are și pungi 
mai ’mici de un kg. Nu erau pungi 
mai mici. Omul ia o singură pungă 
de 1 kg și pleacă. îl rugăm șă ne 
spună de ce n-a cerut — să 
zicem — 3—4 pungi. Se recomandă 
N. Teodorescu (str. Complexului 
nr. 1) și ne răspunde simplu :

— Sîntem oameni serioși, cu expe
riență, nu ne putem pleca urechea 
la toate vorbele. Personal, cred In 
ceea ce am trăit în acești ani, în 

In mod cert, după cum s-a văzut șl din faptele relatate de noi, dez- 
asortarea rafturilor din unele magazine e artificială. Există 
la toate produsele alimentare, inclusiv la zahăr și ulei, posibilități bune 
de aprovizionare. Ca acest deziderat să se realizeze depinde de lucră
torii din comerț, dar depinde, stimate cetățean, și de noi cumpărătorii.

Gh. GRAURE 
Constantin PRIESCU

ceea ce văd. Cu toate că veniturile au 
crescut de mai multe ori, sînt ani și 
ani de zile de cînd prețurile la mul
te produse alimentare de bază au ră
mas staționare sau aproape stațio
nare.

Firește, e o logică simplă, care 
probează, în cazul fiecăruia dintre 
noi, simțul comportării civice. Or, 
efectele solicitărilor exagerate pen
tru unele produse alimentare, chiar 
și în condițiile existenței unor stocuri 
îndestulătoare, • se fac pînă. la urmă, 
intr-un fel sau altul, simțite. Pentru 
a înțelege mai bine lucrurile, să re
venim Ia cele spuse de directorul 
I.C.L. din sectorul 7.

„Vă vorbeam de volumul mare de 
desfacere din ultimele zile. Dar vreau 
să vă arăt și ce consecințe generează 
satisfacerea unor cerințe neobișnuite, 
cu nimic justificate. întreprinderea 
noastră și-a epuizat, de pildă, între
gul stoc de zahăr preambalat. Acum 
sintem nevoiți să preluăm acest pro
dus în Vrac, să-l preambalăm — 
cu forțe proprii — ceea ce înseamnă 
consum mare de timp, viteză de cir
culație redusă și chiar apariția unor 
goluri în aprovizionare".

Intr-adevăr, așa este. In unele car
tiere bucureștene am întîlnit și ma
gazine (cele de pe strada Popa Tatu 
nr. 1, Matei Voievod, Vatra Luminoa
să etc.) din care — chiar la primele 
ore ale dimineții — lipseau complet 
aceste două produse alimentare de 
bază, pentru că ori se epuizaseră 
stocurile, ori nu se preambalaseră 
încă cantitățile necesare.

Pe parcursul raidului nostru am 
constatat că înșiși lucrătorii din co
merț recunosc că există unele defi
ciențe de organizare în asigurarea 
ritmicității aprovizionării, repartiza
rea mărfurilor în rețea și care și ele, 
alături de faptele de genul celor re
latate, au contribuit la apariția unor 
goluri artificiale în unele magazine.

Sporirea 
capacităților 
productive 

prin autoutilare
Concomitent • cu dezvoltarea 

prin investiții a capacităților 
productive, colectivul de muncă 
al întreprinderii de prelucrare 
a maselor plastice din Buzău a 
extins și acțiunea de autouti
lare. Pe această bază, au fost 
modernizate procesele tehnolo
gice, completîndu-se echipa
mentul de lucru cu utilaje de 
mare productivitate, care asi
gură realizarea creșterii cu pes
te 30 la. sută a volumului de 
producție prevăzut prin plan. In 
acest context, pentru diversifi
carea sortimentului obținut din 
folia de polietilenă simplă im
primată, atelierul de autouti- 
lări a executat un grup de im
primare care pînă acum era 
procurat din import. Au fost 
reproiectate și s-a trecut la ma
terializarea a trei formatoare 
destinate sectorului ambalaje
lor alimentare. Utilarea secto
rului cu aceste mașini creează 
posibilitatea lărgirii tipurilor de 
produse fabricate, aducind, toto
dată, unității o economie ' de 
1,8 milioane lei valută.

— Solicitările tot mai mari 
pentru produsele obținute prin 
sinterizarea polietilenei — ne 
spunea inginerul Ștefan Poseda- 
ru, director tehnic — a ridicat în 
fața colectivului întreprinderii 
buzoiene probleme noi privind 
sporul capacităților de produc
ție pe spațiile actuale. Ca ur
mare, sectorul de autoutilări se 
pregătește in vederea fabricării 
echipamentului tehnologic nece
sar a cărui valoare va Însuma 
peste 1,5 milioane lei valută.

Mihai BAZU
corespondentul „ScînteU"

Recolta mai mare cere 
eforturi sporite

Pentru buna aprovizionare a popu
lației cu cartofi, la indicația condu
cerii partidului au fost luate o serie 
de măsuri tehnice și organizatorice. 
Intre altele s-a prevăzut cultivarea 
a 40 000 hectare după tehnologii spe
ciale, de pe care să se obțină cel 
puțin 30 000 kg la hectar, sarcină care 
a fost realizată de majoritatea uni
tăților agricole cultivatoare. Datorită 
măsurilor luate, muncii harnice a 
cooperatorilor și a lucrătorilor din 
I.A.S., recolta de cartofi este cu a- 
proape 80 Ia sută mai mare'decît in 
anul trecut. Ca urrpare, centrele de 
desfacere pentru aprovizionarea 
populației vor primi cu 30 000 tone 
mai mulți cartofi decît în 1973. Tot
odată, în unitățile agricole va fi îri- 
silozată o cantitate de 500 000 tone 
cartofi in vederea furajării animale
lor.

Recoltarea cartofilor este pe ter
minate. Unele suprafețe au mai ră
mas de recoltat în județele Harghi
ta, Maramureș, Sălaj, Caraș-Severin 
și Botoșani, unde se lucrează intens. 
Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Suceava au raportat că luni 
au încheiat recoltatul cartofilor de 
pe întreaga suprafață de .peste 34 000 
hectare. In cîteva zile se va încheia 
transportul la baze al tuturor can
tităților contractate cu statul. Se 
remarcă, de asemenea, realizările, 
unor județe : Brăila, Caraș-Severin, 
Galați, Buzău, Ialomița, Constanța 
etc. care, spre deosebire de ceilalți 
ani cînd aduceau cartofi din alte ju
dețe, au produs cantități îndestulă
toare pentru a satisface nevoile lo
cale de consum. Important este ca, 
în aceste zile, toți cartofii destinați 
păstrării pentru iarnă să fie trans
portați la locurile de destinație și 
lnsilozați cu cea mai mare răspun
dere pentru a se înlătura orice pier
deri. Cum se desfășoară această ac
țiune ?

CAPITALA, față de alte localități ale 
țării, este cel mai mare consumator 
de cartofi. In ultima teleconferință 
care ’a avut loc la centrala de legu
me și fructe s-a indicat județelor 
furnizoare să sisteze livrările de car
tofi pentru Capitală. De ce ? Am 
primit rășDuns de la tov. R. Constan- 
tinescu, director comercial al I.L.F. 
București, care ne-a declarat : „Noi 
am preluat deja 68-700 tone cartofi 
față de 65 000 tone cît prevăzusem 
inițial. Nevoile de consum ale popu

lației sînt satisfăcute. Au și fost în- 
silozate 32 700 tone, iar această ac
țiune continuă. Vreau să arăt că da
torită sprijinului primit din partea 
comitetului municipal de partid la 
lucrările de sortare au participat zeci 
de mii de oameni ai muncii din oraș, 
studenți și elevi. Ca urmare, în silo
zuri au fost puși numai cartofi de 
bună calitate, aleși cu grijă". Se re
marcă preocuparea deosebită pentru 
preluarea, sortarea și însilozarea car
tofilor. De asemenea, într-o ședință 
cu șefii celor 5 oficii de legume șl 
fructe din Capitală au fost stabilite 
noi măsuri care să asigure desface
rea unor cantități mari cătr'e popu
lație. Căci, în această privință se 
constată inegalități. La sfîrșitul săp- 
tămînii trectite în piața Dorobanți 
stocurile de cartofi pentru aprovizio
narea de iarnă s-au epuizat foarte 
repede, fără ca să fie aduse noi can
tități. Situații asemănătoare au fost 
constatate și în alte piețe.

Cum decurg transportul' șl însilo
zarea cartofilor în județe ? Din da
tele furnizate de Centrală rezultă că 
mai au de ridicat cartofii, conform 
repartițiilor făcute, județele Argeș, 
Caraș-Severin și Teleorman. Ne-am 
interesat asupra întîrzierii și iată 
două din răspunsurile primite :

ARGEȘ. G. Iordache, directorul. 
T.J.L.F.: „Pentru consumul populației 
s-au asigurat din producția proprie 
a județului 15 000 tone. Aducem în. 
continuare cartofi din alte județe în 
vederea industrializării. Livrările au 
întârziat deoarece am ținut la cali
tate. Delegații noștri au asistat la în
cărcare și n-au admis decît cartofi 
buni. Ultimele cantități se încarcă 
acum de la Botoșani și în cîteva zile 
vom încheia operațiunea de pre
luare".

TELEORMAN. Stan Oancea, direc
torul I.J.L.F.: „Inițial am prevăzut să 
luăm o cantitate mai mare de la 
Neamț. Dar în ultima ședință pe 
care centrala noastră a avut-o cu 
directorii comerciali de la I.J.L.F. 
s-a stabilit, la cererea noastră, să 
nu mai preluăm decît 500 tone.. 
Toate cantitățile ce ni se cuvin ne-au 
fost livrate. Mai așteptăm să ne so
sească doar cartofii pentru furaj". 

. Rezultă, așadaț, că este nece
sar să fie impulsionat transportul, 
astfel încit. toate cantitățile prevăzu
te să ajungă la silozuri.

Gospodărirea rațională a metalului — parte integrantă a acțiunii 
stăruitoare, permanente, pentru utilizarea judicioasă a resurselor de 
materii prime, materiale,, combustibil .și energie ale țării — preocupă 
multe colective de întreprinderi constructoare de mașini. Tot atît de 
adevărat este însă' că nu au fost puse intens în Valoare rezervele de 
economisire a metalului în toate întreprinderile și centralele industria
le. în trei trimestre din acest an, de pildă, pe ansamblul Centralei 
industriale de tractoare și mașini agricole din Brașov consumul de 
metal a fost redus față de norme cu 163 de • tone. Cantitate cu totul 
insuficientă, dacă ținem seama de rezervele mari care există în uni
tățile centralei în acest domeniu. Pe ce anume se întemeiază o ase
menea apreciere ? •

La întreprinderea de tractoare din 
Brașov, în unele din sectoarele de 
fabricație, importante cantități de 
metal se pierd cu ocazia diferitelor 
prelucrări. Bunăoară, în secția de 
debitare impresionează grămezile de 
profile și țagle deformate, de cape
te de bare și de țevi rezultate din 
tăierea metalului. Aflăm că, în 
nouă luni, din această cauză s-au 
irosit circa 250 tone de metal. Mai
strul principal Emil Ionescu, șeful 
acestei, secții, ne spunea : >

— Furnizorii noștri — între care 
aș menționa îndeosebi Combinatul 
siderurgic din Hunedoara și „Lami
norul" din Brăila pentru laminate și 
profile, combinatul din Galați pen
tru tabla groasă, întreprinderea „Re
publica" din Capitală pentru țevi — 
ne livrează adesea metalul alandala, 
nu așa cum este necesar producției 
întreprinderii de tractoare. De pildă, 
tablele, pe lingă faptul că sînt prost 
ambalate și se deteriorează, sînt tri
mise și cu mari toleranțe pozitive, 
din care cauză se consumă inutil 
mult metal.

— Care este destinația surplusului 
de metal ce rezultă de la debitare ?

— In mod obișnuit, toate lamina
tele necorespunzătoare, capetele de 
bare și țevi, de țagle ar trebui să ia 
drumul cuptorului de retopire.-. Noi 
nu ne, putem permite așa ceva și, d.e 
aceea, am luat măsura de a valori
fica la maximum aceste resturi, de- 
cupînd din ele o serie de repere ne-

cesare producției. Nu aceasta este 
însă destinația firească a laminate
lor și țevilor, mai ales că o parte 
din metal totuși se pierde, iar. une
ori, confecționăm repere din metal 
scump, cu caracteristici mai ridica-

tor. Dar tocmai exigența față de ca
litate, care este principala caracte
ristică a colectivului întreprinderii, 
trebuie să, determine, o grijă mai 
mare față de modul ciim este folosit 
metalul. O asemenea preocupare va 
dă,' în cutînd, roade. Din discuția 
purtată cu tov. Boris Stratan, care 
are sarcina de a'urmări felul în care 
sînt realizate noțrnele de consum în 
întreprindere, arh reținut eforturile 
compartimentelor de concepție pen
tru intensificarea acțiunii de econo
misire a metalului, prin reproiecta- 
rea unor repere și adoptarea unor 
tehnologii superioare de prelucrare 
la cald a metalelor, în rîndul cărora 
va fi extinsă substanțial extrudarea 
la cald.

la „Semănătoarea" există suficien
te asemenea rezerve. Astfel, dacă 
fabricile de șuruburi din Tîrgu-Șe- 
cuiesc și din Brașov ar livra în în
tregime cantitățile contractate de e- 
lemente de asamblare, dacă între
prinderea de piese auto din Sibiu ar 
respecta programul de cooperare și 
contractele privitoare la expedierea 
Ia timp și integrală a știfturilor și 
arcurilor, întreprinderea din Capita
lă nu ar fi nevoită să-și confecțio
neze singură aceste repere în con
diții neeconomice, cu un consum su
plimentar de metal. In nouă luni, 
datorită derogărilor de la consumu
rile tehnologice normate, s-a utilizat 
cu 230 tone mai mult metal.

Tot atît de adevărat este însă că

„RADIOGRAFIA" CONSUMURILOR IN ÎNTREPRINDERI ALE CENTRALEI INDUSTRIALE 
DE TRACTOARE Șl MAȘINI AGRICOLE DIN BRAȘOV

te decît este nevoie. Avem în vedere 
amenajarea, în anul viitor, a unei 
hale in care se vor depozita și sorta 
toate resturile de metal, din care tot 
aici se vor realiza repere, potrivit 
cerințelor producției. Scontăm astfel 
că vom mări în mod substanțial pro
porția de recuperare a deșeurilor.

Dacă în nouă luni întreprinderea 
de tractoare raportează că a econo
misit, față de norme, 33 de tone de 
metal, nu este mai puțin adevărat 
că, în același timp, au fost rebutate 
655 tone de metal. Iar rebuturile se 
datoresc în bună măsură stăpînirii 
insuficiente a unor tehnologii, lipsei 
de atenție cu care se execută anu
mite operații tehnologice și, bineîn
țeles, fermității pe deplin justifica
te a controlului de calitate, care nu 
admite nici un reper necorespunză-

Intr-o altă întreprindere a centra
lei — este vorba de „Semănătoarea" 
din București — consumurile au de
pășit normele, în nouă luni, cu 504 
tone de metal. Depășirea se înregis
trează la un singur produs, combina 
autopropulsată C 12. Cauza ? După 
cum ne-a relatat ing. Petre Șerbă- 
nescu, șeful secției proiectare, s-a 
constatat că norma de consum la a- 
cest produs nu a fost judicios fun
damentată de către centrală. Cea 
mai bună dovadă o constituie faptul 
că, pentru anul viitor, norma stabi
lită reflectă consumul real necesar 
de metal. Cum însă se întîmplă a- 
desea atunci cînd, dintr-o cauză sau 
alta, o întreprindere nu obține rea
lizările dorite; analiza posibilităților 
de revenire la o situație normală re
levă noi rezerve, care ar putea con
tracara într-o mare măsură efectele 
negative din - cele trei trimestre. Și

o mai mare grijă trebuie să se acor
de gospodăririi metalului în între
prindere. In sectoarele de prelu
crări s-au rebutat în acest an repere 
în greutate totală de 74 tone metal, 
din care 27 tone numai la combina 
C 12 ; la turnătorie, rebuturile s-au 
ridicat la circa 600 tone. Ceea ce de
monstrează că mai sînt multe de fă
cut în această întreprindere pentru 
respectarea disciplinei tehnologice, 
ridicarea calificării celor care lucrea
ză în turnătorie și la prelucrări, pen
tru perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație. ' Ing. P. Șerbănescu ne-a 
vorbit despre ampla acțiune declan
șată în uzină pentru valorificarea 
deșeurilor, pentru croirea și debita
rea cit mai rațională a materialelor. 
Totodată, se află în studiu o serie de 
îmbunătățiri constructive ale mași
nilor agricole și de modernizări ale

unor echipamente, care vor determi
na și un consum mai ihic de metal.

Sînt . acțiuni .bune, de certă, .efica
citate, care trebuie îndeaproape spri
jinite de către centrala industrială 
de resort. . '

— Chiar așa procedăm — ne-a 
spus ing. Vasile Sechel, directorul 
general al Centralei industriale de 
mașini agricole. Principalele rezerve 
de economisire a metalului trebuie 
căutate în normele de consum. In
tr-o primă etapă, întreprinderile ur
mează să calculeze norme de con
sum pentru fiecare produs, mare sau 
mic, pe care îl realizează. In curînd 
vom analiza modul în care fiecare 
din aceste norme sînt fundamentate. 
Cu acest prilej, împreună cu condu
cerile întreprinderilor, vom stabili o 
serie de căi de reducere a consumu
lui de metal, căi la care, de altfel, 
ne gîndim și în momentul de față.

— Vă rugăm să concretizați.
— La „Tractorul", există o bună 

experiență privind utilizarea deșeu
rilor, prin obținerea din materialul 
rezultat de la debitare a unor noi 
repere. Intenționăm să organizăm 
mai bine aplicarea acestei metode la 
întreprinderea de tractoare și, tot
odată^ să o extindem în toate unită
țile centralei. Investițiile mici, care 
sînt necesare, vor fi operativ recu
perate prin economiile de metal.

Consemnînd preocupările conduce
rii centralei, precum și măsurile pe 
care le au în vedere, în continuare, 
cele două întreprinderi pentru gospo
dărirea mai judicioasă a metalului, 
ne propunem să revenim în viitor 
pentru a consemna rezultatele con
crete obținute de colectivele din a- 
ceastă centrală în cadrul acțiunii de 
interes național privind utilizarea su
perioară, cu randament maxim, a a- 
cestei importante materii prime a 
economiei naționale.

Comeliu CARLAN

Stăruind, cu bune rezultate, 
în preocuparea sa de a veni în 
sprijinul turiștilor cu noi și re
confortante locuri de popas, co
operația de consum a construit 
și dat de curînd în folosință o 
unitate de mare atracție : mote
lul „Brețcu—Oituz". Amplasat 
la poalele munților Vrancei, la 
peste 600 metri altjtudine, pe 
frumoasa'vale a Oituzulul, în- 
tr-un cadru natural îneîntător. 
motelul „Brețcu—Oituz" oferă 
oaspeților săi condiții optime de 
odihnă și recreare în orice ano
timp al anului. Construit la nu
mai 2 kilometri depărtare de lo

calitatea Brețcu, pe șoseaua de 
largă circulație Brașov—Tg. Se
cuiesc—Gh. Gheorghiu-Dej, la 
km 79, motelul „Brețcu—Oituz" 
cunoaște încă de la început o 
mare afluență de vizitatori. El 
dispune de. camere ' cu confort 
modern și Încălzire centrală, de 
un restaurant în care se pot servi 
preparate culinare cu specific 
tradițional. Motelul „Brețcu— 
Oituz" constituie un excelent 
loc de popas și punct de ple
care în atractive excursii spre 
munții și dealurile din împre
jurimi.
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Ce căi pre
conizează

proiectele de 
Program și Di
rective pentru 
creșterea efi
cienței econo
mice în produc
ția agricolă?

------- --------->

Potrivit- prevederilor proiecte
lor de Program și de Directive, 
pornind de la realitatea că agri
cultura constituie o ramură de 
bază a economiei noastre națio
nale, partidul va situa, în conti
nuare, in centrul politicii sale 
agrare, realizarea unei agricul
turi moderne intensive, de înal
tă productivitate, care va folosi 
cele mai noi cuceriri ale științei. 
Această orientare fermă a fost 
subliniată din nou, cu claritate, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In cuvîntarea rostită cu prilejul 
„Zilei recoltei". In lumina sarci
nilor stabilite, concomitent cu 
sporirea substanțială, de la an 
la an și de la cincinal la cinci
nal. a producției agricole, se are 
în vedere — ca o cerință obiec
tivă — creșterea eficienței eco
nomice a activității în agricul
tură, pentru ca această ramură 
să-și sporească substantial apor
tul Ia întreaga dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, la crește
rea venitului național și ridi
carea bunăstării întregii socie
tăți.

Exprimată. în ultimă instanță 
și în modul cel mai sintetic, 
prin sporirea producției nete a- 
gricole. ca parte componentă e- 
sențială a venitului național, 
creșterea eficientei economice 
în agricultura noastră este. în 
primul rînd, o problemă de ri
dicare a productivității muncii, 
sarcină care — așa cum arată 
viața, cum se desprinde din cu
vîntarea secretarului general al 
partidului — poate fi realizată 
cu succes, în scurt timp. Sînt 
de pe acum unități agricole de 
stat și cooperatiste care au de
pășit prevederile din proiectul 
de Directive, din proiectul de 
Program ; altele și-au asumat 
angajamente care de pe acum 

merg mult mai departe decît se 
prevede în documentele pentru 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. Importantă este generali
zarea experiențelor pozitive, a 
celor mai bune realizări în do
meniul creșterii rapide, de la an 
la an, a producției agricole — 
ca principala cale de ridicare a 
productivității muncii. De altfel, 
sporirea substanțială a producti
vității muncii agricole în urmă
torul cincinal va avea la bază, 
în primul rînd, creșterea pro
ducției agricole globale (cu 25 
34 la sută față de media anilor 
1971—1975), iar, în al doilea rînd, 
reducerea simțitoare a forței de 
muncă ocupată în agricultură 
(de la 42 la sută, în 
prezent, la 27—28 la 
sută in 1980).

Desigur, creșterea 
înzestrării tehnice a 
muncii agricole, prin 
înfăptuirea politicii de 
mecanizare complexă 
și automatizare a_ pro
ceselor de muncă, de 
chimizare a agricul
turii, de îmbunătățiri 
funciare, de introducere în pro
ducție a unor noi soiuri și 
hibrizi de plante, sînt căi im
portante pe baza cărora se va 
asigura sporirea productivității 
la hectar, a producției agricole. 
Ho'ăritoare însă este folosirea 
judicioasă, cît mai productivă, 
a pămîntului — mijlocul princi
pal de producție în agricultură — 
în așa fel încit fiecare metru 
pătrat de teren să fie valorificat 
deplin și cu eficiență sporită, 
neadmițîndu-se nimănui să di
minueze sub nici o formă su
prafața agricolă, posibilitățile 
de a obține recolte superioare 
pe o suprafață cît mai mare. 
In acest scop, în cuvîntarea to

varășului Nicolae Ceaușescu 
s-au stabilit sarcini multiple, de 
excepțională însemnătate prac
tică. Productivitatea muncii și, 
implicit, producția agricolă vor 
crește mai substanțial, de pildă, 
prin exploatarea cu maximă răs
pundere a sistemelor de irigații, 
alocarea pentru cultura porum
bului a 50 la sută din suprafața 
irigată, prin introducerea mai 
rapidă în producție a soiurilor 
valoroase de înalt randament, 
care să dea 15 și chiar 20 tone de 
porumb la hectar.

Acești factori ai progresului 
tehnic și sporirii producției în 
agricultură, amplificați de mo

dernizarea structurii de produc
ție prin dezvoltarea prioritară a 
zootehniei, zonarea judicioasă a 
culturilor agricole ș.a. vor deter
mina — mai ales în perioada 
1981—1990 — ca o populație a- 
gricolă numerîcește descrescîn- 
dă (12—15 la sută, in 1990, din 
totalul populației ocupate) să 
producă un volum substanțial 
sporit de produse agricole (com
parativ cu media anuală din cin
cinalul 1971—1975, producția a- 
gricolă, ca medie anuală, va fi 
în cincinalul 1986—1990 de 1,5— 
1,8 ori mai mare).

. Alături de măsurile ce se vor 

lua pe linia creșterii producti
vității muncii, așa cum se sub
liniază în proiectele Programu
lui și Directivelor, o atenție de
osebită se va acorda reducerii 
ponderii cheltuielilor materiale 
de producție. In acest sens, după 
cum se știe, procesul de mo
dernizare tehnică și structu
rală a producției agricole este 
însoțit de creșterea volumului 
cheltuielilor materiale, munca 
materializată înlocuind o tot 
mai mare parte din munca vie. 
Investițiile care se fac (în urmă
torul cincinal se vor cifra la cir
ca 92 miliarde lei) pentru meca
nizare, îmbunătățiri funciare, 

construcții productive, dezvolta
rea efectivelor de animale ș.a. 
sporesc volumul amortismentelor 
anuale. In acest cadru trebuie a- 
vută în vedere dezvoltarea 
prioritară a unei asemenea ra
muri cum este zootehnia, în an
samblul căreia cheltuielile pen
tru furaje reprezintă 60—70 la 
sută în totalul cheltuielilor de 
producție. Or, amplificarea la 
dimensiuni optime a produc
ției nete agricole presupune 
reducerea ponderii cheltuielilor 
materiale in valoarea producției 
globale agricole, în condițiile 
creșterii absolute a acesteia din 

urmă. Aceasta necesită însă o 
asemenea gospodărire a fondu
rilor fixe, materiilor și materia
lelor (furaje, îngrășăminte ș.a.) 
folosite în agricultură, încit 
creșterea volumului lor să fie 
devansată de sporirea produc
ției agricole — vegetale și ani
male.

Reducerea mai accentuată a 
ponderii cheltuielilor materiale 
este un obiectiv care vizează 
problema fundamentală de or
ganizare economică a activității 
la nivelul fiecărei unități de 
producție, ramuri sau culturi — 
și anume, raportul cheltuieli/ 
producție. Optimizarea acestui 

raport în decursul 
cincinalului următor, 
ca și în perspectiva de 
pină în anul 1990, im
pune aplicarea unor 
măsuri de restructura
re economică a mij
loacelor de producție 
folosite în agricultură. 
Pe această linie se în
scriu creșterea mai ra
pidă a părții active a 

fondurilor fixe și diminuarea 
ponderii investițiilor pentru 
construcții și alte fonduri fixe 
care nu participă nemijlocit la 
crearea produsului agricol. Mă
rirea consumului de îngrășă
minte chimice, a cărui pondere 
este tot mai mare în cheltuieli
le materiale de producție, tre
buie fundamentată în funcție 
de particularitățile de sol, de 
soi, de tehnologie ș.a. Folosirea 
eficientă a mijloacelor mecanice 
și chimice, a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, precum și 
a altor fonduri fixe din produc
ția vegetală necesită înlocuirea 
soiurilor și hibrizilor depășiți

A, 

din punctul de vedere al poten
țialului t productiv. Deosebit de 
acut se ridică această problemă 
în zootehnie, unde plafonarea 
unora din rasele de animale 'e- 
xistente nu poate asigura valo
rificarea eficientă a resurselor 
furajere, devenind, deci, impe
rioase — așa cum a subliniat 
din nou conducerea partidului — 
nu numai îmbunătățirea raselor 
de animale, ci și crearea de rase 
noi, cu capacitate superioară de 
producție.

Folosirea cu pricepere a pîr- 
ghiilor de sporire a eficienței 
economice în agricultură solici
tă perfecționarea sistemului de 
conducere și gestiune. In acest 
sens, generalizarea de curînd 
a evidenței prețului de cost 
în cooperativele agricole de 
producție este de natură să 
contribuie la introducerea prin
cipiilor gestiunii economice în 
toate sectoarele și în toate 
ramurile agriculturii. Concomi
tent, sînt necesare extinderea 
și adincirea acțiunii de difuzare 
a cunoștințelor economice în 
masa lucrătorilor din agricultu
ră, astfel ca fiecare să cunoască 
nu numai cît produce, ci și cu 
ce cheltuieli produce. Un rol de 
mare însemnătate în această di
recție revine cadrelor economice 
din agricultură, al căror număr 
și formație profesională trebuie 
să răspundă cerințelor obținerii 
unei eficiente economice supe
rioare, în concordanță cu pre
vederile din acest domeniu ale 
proiectelor de Program și Di
rective.

Prof. unlv. dr. 
Oprea PARPALA
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totodată, 
pentru obținerea unor 

competitive pe plan mon-
acestea atestă contribuția 
national de fizică-București

torilor, inginerilor, fizicienilor, mun
citorilor și ale altor specialiști. Ur- 
mind indicațiile secretarului general 
al partidului, date cu prilejul vizitei 
precedente, lucrătorii Institutului de 
fizică atomică au sporit de patru ori 
capacitatea de producție de aparate 
și instalații specifice.

Cercetătorii centrului prezintă, do 
asemenea, rezultate în domeniul op
ticii, laserilor, radiației, plasmei, se- 
miconductorilor, corpului solid, valo
rificării unor noi surse de ener
gie, al prevenirii și combaterii po
luării sonore în industrie în mediul 
urban. Sînt evidențiate, 
eforturile 
produse 
dial.

Toate 
Centrului 
la promovarea unor tehnici și teh
nologii de vîrf, care contribuie la 
progresul științei și economiei româ
nești.

Legarea invățămîntului de cerce
tare și producție este, de asemenea, 
sugestiv oglindită de o expoziție spe
cială de aparate — rod al muncii stu
denților, elevilor și cadrelor didac
tice din Centrul național de fizi
că. Conform indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea prac
tică a elevilor și studenților de aici 
se desfășoară pe bază de contracte 
Încheiate, cu diverse unități.

Apreciind rezultatele pe care spe
cialiștii de aici le-au obținut, tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
necesitatea ca cercetarea in fizică, 
energia nucleară și domeniile sale 
conexe să dea soluții și să indice 
căile de rezolvare a problemelor con
crete ridicate de dezvoltarea econo
miei, probleme care impun deschi
derea unor noi direcții de cercetare 
teoretică și experimentală. 
Iiștii de aici trebuie să-și 
activitatea spre extinderea aplicații
lor energiei nucleare, realizarea de 
noi surse de energie. In acest cadru 
se arată importanța întocmirii de 
programe integrate de cercetare, dez
voltare, asigurarea unei producții 
sporite de aparate, instalații și izo
topi radioactivi, realizarea de tehno
logii și produse noi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat .vizi
tează în continuare noul edificiu al 
Facultății de fizică, căminul de stu
denți, cantina, ~Bomplexul comercial, 
dotări care se remarcă Drin moder
nitatea lor și prin înaltul grad de 
funcționalitate.

In aula facultății, secretarul general 
al partidului's-a întilnit cu academl-

Specia- 
orienteze

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Aș dori, cu acest prilej, să felicit 
pe proiectanți ți constructori- pen
tru realizarea într-un timp relativ 
scurt a acestei construcții care, in 
felul său, este unică în România, a- 
sigurînd îmbinarea într-un centru a 
invățămîntului, cercetării și produc
ției. După cit mi-am putut da sea
ma în această vizită scurtă, se creea
ză condiții deosebit de bune atit pen
tru învățămînt, cercetare și produc
ție, cit și pentru locuit, precum și 
condiții de viață bune pentru profe
sori și studenți. Aș dori, deci, să fe
licit pe cei care au realizat acest 
centru. Fiind, oarecum, la începutul 
anului de învățămînt, aș dori să fe
licit și pe cei care vor învăța și vor 
studia aici, pe cei care vor efectua 
cercetări sau vor produce în cadrul 
acestui Centru național de fizică.

la un

*
T Cuvîntarea secretarului general al 

partidului, îndemnurile și indicațiile 
sale au fost primite cu profund in
teres de cei prezenți, care, prin ova
ții și aplauze, și-au exprimat hotări- 
rea de a da viață programelor știin
țifice de cercetare trasate de către 
partid.

în încheierea vizitei, asistăm
nou și semnificativ moment : tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu plantează in viito
rul parc al Centrului național de fi
zică doi platani, arbori de viață lun
gă, care simbolizează durata în timp 
a acestei noi cetăți a științei și teh
nicii românești.

★
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a făcut o vizită de lucru 
tn importante institute de cercetare

La Institutul de cercetări și proiectări electronic*

cieni, cadre didactice, cercetători, 
studenți, care au ținut să exprime 
încă o dată adinca lor recunoștință 
față de partid pentru condițiile mi
nunate ce le-au fost create pe această 
platformă, angajamentul lor de, a-și 
consacra fără precupețire talentul și 
capacitatea de muncă realizării sar
cinilor ce le revin din documentele 
programatice ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
man.

în fața lor, în aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
notat pe prima pagină a cărții de 1 
onoare a Centrului național de fizică:

„La inaugurarea Centrului național 
de fizică—București, felicit călduros 
pe realizatorii săi pentru transpune
rea în viață, în domeniul fizicii și 
energiei nucleare, a concepției par
tidului de integrare organică a cer
cetării cu învățămîntul și producția.

îmi exprim convingerea că cerce
tătorii, cadrele didactice, muncitorii 
și tehnicienii, precum și tineretul — 
studenți și elevi — pentru care s-au 
creat condiții deosebite de studiu, de 
muncă și de viață, lucrînd împreună 
în laboratoarele de cercetare și în 
atelierele de producție, vor înfăptui 
cu succes sarcinile ce revin fizicii, 
energiei nucleare și domeniilor cone
xe din Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism".

Dînd glas simțămintelor celor pre
zenți, ale tuturor lucrătorilor centru
lui, tovarășul Ioan Ursu a spus :

Este cea mai mare sărbătoare pa 
care fizicienii, specialiștii, cercetă
torii care lucrează în aceste domenii 
și domeniile conexe, cadre didactice 
de la Facultatea de fizică, studenții, 
elevii, muncitorii, tehnicienii din ca
drul acestui centru național de fizică 
o trăiesc in aceste momente prilejuite 
de vizita dumneavoastră aici, pre
cum și de inaugurarea acestui minu
nat complex realizat la indicațiile 
dumneavoastră.

Ca un exemplu al atașamentului 
față de partid, față de dumneavoas
tră, membrii de partid. lucrătorii in
stituțiilor care se găsesc în cadrul 
acestui centru național de fizică sus
țin propunerea 
mult stimate 
Ceaușescu, să 
greșul al XI-lea 
secretar general 
nist Român, garanție sigură a pro
gresului țării, al mersului nostru 
înainte, vă mulțumim din suflet și 
vă asigurăm că vom munci astfel ea 
să venim in întîmpinarea așteptări
lor dumneavoastră.

A luat apoi cuvîntul secretarul ge
neral al partidului.

ca dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae 

fiți reales la Con- 
în înalta funcție de 
al Partidului Comu-

Doresc să-mi exprim speranța 
convingerea că baza materială exis
tentă, condițiile create vor permite 
obținerea într-un timp scurt a unor 
rezultate bune în domeniul cercetării, 
în primul rind în folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, în pro
ducerea de aparatură atît de nece
sară pentru cercetare și pentru eco
nomia națională. De asemenea, aș 
dori să exprim speranța că studenții 
și profesorii se vor încadra cît mai 
rapid în noua activitate și vor reuși 
să obțină rezultate bune atît la în
vățătură, cît și în munca lor generală.

Cu aceste ginduri și cu această do
rință, vă felicit încă o dată și vă urez 
succes în întreaga activitate de în
vățătură, de cercetare și producție, 
pusă în serviciul înfloririi patriei, ai 
edificării socialismului și comunis
mului în România.

★
și proiectare din domeniile electro
nicii, chimiei, construcțiilor de ma
șini, sectoare de vîrf in știință și pro
ducție.

Secretarul general al partidului s-a 
aflat pentru a doua oară, in răstim
pul unei jumătăți de an, în mijlocul 
oamenilor de știință, al specialiștilor. 
Noua întilnire dobindește o semnifi
cație aparte prin faptul că ea are 
loc în această perioadă din preajma 
Congresului al XI-lea al partidului, 
perioadă de intensă activitate poli
tică, de muncă însuflețită, de dezba
tere profundă și responsabilă a Pro
gramului partidului și a Directivelor 
apropiatului forum al comuniștilor. 
Vizita a prefațat, totodată, proble
mele care se vor afla în dezbaterea 
Conferinței naționale a cercetării ști
ințifice, menită să marcheze o dată 

însemnată în dezvoltarea științei și 
tehnologiei din țara noastră.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu multă 
dragoste și căldură, cercetătorii, spe
cialiștii exprimindu-și deplina ade
ziune la propunerea ca cel care și-a 
închinat întreaga viață prosperității 
patriei, poporului să fie reales secre
tar general al partidului la cel de-al 
X'I-lea Congres al P.C.R.

Primul obiectiv înscris pe Itinera
rul acestei zile de lucru a secreta
rului general al partidului a fost In- . 
stitutul de cercetări'și proiectări e- 
lectronice.

în cadrul unei microexpoziții sint 
prezentate realizări de seamă ale co
lectivelor celor zece mari unități de 
cercetare grupate în cadrul institu
tului central de ramură. Răspun- 
zind la întrebările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la po
tențialul institutului, gazdele arată 
că specialiști de aici colaborează cu 
cadrele didactice de la cele 36 de 
catedre de profil ale unităților de 
învățămînt superior tehnic din țară. 
Valoarea producției care se rea
lizează numai in acest an prin 
valorificarea . la scară industrială 
a activității de cercetare desfășurate 
de colectivele acestui puternic insti
tut central se ridică la peste 1,5. mi
liarde lei. Competența științifică și 
tehnică a tinerelor colective de cer
cetători își găsește materializarea în 
faptul că numai în ultimii patru ani 
au fost introduse în producție 30 de 
aparate realizate aici, alte 23 aflîn- 
du-se in curs de asimilare.

Sint arătate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o serie de aparate cu cir
cuite integrate, realizate de colecti
vul de aici, care se situează, prin 
performanțele lor, la nivelul celor 
mai bune instalații similare folosite 
în lume în acest domeniu de virf al 
tehnicii.

Secretarul general al partidului po
posește cu interes în fața numeroase
lor instalații, cere informații cu pri
vire la caracteristicile lor funcționale, 
asupra stadiului asimilării lor în pro
ducție.

în hala de microproducție, destina
tă realizării prototipurilor și apa
ratelor de serie mică, gazdele evi
dențiază faptul că majoritatea mo
dernelor instalații aflate aici în func
țiune au fost executate prin autodo- 
tare, pe baza cercetărilor proprii.

Felicitînd colectivul de aici pen
tru succesele sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază că ceea ce s-a 
realizat reprezintă un început pro
mițător și subliniază, în discuția pe 
care o poartă cu Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și. electrotehnicii, cu 
factorii de conducere din institut, că 
cercetătorii și proiectanții din acest 
domeniu trebuie să aducă o contri
buție mai mare la modernizarea 
structurii producției în această ra
mură prioritară a industriei, care va 
cunoaște și în viitor un ritm rapid 
de dezvoltare. Secretarul general al 
partidului cere, de asemenea, să se 
treacă la realizarea unor aparate 
care să permită urmărirea centrali
zată și de la distanță a funcționării 
instalațiilor industriale în vederea 
preîntâmpinării eventualelor deran
jamente sau dereglări în cursul pro
cesului de producție, a optimizării 
acesteia, a perfecționării automati
zării fabricației.

Mulțumind 
Ceaușescu 
la adresa 
gazdele il 
neral al . 
întocmai indicațiile date, sporindu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea ra
pidă a industriei electronice româ
nești.

La Institutul central de cercetări 
chimice — prestigioasă unitate știin
țifică a cărei activitate se regăsește 
în realizările de ansamblu ale chi
miei — dialogul a fost consacrat 
abordării analitice, de perspectivă, a 
unor probleme majore privind orga
nizarea și desfășurarea cercetării 
științifice in domeniul chimiei, în 
vederea ridicării eficienței întregii 
activități economice în această im
portantă ramură industrială.

Secretarul general al partidului 
este întîmpinat de acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, director general al Insti
tutului central de cercetări chimice, 
și Mihail Florescu, .ministrul indus
triei chimice. Sînt prezentate cele 
mai recente rezultate ale cercetării 
in această ramură, reflectînd preocu
parea permanentă pentru partici
parea în mai mare măsură a științei 
românești la realizarea obiectivelor 
de investiții, Îmbunătățirea bazei 
materiale a cercetării în institute și 
Înzestrarea lor cu aparatură 
prin autodotare.

Se vizitează laboratorul 
central al ICECHIM, în 

tovarășului Nicolae 
pentru aprecierile făcute 
realizărilor institutului, 

asigură pe secretarul ge- 
partidului că vor înfăptui

I

modernă

analitic 
care este

grupată aparatură de înaltă teh
nicitate cu care se efectuează 
toate analizele necesare lucrări
lor din institut, reliefindu-se cele 
mai noi creații românești, rod al 
colaborării unor institute din mai 
multe ramuri. Apreciind rezultatele 
obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că există spațiu și aparatură 
suficiente pentru a fi concentrate aici 
noi forțe de cercetare. Laboratorul va 
putea astfel să execute nu numai a- 
nalizele și expertizele curente, ci să 
urmărească permanent și calitatea 
produselor realizate de industria chi
mică. în același timp,, s-a recoman
dat ca unele aparate ce au fost ve
rificate în laborator și au dovedit ca
lități superioare să fie făcute in serie 
pentru dotarea celorlalte laboratoare 
și a unităților productive. Se indică, 
în același timp, să se folosească și 
experiența bună a altor colective de 
cercetare și, Împreună cu Institutul 
de cercetări electronice, să se elabo
reze un sistem complet de control și 
urmărire automată a .producției pen
tru a fi utilizat la unul din obiecti
vele chimiei urmînd a se trece după 
experimentare la producția de serie.

Expoziția organizată în institut a 
prilejuit apoi o analiză la obiect a 
rezultatelor obținute de. această uni
tate de cercetare, ilustrîndu-se capa
citatea științifică creatoare a colec
tivului de muncă de aici, potențialul 
important de care dispune industria 
pentru a-și reînnoi continuu baza 
tehnică și tehnologică. în fața panou
rilor și machetelor ce înfățișează 
contribuția cercetării la dezvoltarea 
chimiei în. următorii ani, se eviden
țiază preocuparea pentru valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale, lărgirea gamei de materii pri
me, elaborarea unor procedee tehno
logice moderne de mare eficiență. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază necesitatea creșterii capacită
ții de producție a unor instalații, 
studierea de soluții economice în așa 
fel incit ciclul cercetare-producție să 
se reducă cit mai mult posibil. în 
acest context s-a evidențiat parti
ciparea tot mai largă a științei ro
mânești la soluționarea problemelor 
dezvoltării industriei chimice, rele- 
vîndu-se faptul că din totalul ca
pacităților care se vor' pune în func
țiune în perioada 1975—1980, 174 de 
instalații sînt rezultatul cercetărilor 
proprii, înglobînd 411 tehnologii 
elaborate în cadrul institutului, la 
care se adaugă un important număr 
de instalații ce șe vor realiza prin 
reproducerea unor tehnologii proprii 
Îmbunătățite și aplicate.

în fața machetei uzinei de cau
ciuc poliizoprenie — cel mai mare 
obiectiv al industriei chimice ce se 
va realiza integral pe baza cercetă
rii proprii la Combinatul petrochimie 
Brazi — se analizează planul gene
ral al proiectului. Referindu-se la 
amplasarea viitoarei întreprinderi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca terenurile destinate con
struirii noilor unități economice să 
fie folosite cu maximă eficiență.

Pe parcursul vizitei se apreciază, 
de asemenea, eforturile cercetătorilor 
ți proiectanților de a realiza stații 
micropilot complete care să poată fi 
transpuse direct in instalații indus
triale.

în continuare s-a purtat un viu 
dialog cu pronunțat caracter de pers
pectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandînd adoptarea în activitatea 
de cercetare a unui sistem de muncă 
in schimburi, similar celui din pro
ducție, și crearea unor colective com
plexe de cercetare și dezvoltare teh
nologică care să înglobeze, încă 
în faza de laborator, proiectanți, 
electroniști, fizicieni, alți specialiști, 
pentru elaborarea de la început a 
soluțiilor tehnice optime de aplicare 
practică a procesului tehnologic a 
sistemelor complete de automatizare, 
măsură și control, astfel incit pro
iectul să fie terminat aproape odată 
cu cercetarea, in scopul realizării în 
cel mai scurt timp a instalațiilor in
dustriale.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul de. cercetători și proiectanți, pe 
ceilalți specialiști din cadrul Insti
tutului central de cercetări chimice 
pentru activitatea desfășurată ți le-a 
urat succes în îndeplinirea sarcinilor 
complexe pe care dezvoltarea indus
triei românești le ridică în fața lor.

Continuîndu-și vizita de lucru, se
cretarul general al partidului a e- 
xaminat modul cum se îndeplinesc 
o serie de obiective prioritare ale 
cercetării în domeniul construcției de 
mașini, privind introducerea tehno
logiilor moderne, realizarea de uti
laje și linii de producție cu înalt ran
dament, extinderea mecanizării și 
automatizării in ramura respectivă. 
Cadrul analizei l-a constituit Insti
tutul central de cercetări pentru con
strucții de mașini — și trei dintre 
institutele aflate sub coordonarea sa. 
La această vizită a luat parte mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, loan Avram.

Explicațiile date scot în evidență 
faptul că înseși organizarea institu
tului, realizările sale din ultimul 
timp sînt rezultat al aplicării indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care au orientat activita
tea in acest domeniu-cheie spre re
zolvarea, la nivelul celei mai înalte 
tehnicități, a problemelor practice 
eu care se confruntă industria noas
tră constructoare de mașini, spre 
asumarea unor importante sarcini 
de producție, de' asistență tehnică 
directă- in întreprinderi ' și de per
fecționare a cadrelor din unități.

Examinînd activitatea Institutului 
de cercetări și .proiectări, tehnologi
ce pentru sectoarele calde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază preocu
pările acestuia în direcția înfăptuirii 
programului privind tipizarea turnă
toriilor, acțiune pentru care s-au în
cheiat, într-un timp record, studiile 
necesare, proie'ctîndu-se' de 6 ori 
măi mult ca în trecut.

Sînt prezentate turnătoria-pilot, In 
care se distinge un procedeu origi
nal de turnare de precizie in coji ce
ramice. realizare de vîrf în acest 
domeniu și care a adus uzinei de 
anvelope din Florești, unde s-a a- 
plicat, economii de 1 milion Iei 
valută. Cu aceeași satisfacție îi 
sînt înfățișate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și alte valoroase materia
lizări ale unei gindiri tehnice inven
tive și originale.

în aceeași, atmosferă de satisfac
ție pentru îndeplinirea orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului se desfășoară și vizita la In
stitutul de cercetări ți proiectări 
tehnologice pentru construcția de 
mățini, Aici, directorul general 
al institutului central, ing. Ion 
Crișan, prezintă stadiul de înde
plinire a unor importanta programe

în fața unul viitor obiectiv al chimiei românești

privind tipizarea organelor de ma
șini de uz general și centralizarea 
fabricației unor astfel de agregate, 
în laboratorul de tehnologii de pre
lucrare, secretarul general al parti
dului examinează cu interes instala
țiile de prelucrat electrochimie și de 
electroeroziune, instalațiile pentru 
mecanizarea și automatizarea tehno
logiilor de montaj in serie mare, ca 
ți soluțiile pentru serii mai mici, or
ganizate pe principii ergonomics.

Atelierul de modele, vizitat apoi, 
care se prezintă ca o mică fabrică, 
ilustrează grăitor hotărîrea cercetă
torilor de a pune la dispoziția' lntre- 

’ prinderilor soluții practice, eficiente, 
verificate'în standuri. Această orien
tare âtra'ge ''felicitările " secretaru
lui general, care recomandă să ’ se' 
persevereze în continuare în direcția 
realizării de instalații și utilaje de 
înalt nivel tehnic în atelierele ți la
boratoarele institutului și care apoi 
să fie preluate de întreprinderile 
constructoare cu asistența tehnică a 
specialiștilor.

Aveți un program bun — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în În
cheierea vizitei. Vă felicit pentru re
zultatele de pînă acum, doresc tu
turor cercetătorilor, în frunte cu co
muniștii, succese tot mai mari în în
făptuirea programului de dezvoltare 
viitoare, a cincinalului următor, care 
va fi cincinalul revoluției tehnico- 
țtiințifjce în România. Aveți sarcini 
mari — sperăm să le realizați !

Cea de-a treia, unitate vizitată In 
cadrul Institutului central de cerce
tări pentru construcția de mașini și 
ultima din această laborioasă vizită 
de lucru a secretarului general al 
partidului a fost Institutul de cer
cetări și proiectări de echipamente 
termoenergetice. Directorul institutu
lui, ing. Teofil Popovici. a înfăți
șat tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
suită de preocupări ți realizări axa
te pe obiectivul principal în mo
mentul de față, și anume crearea u- 
nor utilaje și instalații care să ducă 
la economisirea de energie și va
lorificarea resurselor primare ți se
cundare de combustibil. Au fost pre
zentate în acest sens prototipurile u- 
nor cazane pentru abur ți cazane 
recuperatoare, cazane funcționînd pe 
bază de lignit pentru încălzirea a- 
partamentelor. A fost remarcată so
luția găsită de specialiștii institutului, 
care permite o mai eficientă ardere 
a lignitului. De asemenea, a fost 
examinat cu viu interes modelul uțiui _ 
cazan de mari dimensiuni, destinat 
termocentralelor electrice, și care va 
folosi — potrivit indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu — una din 
resursele mari de care, dispune țara 
noastră, șisturile bituminoase.

La observația secretarului general 
al partidului că în metalurgie se con
sumă încă, mult cărbune, mult cocs, 
că trebuie găsite căi pentru recu
perarea acestor surse de energie, 
gazdele informează că la Hunedoara 
au fost instalate primele cazane re
cuperatoare, căldura de la'cuptoarele 
Siemens fiind acum recuperată.

Vă felicit pentru preocupările ți. 
pentru bunele rezultate obținute. — 
s-a adresat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetătorilor din acest 
institut, la încheierea vizitei.

Mulțumind din inimă secretarului 
general al partidului pentru această 
înaltă ' apreciere, gazdele s-au anga
jat să facă totul pentru a-și aduce 
din plin contribuția la înflorirea e- 
conomiei patriei, la făurirea unei 
Românii moderne, așa cum o prefi
gurează documentele Congresului al 
XI-lea al partidului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit pen
tru aceste institute un puternic im
bold în activitatea lor, în conturarea 
mai exactă a obiectivelor, in direc
ționarea eforturilor, în găsirea celor 
mai eficiente căi de realizare a ma
rilor sarcini ce le revin din progra
mul de dezvoltare economică și so
cială a societății noastre socialiste.

Oamenii de știință, cercetătorii și 
proiectanții din cadrul acestor insti
tute s-au angajat să contribuie, toi 
mai mult, prin eforturi neprecupe
țite și animați de cea mai exigentă 
conștiință politică ți profesională la 
progresul economiei românești, la 
îmbogățirea tezaurului științific și 
tehnic național, la înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen, Ia con
tinua înflorire a patriei noastre, ața 
cum este ea prefigurată în docu
mentele programatice ale Congresu
lui al XI-lea al partidului.

(Agerprea)

Un arbore de viața lungă, sădit cu gîndul la viitorul luminos al științei și 
tehnicii românești

La Institutul de fizică atomică
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Asemeni oricărui cetă- sabilității față de sămînța 
țean al patriei, ori poate 
maj mult decit oricare ce
tățean al ei, scriitorul, o- 
mul de artă este dator să-i 
cunoască acesteia fața apu
să, fața pe care și-a ară
tat-o vremurilor — dece
niilor, secolelor, milenii
lor ; este dator să-i cu
noască fața vie, fața pre
zentului socialist căruia îi 
este fiu și martor ; este 
dator să-i cunoască fața de 
vis, fața de miine, viitorul 
comunist.

Intre aceste trei dimen
siuni ale patriei se află 
scrise destinul și menirea 
omului de artă. Opera sa 
— doar o imagine desprin
să din măreața imagine a 
patriei, a istoriei sale eroi
ce, a prezentului său în 
care sint adine împlintate 
rădăcinile cutezanței viito
rului.

Responsabilitatea, un cu- 
vlnt vechi care a dobin- 
dlt in anii socialismului 
sensuri noi, a devenit de
finitoriu pentru omul de 
artă. Gratuitatea în gîndi- 
re, in creație, în fapta so
cială, civică sint incompa
tibile cu omul de artă, cu 
scriitorul.

Principala răspundere a 
creatorului este față de 
fapta sa. Iar fapta sa este 
opera.

Dacă un oțelar, din ne
atenție, din grabă rebutea- 
ză o șarjă înseamnă că el 
nu a făcut dovada respon
sabilității față de minereul 
care trebuia să trăiască în 
inima furnalului marea a- 
ventură a drumului spre o 
existență superioară — o- 
țelul.

Dacă un inginer agro
nom din neatenție, din ne
pricepere, a decis măsuri 
agrotehnice în contradicție 
cu evoluția vremii, cu sta
rea gliei înseamnă că el 
nu a făcut dovada respon-

care trebuia să rodească, 
să îmbrace cimpul în. acel 
imn vegetal căruia, cu o- 
chii plini de lumina soa
relui, țăranul îi spune lan, 
îndemnîndu-și sufletul 
zboare peste văluritul 
bogatul lui chip.

Dacă, după ce a ascul
tat îndelung viața, după

să 
Și

de prestigiu ai literaturii 
noastre nu a zăbovit in a 
da intiietăte aspirației de a 
sluji prin- scris patria, po
porul din care făceau par
te. Și, intr-adevăr, așa a 
fost. Creația literară autoh
tonă este o ilustrare vie a 
modului în care oamenii de 
literatură au înțeles să 
răspundă, atît prin scrisul

QGSBZSIMAGINI DINA PATRIEI
ce a aflat faptele ei spec
taculoase, după ce. a înțe
les că pe ogoare și în u- 
zine, în laboratoare sau la 
hotarele țării, fiii ei fac 
totul pentru a o înălța tot 
mai sus, către un viitor lu
minos, scriitorul nu află 
cuvîntul în stare să expri
me adevărul vieții. înseam
nă că el nu a reușit să 
facă dovada responsabilită
ții față de viața însăși.

Iată de ce, in prftnul 
rînd, responsabilitatea o- 
mulul de artă este mărtu
risită de opera sa.

De-a lungul deceniilor, 
numeroși rftari scriitori — 
poeți, prozatori, drama
turgi — au făcut mărturi
siri, profesiuni de credin
ță. Nici unul dintre autorii

cit și prin faptele lor, co- 
mandamentelor majore ale 
epocilor în care au trăit și 
și-au desăvîrșit opera.

Ideile unității naționale, 
ale independenței, 
dezrobirii sociale au 
slujite cu o devoțiune ce 
destăinuie o solidaritate a- 
dincă a creatorului cu as
pirațiile vitale ale națiunii. 
Ele au inspirat opere de 
vast ecou în conștiințe. 
N-a fost moment impor
tant în istoria patriei 
căruia scriitorii noștri să 
nu-i dedice, cu emoție și 

opere durabile.
această pilduitoare 

tradiție, în acest fenomen 
spiritual pe care l-aș 
numi : capacitatea scriito
rului român de a se afla

Cîntece și dansuri
de pe pămîntul Indiei
Două excelente dan

satoare, un grup vo
cal, o formație instru
mentală — Ansamblul 
de dans și muzică din 
India — au fost de 
curind oaspeții publi
cului bucureștean. Au 
îneîntat, de la bun în
ceput, sonoritățile a- 
ceior instrumente o- 
rientale ca : sitarul, 
tabla, sarangi, mri
dangam-ul..., în stare 
să evoce atmosfera 
marilor poeme hindu
se, în stare să ros
tească suave și adine 
umane legende de 
dragoste. Grupul vo- 
eal-instrumental Nir- 
malcndu Choudhury a 
depănat expresiv: 
„Bathiali” — ciiitecul 
barcagiilor, cîntec 
trist, nostalgic, suge- 
rînd chemările oame
nilor 
ceanul, 
„Bihu” 
drăgostitului ce se 
luptă cu capriciile u- 
nei tinere fete, și 
„Bhangra” — cînt des
pre veselia din timpul 
sărbătorii secerișului. 
Am admirat și dansu
rile solistei Răni

ce înfruntă o- 
apoi melodia 
— istoria în- 

ce

Karnaa, dansuri ce a- 
rătau limbajul stilu
lui „Kathak” — arta 
de a ști, mimînd, dra- 
matizînd mișcările, să 
reciți lungi cînturi e- 
popeice despre Krish
na și Radha.

Cel mai reușit mo
ment ai spectacolulpi 
l-a constituit evoluția 
tinerei Kanaka — una 
di,ntre cele mai talen
tate dansatoare ale 
Indiei. Stăpinește sti
lul clasic „Bharatha 
Natyam”, ritmul „La- 
ya“. Părea desprinsă 
din frescele celebrelor 
temple care înconjoară 
Madrasul. Nu fascinau 
numai mișcarea mîi- 
nilor și a ochilor ei, 
mobilitatea trupului, 
broderiile ritmice fin 
creionate, ci codrii a- 
t.ît de expresiv pe care 
îl dezvăluie. Es’te lim
bajul bogat al dansu
lui în care și imper
ceptibila legănare are 
o semnificație. Kana
ka — solistă a Ansam
blului de dans și mu
zică din India — cu
prinde in arta sa cele 
mai adtentice valori 
ale tradiției dansului.

La început s-au au
zit : mridangam-ul,
tabla, sarangi... Apoi 
au dansat solistele 
Kanaka și Răni Kar- 
naa, a cîntat grupul 
Nirmalendu Choud- 
hury. Spectacolele An
samblului de dans și 
muzică din India — 
semnificative pentru 
contactele culturale 
dintre India și țara 
noastră — au povestit 
despre năzuințele lo
cuitorilor . pămîntului 
ce este înfrățit . cu 
Gangele, despre in
candescența frescelor 
pe care timpul — nu
mărat în zeci de se
cole — nu le-a putut 
altera, despre bucuriile 
unei zile obișnuite de 
muncă.

Cintecele și dansu
rile de pe pămîntul 
Indiei, prezentate sim
plu, cu multă prospe
țime, au fost o ginga
șă și în același timp 
o bogat instructivă o- 
frandă culturală.

Smaranda 
OȚEANU

„REVISTA ECONOMICĂ”
Nr. 18/octombrie 1974

• ECONOMIE NAȚIONALĂ
în dezbatere : Documentele Con

gresului al XI-lea al P.C.R. ; Dez
voltarea armonioasă a economiei în 
profil teritorial (prof. univ. dr. Va- 
sile S. Cucu) ; Pădurile — „uzine” 
complexe ale naturii (I) (Petre Cio
clu) ; Cincinalul înainte de ter
men !; Un obiectiv prioritar : Ac
celerarea înnoirii produselor și teh
nologiilor (ing. Gh. Badea).

• CONDUCERE — ORGANIZARE
Experiențe în actualitate : Per

fecționarea conducerii activității da 
proiectare (Iulian Bădin) ; Strate
gie și acțiune ; Concepte, metode, 
tehnici ; Sinoptic ; Marketing : A- 
limentația publică confruntată cu 
cerințele consumatorilor (conf. univ. 
dr. Ion Păunescu).

vedere : Folosirea sistematică a 
pirghiilor economice in conducerea 
activității de cercetare științifică 
(Daniel Stoicescu) ; Convorbiri eco
nomice cu dr. Saburo Okita, preșe
dintele centrului de cercetări eco
nomice al Japoniei (Ioan Geor
gescu) ; Școli A curente • econo
miști : Premiul Nobel pentru eco
nomie — 1974 (Vasile Pilat) ; Știin
ță și societate : Inconsistentele vi
ziunilor pesimiste (dr. I. Lemnij).

ale 
fost

mereu. în rezonantă cu e- 
venimentele istoriei, de a 
le fi tribun prin operă, 
este firesc să descifrăm și 
răspunderile creatorului de 
azi.

A gîndi în spiritul tim
pului in care trăim, a fi 
rapsozi talentati ai acestu
ia, a distinge chipul întreg, 
grav al zilei de azi, a sur
prinde in pagina, de pro
ză sau in metafora poeziei 
sensurile, semnificațiile a- 
cestui timp socialist al pa
triei. ni se pare nu numai 
o îndatorire firească 
o condiție fără de 
scrisul nostru nu ar 
aspira la împliniri 
bile.

Nimic nu poate încătușa 
Ia noi talentele, nu le 
poate obliga la ofilire, la 
irosire zadarnică. Omul de 
artă este privit cu o sta
tornică prețuire. Răspunsul 
nostru de prețuire pentru 
cei mulți, pentru poporul 
care ne înconjoară cu în
crederea sa, este unul sin
gur : zile și nopți de tru
dă asupra paginilor scrise, 
pentru ca ele să devină 
durabile mărturii despre 
trecutul și prezentul nos
tru, despre oamenii patri
ei, despre gîndurile și fap
tele lor mărețe, despre via
ța lor înnobilată de con
vingerea că ea se cere 
trăită în numele unei uni
ce aspirații naționale — 
edificarea zilei de mîine, a 
acelui „mare viitor" visat 
de inegalabilul poet. Viitor 
prefigurat cu strălucire în 
proiectul de Program al 
partidului, în a cărui cu
tezătoare 1
drumului 
se află implicată direct și 
creația noastră, răspunde
rile față de destinul litera
turii și artei românești.

dar si 
care» 

putea 
dura-

al

prospectare aspre comunism

Nicolae DRAGOȘ
1

PROGRAMUL 1
8,30
9,00

10,00
10,30

Curs de limba engleză. 
Teleșcoală.
Curs de limba rusă.
Argeșul ciulă cu țara — pro
gram susținut de ansamblul 
„Doina Argeșului” din Pitești. 
Caragiale pe eoran : „Două 
lozuri”, „Lanțul slăbiciuni
lor”. |
Documentar TV : Valea Fru
moasei moare, Valea Frumoa
sei renaște.
Campionatele mondiale de 
gimnastică. Exerciții libere — 
femei. Transmisie directă de 
la Varna.

13,45 Telex.
• 13,50 închiderea programului. 

14,55—16,45 Fotbal : Dinamo Bucii 
rești — F. C. Koln, In cadrul 
Cupei 
directă 
nămo. 
Telex.
Steaua 
Istoria . 
„Gasparone"... văzut de Mil- 
1 bcker.
Scena. ■
Tragerea Pronoexpres. 
Din iările socialiste. 
Familia la Craiova. 
1001 de seri.
Telejurnal.

11,00

12,10

12,30

17,30
17,35
18,00

U.E.F.A. Transmisie 
de la stadionul Di-

Polară, 
operetei în personaje.

18.15
18.30
18,40
18,50
19,20
19.30 ___  ...
20,00 tib '74. România in comerțul 

mondial.
20.15 Teleclnemateca. Ciclul ,.MarI 

ecranizări” — „Pescărușul”. 
Mic atlas muzical.
24 de ore.

21.50
22,10

20,00
20,05
20.40
20.55
21,00

PROGRAMUL 2
Avanpremieră.
O viată pentru o idee : luliu 
Hațieganu.
Muzică ușoară.
Telex.
Reluări la cererea telespecta
torilor : tntflnire cu Dan Ior- 
dăehescu.
Bucureștlul necunoscut.

• TEORII — IDEI \
Știința economică și economia 

Itiinței (Radu Negru) ; Puncte de

Aplicația tactică este în 
toiul ei. Ca întotdeauna, 
pentru parficipanți e o 
școală, un exercițiu ăl mă
iestriei militare. Trupele 
înaintează spre cursul de 
apă, în urma lor detună 
artileria, în fața lor bara
jele de foc ale adversaru
lui, deasupra lor, superso
nicele își caligrafiază evo
luția pe cer. Acum, trans
portoarele amfibii blinda
te au ajuns la cursul de 
apă. Se aruncă în apă de 
pe malul abrupt, cîte cinci- 
șase traversează rîul. Ele 
poartă infanteriști și arme, 
ferindu-le de focul părții 
adverse, asigurînd impe
tuozitatea înaintării.

...Un om din rîndurile 
celor în ofensivă urmăreș
te atent,, concentrat numai 
și numai la alergarea auto- 
amfibiilor peste ape. E o- 
fițer. Ceilalți trec pe lin
gă el, cuprinși de febra 
luptei, nu-I cunosc, sau 
n-au timp pentru a-1 re
cunoaște. Și el observă în 
continuare, studiază miș
carea transportoarelor blin
date.

E toamnă ; în vale bintuie 
trupele hitleriste. Și cînd 
coborîm, Vișeul e eliberat, 
Ilie face rost de o armă, 
vrea să lupte și el contra 
fasciștilor, dar un om în 
toată firea i-o ia, „tu ești 
copil, măi, vezi-ți de bici
cletele tale meșterite din 
lemn”. Dar curind, Ilie 
meșterește piese din metal,

au crescut înalți și drepți. 
Au treizeci de ani.

...Urmărește atent, con
centrat, evoluția transpor
toarelor blindate care tra
versează riul, purtînd pe 
infanteriști spre îndeplini
rea misiunii. Cu ochi de 
constructor. Dar gîndul 
său alergă... ca gîndul,

acum și pot fi întîlnlte la 
trupe, dar și în agricultu
ră, la irigații. Și colectivul 
lucrează acum la alte ti
puri. Ostași — ingineri — 
comuniști.

Aplicația tactică este în 
toiul ei. în timp ce jos 
trupele afluesc spre alinia
mentele desenate cu roșu 
pe hărțile de stat-major, 
sus, pe cer, vuiesc super
sonicele.

FAPTUL

Ostași 
aliniamente, 
octombrie' 7 4

/

Să facem aici un „stop- 
cadru” in filmul aplicației 
și să vi-1 prezentăm. Este 
locotenent colonel inginer 
Ilie Pop, unul dintre con
structorii acestui tip româ
nesc de transportor auto- 
amfibiu blindat. Prin mîi- 
nile lui au trecut aproăpe 
toate piesele încă din eta
pa cind erau doar linii și 
date pe o planșetă — și 
care alcătuiesc mașina de 
luptă ce taie acum valuri
le, gonind spre malul opus. 
Este unul dintre inginerii 
proiectanți ai transporto
rului blindat românesc.

Poate ar trebui să rela
tez acum despre nopțile al
be cind Pop — împreună 
cu colegii săi Toader Va- 
sile, Roman Ion, Zamfir 
Mironescu și alți ingineri 
militari — pregătea „se
ria zero”, reluind și iar 
reluind calcule și analize, 
bătîndu-se pentru etanșei
tate maximă, pentru rezis
tența motorului, pentru 
caracterul unitar al suban- 
samblelor. N-o fac pentru 
că mă cheamă imaginea 
pădurii de brazi de la ho
tarele Vișeului de Sus din 
Transilvania. Am mers a- 
colo, prin vreme, împreu
nă cu cel care a fost odi
nioară Ilie Pop. El avea 
12—13 arii : mergeam îm
preună cu bunicul său, ța
pinarul, să sădim brazi în 
locul celor 
re, pentru 
nu moară, 
din nou în 
terește biciclete din lemn 
pentru frățiorul cel mic... 
Și iar urcăm costișa, fu
gim in pădure, cu mama, 
cu frățiorul, cu vecinii, 
căci calendarul scrie 1944.

tăiați de secu- 
ca pădurea să 
apoi coboram 
sat : Iliuță meș-

la „Electrobanat" din 
mișoara, unde se angajea
ză ucenic. în 1945 împarte 
Scînteia cu uteciștii ; in 
’46 lipește afișe electorale 
și repară unelte agricole 
la țară și lămurește pe ță
rani despre politica parti
dului... în ’49 se înscrie -la 
facultatea muncitorească... 
în ’51 partidul îl trimite la 
o școală militără. Apoi co
mandant de pluton, ofițer 
tehnic, elev la facultatea 

, tehnică a Academiei mili
tare, apoi inginer, apoi in
giner proiectant.

între timp, brazii sădiți 
de ei la

r.
) „ROMÂNIA-FILM1U

hotarele Vișeului

mult înaintea transportoa
relor, aleargă Înainte cu 
alte^ și alte mașini viitoa
re, necesare armatei, eco
nomiei naționale și ale că
ror „subansamble” și re
pere abia .se nasc în min
tea sa mereu neastimpăra- 
tă. E inginer proiectant.

La doar cîteva zile după 
ce l-am cunoscut, ami aflat 
lucruri interesante și des
pre alți ingineri militari, 
care lucrează în colectivul 
condus de colonelul ing. 
Ion Barbu, ale căror stră
danii s-au materializat de 
asemenea în zeci de tipuri 
diferite de autoateliere, 
autospeciale si autoutilita
re, dintre care două-trei 
mii au fost construite de

.......1.1^^

prezintă

FLOAREA
DE

PIATRĂ"
a studioului 
Cu : Vladimir 
Tamara Ma-

Producție 
„Mosiilm”. 
Drujnikov, 
karova. Regia: A. Ptus- 
ko. Film distins cu Pre
miul pentru cel mai bun
Ulm în culori la Cannes

...Aștept, departe de cîm- 
pul tactic al aplicației, la 
capătul pistei, aterizarea 
aparatului de zbor cu în
semnele unui număr com
pus din trei cifre. Din ca
bină coboară, cu fața pu
țin obosită, pilotul. Facem 
cunoștință... Dar să ne 
grăbim, el este la un „po
pas” intre două misiuni de 
zbor. II cheamă Gheorghe 
Iancu, e locotenent-colo- 
nel de aviație și e unul 
dintre veteranii aviației 
militare moderne româ
nești. De 21 de ani este în 
această unitate... „Ce vă 
preocupă cel mai mult, as
tăzi, din punct de vedere 
profesional ?“. Iși privește 
casca de altitudine pe care 
cu cinci minute în urmă o 
purtase pe cap și 
încet, măsurindu-și cuvin
tele, că-1 preocupă în pri
mul rînd creșterea tineri
lor piloți din escadrila pe 
care o comandă. „Și cum îi 
creșteți?” îmi răspunde 
prompt : curajoși.

După ce Gh. I. a decolat, 
unul dintre cei mai tineri 
locotenenți piloți din subor
dinele lui ne spune : „Co-. 
mandantul 
meu e 
drept”, iar, 
tar cel 
melor” 
piloții își îmbracă 
mele de mare altitudine în 
vederea zborului) îl com
pletează : „Pleacă senin și 
calm în misiune, nimeni 
nu a observat vreo undă 
de teamă in ochii acestui 
bărbat. Nici cind, cu ani și 
ani în urmă, a aterizat o- 
dată' cu Mig 15 pe o vreme 
cumplită ; nici cind, oda
tă, s-a oprit unul din mo
toarele supersonicului 
care zbura și a aterizat 
un singur motor”.

„...Și cum ii vedeți, 
tinerii piloți, tovarășe 
cotenent-colonel Iancu ?

— „Curajoși".
Vrea să le transmită, 

chiar dacă nu. se exprimă 
astfel în cuvinte, ceva din 
curajul generației care, 
chemată de partid, a răs
turnat rinduielile vechi, 
care a construit țară nouă 
și armată nouă, care s-a 
avintat in zbor, și căreia i 
s-a părut cu totul firesc să 
zboare chiar mai repede 
decit sunetul...

DIVERS

un
CU 
(În

spune

și instructorul 
om curajos și 

maistrul-mili- 
„camera costu- 
încăperea unde 

costu-

cu 
cu
pe 
Io*

Col. L. TARCO

w

k rămas
csva neclar...

Dănilă 
din Petrila

Exact cu un an în urmă, Filip 
Dănilă din Petrila (lucrător in 
subteranele Văii Jiului) cintă- 
rea 182 de kilograme ! Față de 
înălțimea lui de numai 1,67 me
tri, trebuie să recunoaștem că 
era mult prea mult. Acum, în 
urma unei intervenții chirurgi
cale, are o... lipsă la cintar de 
101 kilograme !

— La numai 81 de kilograme
— ne spune el — Îmi vine să 
zburd. Nu mai am restricții în 
alimentație, mănînc cu poftă și 
muncesc cit trei. Parcă m-am 
născut din nou. Și toate acestea 
se datoresc medicului luliu Șu- 
teu din București și colaborato
rilor săi — medicii Neagu, BU- 
zică și Fodor — de aici, din Pe
trila, cărora le adresez, și pe a- 
ceastă cale, cele mai călduroase 
mulțumiri, odată cu promisiu
nea să mai dau „jos” vreo 10-kg. 

„Domnul 
inspector “ 
nu mai vine

Elegant, cu dungă impecabilă 
la pantaloni, cu cravată, pălărie 
și cu o mapă de piele la subsu
oară, Gheorghe Grosu din Se- 
cuieni (Bacău) umbla prin sa
tele județului recomandindu-se
— după caz — cind inspector la 
U.J.C.C., cind. la Direcția comer
cială. „Așa inspector mai zic și 
eu" — iși freca miinile cite un 
gestionar, bucuros că in loc de 
amendă sau o sancțiune și mal 
gravă, „scăpa" cu „atenția" pe 
care i-o oferise domnului inspec
tor. La Roșiori, „domnul inspec
tor" a întocmit o listă cu toți cei 
care doreau butelii de aragaz și 
care puteau achita pe loc cite 
500 de lei. A făcut lista, a înca
sat banii și urma să vină a doua 
zi cu buteliile. N-a mai venit, 
și nici n-o să mai vină. Nici la 
Roșiori, și nici in altă parte. Cel 
puțin pentru doi ani de zile, 
pentru că elegantul „domn in
spector" nu era decit un escroc.

Nici legal, 
nici omenesc

Noaptea, pe șoseaua Botiz— 
Satu-Mare, zăcea la pămînt un 
biciclist grav accidentat, a cărui 
viață depindea de o rapidă in
tervenție chirurgicală. Firesc ar 
fi fost ca prima mașină să o- 
prească și să-l ducă la primul 
dispensar sau spital. Dar n-a 
fost să fie nici firesc, nici ome
nesc pentru cei care l-au vă
zut, l-au ocolit și au pornit mal 
departe, cu nepăsare și neome
nie : Ștefan Berendi (1—SM— 
3 627), D. Ștefan (1—SM—2 211) 
și Andrei Bauer (1—SM—3 107). 
Depistindu-i, lucrătorii de mili
ție le-au amintit, cu cite o a- 
mendă usturătoare, că și atunci 
cind propria lor conștiință nu-1 
îndeamnă să fie omenoși există 
legea, care-i obligă să acorde 
victimelor de circulație primul 
ajutor. Așa cum a procedat șo- 

. ferul Ștefan Racz, 
oprit I.M.S.-ul, ducînd 
spital.

O retetă9 

pentru... 
nimeni

Făcuse numita R. G. din 
muna Fundu-Moldovei (Suceava) 
un borș, să tot măninci ! Nu
mai că atunci cind să-l „dreagă", 
in loc de smintină a turnat In 
farfuria ginerelui ei o substanță 
toxică. Deși flămind ca un lup, 
ginerele a observat precum că 
borșul are un gust aparte. Așa 
se face că oala cu borș, împre
ună cu „bucătăreasa" au ajuns 
imediat la miliția din localitate, 
unde adevărul a ieșit la supra
față ca... untdelemnul : tentati
vă de omor. O „rețetă" pe care 
n-o recomandăm nici unei gos
podine... Cade greu la stomac.

Recunos- 
tintă soției

într-o emoționantă scrisoare, 
maiorul Florin Olteanu ne rela
tează modul in care i-a fost sal
vată viața, după o criză gravă 
de infarct miocardic, aducînd 
cele mai vii mulțumiri generalu
lui docțor I. Turcu, de la spitalul 
militar central, colonelului doc
tor I. Diaconescu de Ia spitalul 
militar Brașov, dr. A. Bunghez 
de la ASCAR și tuturor acelora 
„care m-au vegheat zile șl nopți, 
redîndu-mă vieții, familiei, so
cietății”. In continuare, semna
tarul scrisorii aduce un omagiu 
fierbinte soției sale care „timp 
de 18 ani a ținut locul mamei, 
surorilor și fraților mei, iar a- 
cum și-a împărțit tot timpul ei 
liber, zi și noapte, intre două 
spitale — unul unde mă aflam 
eu și celălalt unde fusese inter
nat, pentru o operație urgentă, 
copilul nostru, fapt de care am 
aflat abia cind m-am inzdrăve- 
nit. Știu că e o problemă intimă, 
de familie, și că fiecare om se 
mîndrește cu soția lui, dar aș 
ruga și pe această cale să 
toată recunoștința mea.

locale. Pentru că E.B. 
a deținut această func
ție timp de 8 ani, deci 
abaterile nu le-a co
mis de azi, de ieri. Și 
— de ce să nu. spu
nem deschis ? — toate 
acestea s-au putut pe
trece tocmai datorită 
slăbiciunilor activității 
organizației de bază 
din care a făcut parte 
în toți acești ani, lip
sei de fermitate in 
luarea măsurilor co
respunzătoare împotri
va celor ce încalcă 
normele de partid, in
diferent de persoană.

de colectare din co
mună nu s-a mai găsit 
nici un dram de țări
le, fapt care nu-i sti
mulează pe crescătorii 
de animale.

Consiliul popular al 
județului Dîmbovița, 
căruia redacția i-a tri
mis sesizarea spre 
cercetare și luarea mă
surilor in consecință, 
ne-a informat că „din 
verificările efectuate a 
rezultat justețea ce
lor sesizate, întrucît . 
I.C.I.L.-Tirgoviște nu 
a asigurat cantitățile 
de tărîțe necesare con- 
tractanților”. Bineîn
țeles, la analizarea ca
zului relatat in scri
soare s-a avut în ve
dere situația pe între
gul județ. Din răspuns 
rezultă ^astfel că pen
tru soluționarea pro
blemei „s-a intervenit 
la Centrala industriei 
laptelui și s-a supli
mentat repartiția de 
tărițe pentru toți con- 
tractanții din județ, 
care nu au primit can
titățile de produse cu
venite” (subl. ns.). Re- 
ferindu-se la sesiza
rea în cauză, în răs

puns se precizează : 
„Pentru centrele 
colectare
Valea Lungă s-a 
partizat cantitatea de 
3 744 kg tărîțe, în ve
derea achitării tuturor 
restanțelor”.

O amplă scrisoare 
sosită la redacție se
siza faptul că directo
rul Școlii generale nr. 
7 din Craiova, Eugen 
Braloștițeanu, a trans
format funcția sa și 
școala pe care o con
duce în surse de că
pătuială. După ce erau 
redate numeroase ca
zuri de încălcare a o- 
bligațiilor elementare 
de muncă, a normelor 
de cbnduită și de eti
că, în scrisoare se 
arăta că manifestările 
reprobabile ale direc
torului se conjugă cu 
încercări de intimida
re a oamenilor, de 
înăbușire grosolană a 
criticii.

Comitetul județean 
de partid Dolj a trimis 
redacției un răspuns 
din care rezultă că di
rectorul acestei școli 
a comis, într-adevăr, 
fapte incompatibile cu 
funcția deținută. A 
folosit personalul șco
lii la construcția casei 
sale, a împrumutat 
bani de la cadre di
dactice, pe care nu i-a 
mai înapoiat. S-a mai 
constatat, de asemenea, 
că nu respectă princi
piul conducerii colec
tive, hotăririle luin- 
du-le de unul singur, 
are un stil de muncă 
defectuos, care nu con
tribuie la închegarea 
colectivului, ci la dez
binarea acestuia. Din 
răspuns aflăm apoi că 
nu s-au putut verifica 
problemele financiare 
și modul cum a folosit 
fondurile repartizate 
pentru reparațiile ca
pitale din anii 1971— 
1972. Pentru a elucida 
aceste aspecte au fost 
solicitate organele 
competente ale consi
liului popular jude
țean. în încheierea 
răspunsului sintem in
formați că, pentru a- 
buzurile săvirșite, in
spectoratul școlar ju
dețean a hotărit desti
tuirea lui E. Braloști
țeanu din funcția de 
director al școlii.

Firește că, odată cu 
terminarea cercetări
lor, organele de stat 
iși vor spune cuvîntul 
în lumina legii. Nu 
rezultă însă din răs
puns ce concluzii au 
tras organele de partid

care și-a 
rănitul la

co-

Contractul 
va fi respectat

21,45
22,00 Contemporanele noastre.

. â

Mal mulți locuitori 
din comuna Valea 
Lungă — Dîmbovița, 
printre care Ion Țugui, 
Mihai Ion ș.a., au 
contractat cu între
prinderea de colectare 
și industrializare a 
laptelui diferite can
tități de lapte, în 
schimbul căruia urmau 
să primească, pe lingă ' 
bani, și tărițe pentru 
hrana animalelor. Ce
tățenii și-au respectat 
angajamentul, se spu
nea într-o scrisoare 
trimisă „Scînteii”, dar 
cealaltă parte contrac
tantă — nu. Din luna 
martie a.c., la centrele
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civilizația socialista în Romania, 
rolul maselor in făurirea istoriei, 
trecutul istoric al orașului Focșani. 
(Ion Nistor).

Sesiunea F.M.I. — B.I.R.D., — re
flectare a problemelor preocupante 
ale economiei mondiale (dr. Costin 
Kirițescu) ; Tendințe o conjunc
turi ; Documentar „R.E.” : Subdez- 

’ voltarea și insecuritatea alimentară 
(Dinu Dragomirescu) ; Tendințe • 
conjuncturi ; Piața monetară inter
națională ; Mondorama.

de 
din comuna 

re-

Concis, Ia obiect

FESTIVALUL 
TEATRELOR NAȚIONALE
Cu spectacolul „Singurătatea tră

gătorului la țintă” de Vasile Re- 
breanu și Mircea Zaciu, în •regia 
lui Victor Tudor Popa, Teatrul Na
țional din Cluj-Napoca a inaugu
rat marți seara cea de-a doua edi
ție a Festivalului teatrelor națio
nale. în următoarele zile, specta
torii clujeni vor putea viziona 
spectacolele susținute de colective
le Teatrului Național din București 
cu piesa „Travesti” de Aurel Ba- 
ranga, în regia autorului, Teatrului 
Național din Iași cu „Petru Ra- 
reș“ de Horia Lovinescu, în regia 
Soranei Coroamă, Teatrului Național 
Craiova cu „Amurgul acela vio
let" de I. D. Sirbu, în regia Va
lentinei Balogh, și din nou Na
ționalul clujean cu piesa „Pasărea 
Shakespeare” a lui D. R. Popescu, 
în regia artistică a lui Alexandru 
Tatos. Programul festivalului mai 
cuprinde un simpozion pe tema 
„Valorificarea scenică a dramatur
giei românești”, la care vor partici
pa critici de artă, actori, regizori, 
scenariști. (Al. Mureșan).

DIN LUPTA ISTORICĂ 
A POPORULUI

în această săptămînă, în munici
piul Focșani se organizează ample 
acțiuni dedicate celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Suita de ma
nifestări a fost inaugurată in sala 
teatrului, prin simpozionul „Docu
mentele Congresului al XI-lea al 
P.C.R., despre lupta istorică a po
porului român”. Cu acest prilej, in 
foaierul teatrului a fost organizată 
fotoexpoziția „Stanțe focșenene”. 
Lucrările simpozionului s-au înche
iat cu recitalul de versuri „Ție, 
dulce Românie”. Tot în aceste zile, 
profesori universitari, cercetători 
de Ia Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România s-au 
deplasat in unități economice, 
cămine culturale și școli, unde au 
prezentat referate despre cultura șt

„TOAMNA BĂIMĂREANĂ"
Festivalul „Toamna băimăreană”, 

aflat la cea de-a treia ediție, și-a 
ales ca generic „Programul partidu
lui — program însuflețitor al între
gului popor”. Timp de o săptămină, 
el va oferi oamenilor muncii din 
municipiu o bogată paletă de ma
nifestări din care spicuim : dezba
teri și simpozioane, deschiderea' 
stagiunii teatrale, cu piesa „Pu
terea și adevărul” de Titus Po- 
povici, expoziții de artă, de inven
ții și inovații ale tineretului băimă- 
rean, concerte, și spectacole „Cin- 
tăm și slăvim munca”, închinate 
fruntașilor în producție, concursuri 
cultural-sportive, „Carnavalul cas-

tanelor”, intîlniri ale cetățenilor cu 
oameni de știință și cultură, proiec
ții, de filme, recitaluri de poezie 
ale cenaclului literar etc. (Gheor
ghe Susa).

RAPSOD 
AL ȚĂRII MOȚILOR

în comuna Bistra (Altța) a avut 
loc un simpozion comemorativ de
dicat împlinirii a 25 de ani de la 
moartea compoziterului Nicodim 
Ganea, vestit rapsod al Țării Moți
lor. Cu acest prilej, au fost prezen
tate auditoriului cîntece compuse 
de compozitorul moț păstrate în 
fonoteca radioteleviziunii și cea a 
Institutului de etnografie și folclor 
din București și a fost deschisă 
o expoziție de documente și foto
grafii privind activitatea lui Nico
dim Ganea. în încheierea manifes
tării a fost prezentat un program 
artistic susținut de corul sătesc din 
Bistra, corul de cameră al Liceului 
pedagogic din Abrud și grupul vo
cal al Liceului din Cimpeni, care a 
cuprins un bogat repertoriu alcă
tuit din cintecele lui Nicodim Ga
nea. (Ștefan Dinică).

Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului București : „Conducerea cooperației 
de consum oraș București a luat măsura apro
vizionării magazinului alimentar din satul Roșu, 
comuna Chiajna, cu mărfurile solicitate de cetă
țeni. Totodată, a fost atenționat șeful de maga
zine să se preocupe de aprovizionarea ritmică a 
tuturor unităților din comune, punîndu-se în ve
dere și gestionarilor să respecte cu strictețe pro
gramul de servire a populației. Pentru depozi
tarea corespunzătoare a ambalajelor se va 
îngrădi, din resurse locale, terenul din apropierea 
magazinului”.

Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor : „Avind in vedere activitatea sezonieră, 
la sesizarea mai multor unități, printre care și 
cooperativa agricolă de producție din comuna 
Santău, județul Satu-Mare, halta C.F.R. din 
această localitate a fost deschisă pentru traficul 
de mărfuri in vagoane complete în intervalul 
25 septembrie — 30 noiembrie a.c.“.

Consiliul popular al județului Olt : „In urma 
analizei efectuate la nivelul comitetului comu
nal de partid și Comitetului executiv al Consi
liului popular Coteana, a fost numit in funcția 
de director al căminului cultural prof. Vasile 
Vasilescu. S-au pus astfel bazele intensificării 
activității cultural-artistice in comună, în mă
sură să satisfacă cerințele locuitorilor”.

Neculal ROȘCA

zelos
Aflat la post, în fața sediului 

unei casierii centrale din Ga
lați, paznicul Aftenie Bujeniți 
și-a scos pistolul și a început, 
tacticos, să și-l curețe. Fără să 
știe că pistolul are un cartuș pe 
țeavă, in timp ce-l muta dintr-o 
mină in alta, acesta s-a descăr
cat singur, accidentind (din fe
ricire, foarte ușor) pe pietonul 
Cosțică Iftenie.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"
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Cronica zilei

k R. S. F.
La invitația Comisiei pentru poli

tică externă a Marii Adunări Națio
nale, marți după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Comitetului 
pentru politică externă al Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, în frun
te cu Mihailo Iavorski, președintele 
comitetului, care va face o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac parte 
deputății Radmila Matici, Joza Vil- 
fan, Svetoslav Popovici, Moricz Ro
mano.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Mihai Dalea, pre- 
jedintele Comisiei pentru politică ex

ternă a M.A.N., și membri ai comi
siei.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei iugoslave la București.

★
în aceeași zi, la Palatul Marii 

Adunări Naționale a avut loc o în- 
tîlnire de informare reciprocă, de 
schimb de păreri privind activitatea 
celor două comisii, precum și o se
rie de probleme ale vieții politice 
internaționale între un grup de 
membri ai Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N. și oaspeții iugoslavi,

(Agerpres)
■ / —

în legătură cu Încetarea din viață 
a ministrului afacerilor externe al 
Irakului, Shazel Taqah, marți di- 
rpineața au prezentat condoleanțe, 
la Ambasada Republicii Irak din 
București, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

★
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră, delegația 
Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) 
din Venezuela a vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, Tirgul internațional București— 
1974, noile cartiere și construcții so- 
cial-edilitare din municipiul Bucu
rești, Grupul industrial petrochimic 
de la Brazi și Combinatul de vini- 
ficație Valea Călugărească din jude
țul Prahova, fabrica „Tricotajul'1 
grădinița de copii a uzinelor „Trac
torul" și I.A.S. Prejmer din județul 
Brașov. Au fost vizitate așezăminte 
cu caracter istoric, cultural și turistic 
din aceste județe. De asemenea, de
legația a avut o întîlnire la condu
cerea Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei.

0 manifestare internaționala de tradiție, încheiată cu succese pe multiple planuri
■ - .... '' ■ '' . 'V "f

TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI 74 ȘI-A ÎNCHIS PORȚILE

TELEGRAME EXTERNE
Manifestări consacrate
Zilei Armatei române

★

între 13 și 22 octombrie, timp de zece zile, Capitala țării noastre s-a 
situat în mod deosebit in' centrul atenției, a mii și mii de specialiști și 
oameni de afaceri din zeci de țări ale lumii : prilejul l-a constituit 
cea de-a treia ediție a Tirgului internațional București. La încheierea 
acestei prestigioase manifestări economice internaționale, devenită tra
dițională, am solicitat cîteva aprecieri tovarășului inginer CICERONE 
GORUNESCU, secretar general al Camerei de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România.

VA FACE 0 VIZITĂ
La invitația ministrului afacerilor 

'externe al Republicii Franceze, Jean 
Sauvagnargues, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

România, George Macovescu, va face 
o vizită oficială în Franța, în zilele 
de 4 și 5 noiembrie a.c.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei mixte de cooperare
economică dintre România

și Republica Africa Centrală
La Ministerul Comerțului Exterior 

ți Cooperării Economice Internațio
nale au început marți dimineața lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare economică 
dintre Republica Socialistă România 
ți Republica Africa Centrală.

Delegația română la lucrări este 
condusă de Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, iar delega
ția centrafricană de Jean Paul Mo-

kodopo, ministrul planului și coope
rării.

Schimbul de vederi care a avut Ioc 
cu acest prilej a evidențiat cursul 
ascendent al relațiilor economice din
tre cele două țări, dorința părților de 
a extinde și diversifica schimburile 
comerciale și cooperarea bilaterală in 
avantajul reciproc.

★
în aceeași zi, delegația economică 

centrafricană a vizitat Tirgul inter
național București.

Institutul român, pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat marți, la Casa de cultură a insti
tutului, o seară culturală dedicată 
Zilei naționale a Republicii Zambia.

Au participat Andrei Vela, vicepre
ședinte șl I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de cultură, un 
numeros public.

A fost prezent, de asemenea, Ran
kin Titus Sikasula, ambasadorul Re
publicii Zambia in țara noastră.

★
Marți la amiază s-a Înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R. condusă de Nicolae Drijman, 
adjunct de șef de secție la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, 
care, la invitația C.C. al P.C. Bulgar, 
a făcut o vizită în schimb de expe
riență în R.P. Bulgaria.

★
La sediul Asociației de drept inter

național și relații internaționale a 
avut loc o masă rotundă, în cadrul 
căreia S. Astrom, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe din 
Suedia, a vorbit despre : „Rolul orga
nismelor internaționale în viața poli
tică mondială". Au participat profe
sori universitari, cercetători ai in
stitutelor de cercetări ale Academiei 
de științe sociale și politice, funcțio
nari ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. De asemenea, a luat parte 
Curt Leijon, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Suediei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Tirgul internațional București 1974 
a constituit o convingătoare expresie 
a politicii partidului și statului nostru 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice 
cu toate țările socialiste, cu celelalte 
țări ale lumii, pe baza principiilor 
egalității depline în drepturi și avan
tajului reciproc. TIB a fost apre
ciat nu numai ca o importantă ma
nifestare comercială, ci, prin partici
parea, intîlnirile și dialogurile dintre 
diferitele personalități și numeroșii 
specialiști de la noi și de peste hota
re, pe care le-a prilejuit, tirgul se 
înscrie ca o contribuție importantă Ia 
lărgirea schimbului de experiență și 
de valori materiale între state, la 
crearea unui climat de cunoaștere și 
înțelegere între popoare.

Mai întii, aș vrea să subliniez că 
exponatele românești prezentate în 

‘această competiție tehnică și co
mercială de mari proporții, reflec- 
tind potențialul industrial sporit al 
țării noastre, au evidențiat, o dată 
mai mult, capacitatea de export a 
industriei românești în ramuri din
tre cele mai moderne, posibilitățile 
tot mai mari de participare a Româ
niei la intensificarea schimburilor și 
colaborării economice internaționale. 
Apoi prin participarea a peste o mie 
de firme din 24 de țări ale lumii, cele 
mai multe cu o industrie dezvoltată, 
care au expus produse „de vîrf" din 
domeniile în care este specializat 
TIB, zeci de mii de tehnicieni ro
mâni și mii de specialiști și oameni 
de afaceri străini au avut prilejul 
să comensureze, prin comparație, 
nivelul tehnic și valoarea propriilor 
lor produse, să examineze împreună 
noi posibilități dă extindere, în con
diții avantajoase, a cooperării inter
naționale în producție și comerciali
zare.

Se poate afirma, de pe acum, că 
valoarea tranzacțiilor comerciale sem
nate de țara românească a depășit cu 
mult pe cele de Ia primele două edi
ții, cea mai mare parte dintre acestea 
referindu-se la operațiuni de export. 
Din șirul de contracte încheiate în zi
lele tirgului aș aminti pe cel semnat
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Campionatele naționale de box
In galele de ieri, surprize plăcute șl mal pufln plăcute

Gala de ieri după-amiază a fost 
mai bună in ansamblu decit cele care 
o precedaseră și care lăsaseră spec
tatorilor impresii neplăcute din cauza 
unor meciuri sub nivelul tehnico- 
tactic cerut de un turneu final al 
campionatelor naționale. Chiar și 
partidele-vedetă ale reuniunilor an
terioare, alese parcă la întîmplare de 
către organizatori, fuseseră anoste 
din cauza boxului mediocru și lipsit 
de tehnicitate al perechilor de com
batanți. Și aceasta, ca și cînd orga
nizatorii n-ar fi dispus de un cam
pion cum e Gabriel Pometcu, al că- 
rui meci electrizant în compania 
merituosului cîmpulungean Ion Ma
re? a ridicat de altfel pe spectatori 
în picioare 1

Ieri după-amiază, „capul de afiș" 
a fost întrecerea de la categoria 
ușoară dintre Calistrat Cuțov și Cor
nel Hoduț. Un meci de box bun sub 
toate aspectele, cu contribuții remar
cabile de ambele părți. Cornel Hoduț 
(Rapid — antrenor Teodor Niculescu) 
a atacat cu decizie din primele se
cunde, obligindu-1 pe Calistrat Cuțov 
(Dinamo — antrenor Constantin Du
mitrescu) să apeleze Ia toate cunoș
tințele sale tehnice și tactice spre a 
echilibra lupta. în rundurile 2 și 3, 
Cuțov și-a impus treptat superiori
tatea prin lovituri .la corp care au 
slăbit forța fizică a lui Hoduț, dobîn- 
dind o aplaudată victorie la puncte. 
Dintre celelalte meciuri distingem pe 
cel dintre T. Faredin (Farul) și Dinu 
Teodor (Dinamo) cîștigat la puncte 
de către campionul național 1973, 
abia în rundul 3. atunci cînd s-a de
cis nu numai să eschiveze, ci să și 
puncteze, precum și partida de debut 
a tînărului Paul Dragu (Steaua) în

PE MICUL ECRAN

DE AZI PlNĂ DUMINICĂ
• Miercuri, 23 octombrie : ora 12,30

— campionatele mondiale de gim
nastică (exerciții liber alese — fe
mei). Transmisiune directă de la Var
na ; ora 14,55 : Fotbal : Dinamo 
București — F.C. Koln (pentru 
„Cupa U.E.F.A."). în direct, de la sta
dionul Dinamo • Joi, 24 octombrie
— ora 18,05 : Campionatele mondiale 
de gimnastică (exerciții liber alese — 
bărbați). Transmisiune directă de la 
Varna, e Vineri, 25 octombrie — 
ora 16 : Fotbal : Ujpest Budapesta — 
Leeds United (pentru „Cupa campio
nilor europeni"). înregistrare de la 
Budapesta • Sîmbătă, 26 octombrie 

i— ora 13 : campionatele mondiale de 
gimnastică (transmisiune; directă de 
la Varna) ; ora 15 — Fotbal : Politeh
nica Timișoara — F.C. Argeș (repri
za I) — transmisiune directă de la 
Timișoara ; ora 15,45 — Derbiul cam
pionatului masculin de handbal : Di
namo — Steaua (ultimele 15 minute 
ale primei reprize — în direct de la 
stadionul Dinamo ; ora 16 — repriza 
a doua a meciului de fotbal Poli
tehnica Timișoara — F.C. Argeș (în 
direct' de la Timișoara) ; ora 16,45 — 
repriza a Il-a a meciului de handbal 
Dinamo — Steaua (înregistrare) ; 
ora 17,15 : „Galeria campionilor" — 
atleții maghiari Imre și Miklos Ne
meth (tată și fiu). • Duminică, 27 
octombrie : ora 11.15 — aspecte de 
la finalele campionatelor naționale 
Individuale de box (transmisiune di
rectă de la „Palatul sporturilor și 
culturii" din București ; ora 17,45 — 
Finalele campionatelor mondiale 
gimnastică (transmisiune directă 
la Varna).

cadrul categoriei muscă' care a cîști
gat după un box spectaculos în fața 
lui I. Toasu (A.S.A. Tg. Mureș). O 
surpriză a galei de ieri a fost înfrîn- 
gerea brăileanului Constantin Guțiu 
(abandon r. 2 I) în fața cvăsinecunos- 
cutului Ion Ioancea (Steaua), un tinăr 
ostaș originar din Medgidia. Insă a- 
ceastă satisfacție a maestrului Ion 
Chiriac a fost prea mică pentru a 
compensa amărăciunea pe care i-au 
produs-o alți doi elevi ai săi, ambii 
campioni naționali în 1973. E vorba 
de Lazăr Marian și de Ștefan Florea, 
care, împreună cu un alt fost cam
pion, Mihai Aurel (Farul), nu s-au 
prezentat la cîntarul oficial, fiind 
astfel eliminați din competiție fără 
să fi urcat măcar o dată pe ring I 
Faptul acesta, unic în felul său, a 
fost prompt sancționat de biroul 
F.R.B. care aseară a decis să-i sus
pende pe cei trei, pentru desconsi
derarea competiției, timp de doi ani 
de la întreceri internaționale și de 
la campionatele naționale.

Cu prilejul galei de aseară s-au în
registrat rezultatele : semimuscă : 
Al. Turei (Voința Cluj — Napoca) 
b.p. pe D. Negru (Dinamo Brașov) ; 
Remus Cozma (C.S.M. Cluj — Na
poca) b.ab 3 pe P. Stîrcu (A.S.A. 
Bacău) ; P. Ganea (B.C. Galați) b.p. 
pe V. Jugănaru (Metalul Plopeni). 
Campionul țării la această categorie 
Aurel Mihai (Farul Constanța) a 
pierdut prin neprezentare meciul cu 
Coman Irimia (B.C. Brăila) ; cocoș : 
D. Dorobanțu (Dinamo București) 
b. descalificare repriza a doua pe 
Săli Iuseim (Hidrotehnica Con
stanța) ; Al. Dobăieș (Metalul Bocșa 
Română) b.p. pe V. Drăgan (Voința 
București) ; V.' Kis (A.S.A. Cluj — 
Napoca) b.p. pe L. Horvath (Crișul' 
Oradea) ; pană : Gh. Ciochină 
(Steaua) b.p. pe M. Peia (Metalul 
București) ; M. Ploieșteanu (Progre
sul) b.p. pe I. Guță (B.C. Brăila) ; 
I; Angelescu (C.S.M.) b.p. pe AI. 
Barbu (Dinamo București) ; G. Po
metcu (Rapid) b.p. pe N. Butiseacă 
(B.C. Galați). în meciul „vedetă" la 
„cocoș" s-au întilnit Mircea Tone 
(B.C. Galați) și C. Buzduceanu 
(Steaua). Gălățeanul a primit decizia 
la puncte (5—0).

Astăzi de la ora 15,00 și respectiv 
19,00 au loc alte două reuniuni.

V. M.

de 
de

AZI-FOTBAL ÎN CUPELE EUROPENE
• La București, meciul Dinamo — F.C. Koln • Partida va ii 
transmisă în direct Ia T.V. • Un joc de mare interes lâ Rotter

dam : Fejenoord — F.C. Barcelona 1

între întreprinderile de comerț exte
rior „Mecanoexportimport" și „Ma- 
schinenexportimport" din R. D. Ger
mană, potrivit căruia țara noastră ur
mează să livreze pînă în 1980 un mare 
număr de locomotive Diesel-hidrauli- 
ce și vagoane. De asemenea, sînt de 
menționat tranzacțiile perfectate de 
întreprinderile românești de comerț 
exterior „Uzinexportimport", „Rom- 
sit", „Electronum",? „Industrialex
portimport", „Tehnoexportimport", 
„Universal-tractor", ; „Mașinexport- 
import" ș.a. cu firme !din R. D. Ger
mană, privind exportul de linii pen
tru laminarea oțelurilor aliate, ra
dioreceptoare și transformatoare, di
verse componente electronice, rul
menți ; tractoare, mașini automate și 
semiautomate de tricotat — în Bul
garia ; instalații, utilaje și piese de 
schimb pentru industria petrolieră
— in R. P. Chineză ; motoare elec
trice — în Tailanda ; tuburi fluores
cente și cinescoape, condensatori e- 
lectrolitici și. mașini agricole — în 
Iran ; strunguri și alte mașini-unelte
— în R. F. Germania ; tractoare — 
în Anglia ; mașini agricole — în 
Cuba ; motocompresoare — în Ceho
slovacia ; utilaj petrolier și trans
formatoare — în U.R.S.S. ; mașini- 
unelte — în Argentina •; o serie de 
produșe electronice — în Libia. și 
Liban.

Concomitent,. întreprinderile noas
tre de, comerț exterior au încheiat 
contracte privind Importuri de uti? 
laje pentru industria chimică, ma
șini-unelte, condensatori de forță, a- 
pnrate de măsură și control, apara
tură electronică, mașini de calculat 
și accesorii, componente electronice, 
din U.R.S.S., R. D. Germană, Ceho
slovacia, Ungaria, R. F. Germania. 
Elveția, Austria, Olanda, Anglia. 
Belgia, Suedia și din alte țări..

Ceea.ee aș dori să mai accentuez 
este că participarea românească a con
firmat încă o dată că întreprinderile 
noastre constructoare de mașini sînt 
capabile să țină pasul cu firme de 
recunoscut prestigiu mondial, că in
dustria construcțiilor de mașini' din 
România este îndreptățită să-și pro
pună obiective mai ambițioase, dar 
pe deplin realizabile.

Tirgul' internațional București. 1974 
a oferit, pe pămîntul Români
ei, un bun cadru de afirma
re a ideilor de înțelegere și pace 
între popoare — prin schimburi co
merciale, prin cooperare economică 
și tehnico-științifică.

Dan MATEESCU

La Pekin, evenimentul a fost mar
cat printr-o adunare festivă, la 
care au participat cadre de conducere 
ale Armatei Populare Chineze de 
Eliberare și din Ministerul Apărării 
Naționale al R. P. Chineze, numeroși 
militari din armata țării-gazdă. Au 
luat parte ambasadorul român și a- 
tașatul militar aero și naval al țării 
noastre la. Pekin.

în R. P. Bulgaria, atașatul militar 
aero și naval? al României la Sofia a 
avut o intilnire cu militari din garni
zoana . Asenovgrad.

In Polonia, la Casa Centrală a Ar
matei din Varșovia, a fost organizată 
o gală de filme, iar atașatul militar 
aero și naval al României a avut în- 
tîlniri cu militari polonezi din trei 
garnizoane ale regiunii militare Si- 
lezia.

Atașatul militar și aero român de 
la Budapesta a depus coroane de 
flori la monumentele eroilor români 
căzuțl In lupta pentru eliberarea Un-

gariei din localitățile Miskolc și Litka 
și a vorbit în fața militarilor din 
două unități ungare despre însem
nătatea evenimentului aniversat.

La Viena a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii și de cărți care 
ilustrează aspecte din tradițiile de 
luptă ale Armatei române, manifesta
rea fiind urmată de o gală de filme 
documentare cu subiecte din viața 
militară, organizată de atașatul mili
tar și aero al României.

în Finlanda, atașatul militar român 
a oferit o gală de filme și a organi
zat o expoziție de fotografii. Au par
ticipat generali și ofițeri finlandezi, 
parlamentari din țara-gazdă,

în Maroc, atașatul militar aero și 
naval al României la Rabat a oferit, 
în saloanele Ambasadei române, un 
cocteil, la care au participat repre
zentanți ai armatei marocane, func
ționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, alte oficialități ma
rocane. (Agerpres)

tn cadrul manifestărilor care au 
loc in Olanda cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascis
tă, la Universitatea din Groningen 
a fost organizată o seară culturală.
La Palatul culturii ți științei din 
Varșdvia a avut loc vernisajul ex
poziției „Cartea științifică româ
nească".

In capitala Libiei t-a deschis o 
expoziție de materiale de construc-

ții. ți mobilier a Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții.

Radio Național din Argentina a 
transmis piesa „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian.

In sala Palatului Culturii din 
Phenian a avut loc vernisajul ex
poziției „Imagini din viața cultu
rală și artistică a României socia
liste".

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 

între România și R. D. Germană
BERLIN 22 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 25 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice intre 
România și R. D. Germană, amba
sadorul. țării noastre la Berlin, Va
sile Vlad, a oferit un cocteil in sa
loanele Ambasadei. Au participat 
Herbert Krolikowski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Wilfried 
Maass, adjunct al ministrului cultu
rii, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al R.D.G., 
alte persoane oficiale.

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la stabilirea de relații diploma
tice între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, Hans Voss, a or
ganizat, marți după-amiază, o întîl
nire prietenească la reședința sa.

Au participat Vasile Gliga, ad*' 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări socialiste 
acreditați la București.

DECLARAȚIA COMUNĂ 
la încheierea vizitei în Cuba

Astăzi, pe numeroase stadioane de 
pe continent se desfășoară prima e- 
tapă din turul al doilea din cupele 
europene.

La București, în „Cupa U.E.F.A.", 
se .va juca meciul-tur dintre Dinamo 
și F.C. Koln. Jocul va avea loc, de 
Ia ora 15, pe stadionul „Dinamo" și 
va fi televizat in direct. Formațiile 
probabile : Dinamo — Constantinescu 
(Ștefan) — Cheran, Dobrău, Sătmă- 
reanu, Deleanu — Sălceanu (Mol
dovan), Dinu, Nunweiller — Geor
gescu, Dumitrache, Lucescu ; F.C. 
Koln — Schumacher — Konopka, 
Weber, Cullman, Glowacz — Simmet, 
Overath, Neumann (pe acest post e 
posibil să reintre internaționalul 
Flohe) — Emke, D. Mtiller, Ldhr (ju
cătorii subliniați au făcut parte din 
lotul reprezentativ vest-german cu 
care s-a cucerit în primăvară titlul 
mondial la fotbal). Arbitrul princi
pal va fi francezul Kitabidjian.

Tot în „Cupa U.E.F.A.", echipa

la
e-

brașoveană Steagul roșu va juca 
Hamburg, pe „Volkstadion", 
chipa locală Hamburger S.V. 
va începe la ora 20,30 (ora 
reștiului) și va fi transmis 
tregime la posturile noastre 

nord-irlan-

cu
Meciul 
Bucu- 

în în
de ra-

vremea

dio. Arbitrul întîlnirii : 
dezul Wright.

Programul meciurilor 
campionilor europeni" e 
partida de la Rotterdam dintre Fe- 
jenoord și F.C. Barcelona, cu care 
prilej van Hanegem și colegii săi de 
la Rotterdam vor juca împotriva lui 
Cruyff șl Neeskens, ambii actual
mente titulari în formația campioa
nă a Spaniei. De asemenea, un meci 
interesant se anunță a fi Bayern 
Miinchen — F.C. Magdeburg. în 
„Cupa cupelor" se distinge meciul 
F.C. Carl Zeiss Jena — Benfica Li
sabona, iar în „Cupa U.E.F.A." în- 
tilnirea dintre Derby County și Atle
tico Madrid.

din „Cupa 
dominat de

Timpul probabil pentru ziloie de 24, 
25 și 26 octombrie : In țară : Vremea 
va fi în general instabilă. Cerul va ti 
temporar noros. Vor cădea ploi care 
vor avea șl caracter de aversă.: Vînt 
moderat. Temperatura vă scădea ușor 
la Începutul' intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între 1 și 11 grade, izolat 
mal coborîte In depresiuni, Iar maxi
mele între 7 șl 17 grade. In zona de 
munte se vor semnala șl lapoviță și 
ninsoare. In București : Vreme ușor 
Instabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vint potrivit. 
Temperatura va scădea ușor la Înce
putul Intervalului.

a delegației
HAVANA 22 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei întreprinse în Cuba, 
la invitația primului secretar al C.C. 
al partidului comunist, Fidel Castro, 
de o delegație a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Franțois Mit
terrand, prim-secretar al partidului, 
în capitala cubaneză a fost dată pu
blicității o declarație comună care 
relevă identitatea punctelor de ve
dere ale celor două părți referitor 
la necesitatea lichidării situației in 
care marile monopoluri internaționa
le controlează piețele de materii 
prime.

Părțile se pronunță, totodată, pen
tru desfășurarea unei lupte susținu
te in direcția dezvoltării țărilor din

P. S. Francez
Aftia. Africa și America Latină, ma- 
nifestindu-și hotărirea de a face to
tul, fiecare folosind metodele și po- 

' sibilitățile sale proprii,' pentru reali
zarea unei apropieri a intereselor lor 
și a unei afinități de idealuri.

Partidul Socialist Francez își ma
nifestă satisfacția de a constata a- 
firmarea crescîndă în America La
tină a sentimentelor de independen
ță națională și de apărare a resur
selor naturale și salută hotărirea ma
jorității guvernelor latino-american» 
de a vota. în cadrul apropiatelor lu
crări ale Conferinței O.S.A. de la 
Quito, ridicarea sancțiunilor impusa 
Cubei.

Sărbătorirea semicentenarului P.C. Libanez

ACTUALITATEA LA SAH
După disputarea a trei runde, in 

turneul internațional feminin de șah 
de la Halle, în fruntea clasamentu
lui se află maestra româncă Marga
reta Juncu-Mureșan și Brigitte Hof
mann (R.D.G.) cu 2,5 puncte fie
care. în runda a treia, Mureșan, cu 
piesele negre, a învins-o în 36 de 
mutări pe 
Vesela.

maestra cehoslovacă Jana

*
internațional feminin 
Subotița a continuat

de 
cu 

re-
Turneul 

șah de la 
partidele rundei a 9-a în care 
prezentantele țării noastre au obți
nut rezultate' bune, menținindu-se pe 
locurile fruntașe. Suzana Makai a în
vins-o în 28 de mutări pe iugoslava 
Brigita Stadler, Gertrude Baumstark 
(cu piesele negre) a remizat cu Ve- 
roczi, una din liderele clasamentu
lui, iar Margareta Teodorescu a în
trerupt în poziție aproximativ egală 
cu iugoslava Pihailici. în clasament 
conduc Makai și Veroczi cu cite 6 
puncte, urmate de Teodorescu 5,5

puncte (2), Baumstark 5 puncte, Vok- 
salova, Asenova și Pihailici 4,5 
puncte (1) etc.

★
în turneul masculin de la Novi 

Sad, pe primul loc al clasamentu
lui a trecut tînărul maestru cubanez 
Hernandez cu 6,5 puncte, urmat de 
Raicevici (Iugoslavia) — 6 puncte 
(1), Șubă (România) — 5,5 puncte, 
Măriei (Iugoslavia) — 5 puncte, Tal 
(U.R.S.S.) — 4,5 puncte (1) etc. în 
runda a 8-a s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Tal—Ilici 1—0 ; 
Șubă—Hernandez 0—1 ; Dezze—No- 
taros 0—1 ; Radulov—Forintos remi
ză ; Jovici—Buljovicici 0—1 ; Măriei— 
Kirov remiză.

★
La Kragujevac, într-un alt turneu 

ce se desfășoară în aceste zile în 
Iugoslavia, cu trei runde înainte de 
finiș conduce Vaganian (U.R.S.S.) cu 
9,5 puncte, secundat de bulgarul 
Tringov — 8 puncte. Victor Ciocîltea 

oocupă locul 7 cu 5,5 puncte și 
partidă întreruptă.

Campionatele mondiale 

de gimnastică
VARNA 22 (Prin telefon de la tri

misul „Agerpres" A. Berger) : Cea 
de-a 18-a ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică a continuat 
marți, la Varna cu desfășurarea e- 
xercițiilor impuse pentru echipele 
masculine. în clasament conduce 
echipa Japoniei cu 284,40 puncte. Se
lecționatele U.R.S.S. — 280,80 și R.D. 
Germane — 279,50 puncte se află 
pe locurile următoare. Echipa Româ
niei ocupă locul 6 cu 270.40 puncte. 
O comportare excelentă a avut la 
Inele campionul nostru Dan Grecu 
care a obținut 9,70, cea mai mare 
notă din concurs. De asemenea a e- 
voluat foarte bine la inele un alt 
membru al echipei noastre, M. Borș, 
care a primit nota 9,60. In grupa va
lorică respectivă echipa României 
s-a clasat pe locul 4, după cele ale 
Japoniei, R.D. Germane și R.F. Ger
mania. Joi au loc exercițiile libere 
pentru echipele masculine.

Astăzi, odată cu desfășurarea exer- 
cițiilor libere pentru echipele feml-

nine, se va decerna prima medalie de 
aur a campionatelor. în clasament, 
după desfășurarea exercițiilor impu
se, pe primul loc se află formația 
U.R.S.S. cu 190,80 puncte, urmată de 
echipele R.D. Germane — 186,20___r___ Germane — 186,20 
puncte și Ungariei — 184,65 puncte. 
Echipa României ocupă locul cinci 
cu 180,85 puncte. La individual com
pus conduce sovietica Ludmila Tu- 
rîșceva cu 38,95 puncte. Cel mai bun 
rezultat dintre sportivele noastre este 
deținut la individual compus de Ali
na Goreac cu 36,85 puncte.

PRONOSPORT
cîștigurile concursului 
din 20 octombrie 1974

Categoria 1:13 rezultate 85,05 va
riante a 1 225 lei.

Categoria a Il-a: 12 rezultate
1 295,75 variante a 188 lei.

Lucrările sesiunii 
Comitetului 

Internațional Olimpic
în saloanele primăriei din Viena 

s-au deschis lucrările celei de-a 75-a 
sesiuni a Comitetului Internațional O- 
limpic. La festivitate a fost prezent 
și președintele Republicii Austria, 
Rudolf Kirchschlăger.

Participanții la sesiune vor dezba
te probleme legate de extinderea 
mișcării olimpice, introducerea unor 
noi ramuri sportive în programul 
J.O., desemnarea , orașelor gazdă a 
olimpiadelor de vară și de iarnă din 
anul 1980 etc.

în prima, sa ședință, Comitetul In
ternațional Olimpic a adoptat noul 
text al regulii 26 privind participa
rea sportivilor la J.O. Au. fost aleși 
ca noi membri ai C.I.O. : Julian Ro- 

■ osvelt (S.U.A.), Eduardo Hay (Me
xic), Dawee Chullassapaya (Tailan- 
da), Mohammed Zerguini , (Algeria) 
și David MacKenzie (Australia).
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Cadre bine și din timp
pregătite pentru noul

combinat de la Hoghiz
în primul trimestru ai anului 

1975, la Combinatul de lianți 
din Hoghiz va incepe să produ
că prima linie de . ciment. Con
ducerea combinatului s-a preo
cupat pentru ca personalul care 
va lucra la modernele utilaje 
și instalații să fie bine pregătit 
și din timp. Denin de relevat 
este faptul că pină la această 
dată au fost pregătite aproape 
90 la sută din cadrele de mun
citori și tehnicieni necesare. Cea 
mai mare parte din muncitorii 
calificați, în special lăcătuși, e- 
lectricieni, excavatoriști, insta
latori, laboranțj, bobinatori și 
cei peste 30 de maiștri, au fost 
pregătiți prin cursurile de cali
ficare organizate în unitățile 
din sector și prin școlile profe
sionale ale ministerului. După 
încheierea cursurilor de califi
care, absolvenții acestora au e- 
fectuat timp de 6 pină Ia 12 
luni practică in unitățile aflate 
în funcțiune, fiecare in meseria 
în care s-a pregătit și la locu
rile de muncă similare cu cele 
la care vor lucra. După încheie
rea perioadei de practică și spe
cializare, o parte din cei pregă
tiți — electricieni, lăcătuși, su
dori, instalatori, zidari, șamotori 
— au fost încadrați în echipele 
de constructori, montori și in
stalatori unde au participat și 
participă in mod efectiv la exe
cutarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj. O altă parte lucrea
ză în cadrul atelierului mecanic 
al combinatului, executînd dife
rite lucrări preluate de la Între
prinderile de construcții-montaj.

Pentru completarea necesaru
lui de forță de muncă calificată 
se desfășoară cursuri post-licea- 
le de specializare, cărora li se 
vor adăuga, in viitorul apropiat, 
alte cursuri similare. Toate a- 
cestea vor permite ca in mo
mentul intrării in funcțiune a 
primei .linii de ciment, combi
natul din Hoghiz să aibă asigu
rate cadrele prevăzute in sche
ma de funcționare.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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BEIRUT (Corespondentul nostru 
C. lonescu transmite). — La Beirut 
și în alte localități din Liban se 
desfășoară im șir de manifestări po
litice și cultural-ârtistice in cadrul 
săptăminii semicentenarului P, C. 
Libanez (19—26 octombrie a. c.). 
Săptămina a fost deschisă printr-o 
adunare populară la Beirut, la care 
a luat cuvîntul secretarul general al 
Comitetului Central, Nicolas Chaoui. 
Cu acest prilej s-a inaugurat o ex
poziție de fotografii din istoria par
tidului și de cărți politice. Tot la 
Beirut, în prezența primului minis
tru Takieddine Solh, a avut loc ver- ' 
nisajul unei expoziții de pictură 
arabă contemporană organizată de

P. C. Libanez și la care expun artiști 
plastici libanezi, sirieni, egipteni, 
irakieni și palestineni.

în satul Hasrayel, la 60 km de 
Beirut, s-a desfășurat solemnitatea 
dezvelirii monumentului luptătoru
lui comunist Farjallah Helou, fost 
conducător al partidului, originar 
din această localitate. Aici a avut 
loc un mare miting cu participarea 
a peste 20 000 de persoane și la care 
au luat cuvîntul, alături de secreta
rul general al P. C. Libanez, repre
zentanții altor partide și grupări 
progresiste de stingă, ai Organizației 
de Eliberare a Palestinei și ai sindi
catelor și tineretului. Manifestările 
continuă.

ÎMPOTRIVA INTRODUCERII DE ARME NUCLEARE 
PE TERITORIUL JAPONEZ

O declarație a Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia
TOKIO 22 ^Corespondență de Ia 

P. Diaconu). — Prezidiul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Japonia a dat publicității o de
clarație prin care se pronunță pen
tru organizarea unei mișcări la ni
vel național împotriva introducerii de 
arme nucleare în Japonia. Declara
ția cheamă toate forțele progresiste 
să creeze organizații de luptă unită 
la nivel național și să realizeze un 
front unit pentru abrogarea Tratatu
lui de securitate japono-american de 
către un guvern de coaliție demo
cratică.

La rindul său, Partidul Socialist

Plenara C. C. 
al P. M. U. P.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia au început, marți, lucrările 
plenarei C.C. al P.M.U.P. consacrate 
problemelor agriculturii și alimenta
ției. Raportul Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. în aceste probleme a 
fost prezentat de primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek.

Fundamentînd necesitatea elaboră
rii și adoptării unui program de per
spectivă pentru dezvoltarea produc
ției alimentare, Edward Gierek a 
menționat, în context, cererea cres
cîndă de mărfuri alimentare in țară, 
precum și situația din sfera produ
selor alimentare existentă pe plan 
mondial. Producerea alimentelor tre
buie să devină o ramură industrială 
capabilă să satisfacă cererea internă 
și necesitățile de export — a arătat 
el, relevind că viitorul satului polo
nez reclamă o agricultură socialistă 
modernă, de mare productivitate. 
Pentru aceasta — a spus el — 
P.M.U.P. și statul polonez vor pro
mova dezvoltarea gospodăriilor agri
cole de stat, a cooperativelor agri
cole de producție, a centrelor și 
cercurilor agricole.

din Japonia a constituit, marți, un 
Consiliu politic împotriva armelor 
nucleare și împotriva tratatului de 
securitate S^U.A.—Japonia. P.S.J. a 
dat publicității, de asemenea, o de
clarație chemind la o campanie de 
protest împotriva nuclearizării baze
lor militare americane din Japonia,

★
Peste 40 000 de persoane au parti

cipat la cel de-al IX-lea Festival de 
Ia Osaka al ziarului „Akahata", or
gan central al Partidului Comunist 
din Japonia. Luînd cuvîntul, pre
ședintele Comitetului prefectural O- 
saka al P.C.J., Kichiro Akeda, a 
chemat la întărirea în continuare a 
partidului comunist, la promovarea 
unității forțelor progresiste și la dez
voltarea mișcării de masă a forțelo» 
democratice.

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
BĂNCII INTERNAȚIONALE 

DE COLABORARE ECONOMICĂ
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 22 

octombrie 1974 a avut loc Ia Moscova 
cea de-a XXXIX-a ședință a Consi
liului Băncii Internaționale de Cola
borare Economică (B.I.C.E.). La lu
crări au luat-parte delegațiile țărilor 
membre ale băncii, precum și repre
zentanți ai Secretariatului C.A.E.R. 
și ai Băncii Internaționale de Investiții.

Ședința a fost prezidată de Vasila 
Voloșeniuc, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România în con
siliul băncii, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

Consiliul băncii a examinat și a- 
doptat planul de credite al B.I.C.E. 
Au fost examinate, de asemenea, o 
serie de alte probleme privind activi
tatea curentă a băncii,

A
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Pentru eliminarea oricăror restricții 
din calea comerțului internațional 

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE 22. — Tri

misul special Agerpres, V. Martalogu, 
transmite : în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul pentru probleme economi
ce și financiare al Adunării Generale, 
care analizează raportul prezentat de 
Consiliul pentru comerț și dezvoltare 
al U.N.C.T.A.D., a luat cuvîntul re
prezentantul țării noastre, ambasado
rul Constantin Ene,

EI a relevat acuitatea și actualita
tea perfecționării accesului pe piață 
al produselor exportate de țările in 
curs de dezvoltare, subliniind aten
ția ce trebuie acordată ameliorării 
constante a schemelor de preferințe. 
Vorbitorul a apreciat că măsurile pre
conizate in acest sens pentru anul 
1975 de către statele donatoare tre
buie să fie extinse fără nici o discri
minare la toate țările îndreptățite să 
beneficieze de acestea, indiferent de 
sistemul lor social-politic sau de po
ziția lor geografică.

De același spirit se cer guvernate 
și măsurile consacrate sistemului mo
netar — a arătat vorbitorul, pronun- 
țîndu-se pentru accesul efectiv ăl 
țărilor în curs de dezvoltare la resur
sele financiare adiționale pentru dez
voltare. La baza întocmirii listei ță
rilor beneficiare de ajutor pentru 
dezvoltare trebuie să se afle Criterii 
economice, ceea ce ar permite tutu
ror statelor îndreptățite — așa cum 
este și cazul României — să aibă ac
ces la astfel de resurse financiare.

Vorbitorul a exprimat părerea că 
elaborarea unui cod de conduită in 
domeniul transferului de tehnologie

către țările in curs de dezvoltare și 
revizuirea, de către organizațiile com
petente, a actualei legislații privind 
cesiunea brevetelor trebuie să favo
rizeze, în ultimă instanță, asimilarea 
de tehnologie de către țările în curs 
de dezvoltare.

în sfîrșit, delegatul român a re
afirmat existenta unor perspective 
certe pentru extinderea raporturilor 
României cu celelalte state în curs 
de dezvoltare. In ce privește comer
țul românesc cu țările occidentale, 
vorbitorul a arătat că acesta este în
că afectat de asimetria structurii și 
de instabilitatea condițiilor de acces 
pe piețele respective, ca urmare a 
măsurilor protecționiste și menținerii 
unor restricții discriminatorii.

*
Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor 

Comisiei economice a O.N.U. pentru 
America Latină, secretarul general al 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
făcut apel la un îndelungat și inten
siv sprijin internațional pentru a 
ajuta Hondurasul să se restabilească 
după puternicul uragan care l-a de
vastat în cursul lunii trecute.

„Recoltele au fost compromise, iar 
condițiile climaterice nu favorizează 
reinsămînțările, importante poduri au 
fost distruse, școli și fabrici trebuie 
reclădite, multe mii de muncitori au 
rămas fără lucru".

Un raport oficial, care urmează să 
fie prezentat comisiei, menționează 
că în timpul uraganului, aproximativ 
6 000—8 000 de persoane și-au pier
dut viața în Honduras.

LUCRĂRILE CONSILIULUI DE SECURITATE

Aspra condamnare a politicii 
de apartheid

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, luni după-amiază, pen
tru a continua analizarea relațiilor 
Națiunilor Unite cu Africa de Sud 
„in lumina violării constante de că
tre guvernul acestei țări a principii
lor Cartei și Declarației universale 
a drepturilor omului". Au luat cu
vîntul reprezentanții Egiptului, Ni
geriei, statului Mauritius, Zairului, 
Siriei și Arabieî Saudite.

Vorbitorii s-au pronunțat pentru 
adoptarea unei măsuri radicale de 
către Consiliul de Securitate, reco- 
mandînd Adunării Generale expulza
rea din O.N.U. a guvernului rasist 
minoritar de la Pretoria. S-a subli
niat, astfel, că Adunarea Generală a 
invalidat scrisorile de acreditare ale 
reprezentanților acestui guvern, iar

rezoluția de la Mogadiscio a Organi
zației Unității Africane s-a pronun
țat pentru excluderea acestui stat 
din Națiunile Unite. Delegații care 
au luat cuvîntul, luni, au reamintit 
că guvernul sud-african se face vi
novat de încălcarea prevederilor 
Cartei și Declarației universale a 
drepturilor omului, a tuturor rezolu
țiilor O.N.U., a sancțiunilor impuse 
împotriva Rhodesiei, de ocuparea 
ilegală a teritoriului Namibiei, de 
exploatarea bogățiilor minerale, ce 
aparțin întregii populații, în folosul 
exclusiv al minorității rasiste aflate 
la conducere, de teroare și opresiune 
— arestînd și torturînd liderii 
S.W.A.P.O. și pe toți oponenții poli
ticii de apartheid.

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa

CONSENS PRIVIND ASPECTE ALE COOPERĂRII ECONOMICE 
CD țĂRILE DIN REGIUNEA MĂRII MEDITERANE

GENEVA 22 (Agerpres). — în ca
drul eforturilor generale legate da 
negocierea și redactarea documente
lor finale ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa 
s-au înregistrat, în ultimul timp, 
progrese și în elaborarea Declarației 
privind Mediterana, care abordează 
probleme importante ale securității 
în această regiune și ale cooperării 
statelor participante cu statele me
diteraneene care nu participă la 
conferință. Astfel, în ședința din 
19 octombrie a Grupului de lucru 
constituit de Comitetul de coordo
nare în vederea redactării documen
tului respectiv s-a realizat un acord 
general referitor Ia unele aspecte 
ale cooperării economice cu țările 
neparticipante din regiunea Mării 
Mediterane, pe baza propunerilor 
formulate în documentele depuse 
de delegațiile Ciprului, Maltei, Iu
goslaviei și Italiei, precum și a su

gestiilor prezentate de delegațiile 
României, Franței, Belgiei, U.R.S.S. 
și Turciei.

în textul asupra căruia s-a conve
nit este evidențiată necesitatea 
dezvoltării cooperării economice din
tre statele participante și statele 
mediteraneene care nu iau parte la 
conferință.

Ca obiective de bază ale acestei 
cooperări economice au fost fixate 
promovarea progresului economic și 
a bunăstării popoarelor acestor țări, 
în condițiile interdependenței econo
mice între statele participante și sta
tele mediteraneene neparticipante și 
a diferențelor dintre nivelurile lor de 
dezvoltare economică. în acest con
text, se apreciază că un rol impor
tant revine stabilirii de relații co
merciale stabile intre aceste țări. -

Delegația română s-a pronunțat 
pentru includerea în textul amintit, 
a tuturor acestor idei.

Reprezentantul președintelui României 
primit de președintele Columbiei

BOGOTA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Columbia, Alfon
so Lopez Michelsen, l-a primit, la 22 
octombrie, pe Vasile Pungan, repre
zentantul personal al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care i-â prezentat 
șefului statului columbian un mesaj. 
El a transmis din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu urări de sănă

tate și fericire personală președin
telui Alfonso Lopez Michelsen, tfrări 
de progres și prosperitate poporului 
columbian.

Președintele Republicii Columbia a 
transmis, la rindul său, șefului sta
tului român cele mai calde urări de 
fericire și sănătate, de prosperitate 
pentru poporul prieten român.

RABAT

RABAT 22 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — In capitala 
Marocului și-a început lucrările, 
marți după-amiază, reuniunea miniș
trilor afacerilor externe din țările 
arabe, consacrată pregătirii conferin
ței la nivel înalt a statelor membre 
ale Ligii. Arabe, care se va deschide, 
tot la Rabat, începînd de sîmbătă, 20 
octombrie.

Timp de patru zile, miniștrii de 
externe arabi vor examina ordinea 
de zi ce va fi supusă aprobării con-

Venezuela acționează 
pentru dezvoltarea 

relațiilor cu toate țările
O conferință de presă 

a președintelui C. A, Perez
CARACAS 22 (Agerpres). — Vene

zuela se pronunță pentru menține
rea și stabilirea de relații diploma
tice cu toate țările lumii, fără deo
sebire de sistem social-politic — a 
declarat președintele țării, Carlos 
Andres Perez, cu prilejul unei con
ferințe de presă organizate la înche
ierea lucrărilor primei reuniuni a 
ziariștilor latino-americani.

Referindu-se la situația din Ame
rica Latină, șeful statului venezue- 
lean a subliniat că țările de pe acest 
continent se află în plin proces de 
edificare a unor economii indepen
dente și de lichidare a stării de sub
dezvoltare moștenite din perioada 
colonială. Venezuela — a spus în 
continuare Perez — este în favoarea 
extinderii și diversificării relațiilor 
de colaborare și cooperare între ță
rile Americii Latine.

Președintele Venezuelei a arătat 
că guvernul său este ferm hotărît să 
naționalizeze industria petrolieră — 
principala ramură a economiei na
ționale — în ciuda opoziției cercu
rilor reacționare. Naționalizarea a- 
cestui sector — a precizat el — în
trunește adeziunea poporului.

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice
CAMBODGIA 22 (Agerpres). — 

Artileria forțelor patriotice cambod
giene a bombardat cu rachete obiec
tive lonnoliste din Pnom Penh. Cîte- 
va rachete au explodat în zona re
ședinței lui Lon Noi.

Totodată, în noaptea de luni spre 
marți, forțele de eliberare au atacat 
cu succes mai multe poziții inamice 
din vecinătatea capitalei. într-o în
cercare de a respinge detașamentele 
patrioților instalate la numai șapte 
kilometri de Pnom Penh, comanda
mentul lonnolist a recurs la folosi
rea masivă a aviației, în numai 24 de 
ore ordonînd efectuarea în acest sec
tor a peste 100 de raiduri.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 22 (Cores
pondență de la M. Fabian). — Mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Ma- 
covescu, a sosit, Ia 22 octombrie, la 
Ciudad de Mexico, într-o vizită Ofi
cială, la invitația secretarului pentru 
afacerile externe al Statelor Unite 
Mexicane, Emilio Rabasa. La sosire, 
pe aeroportul ,,Benito Juarez", oas
petele a fost întimpinat de ministrul 
de externe mexican și de alte per

soane oficiale. A fost prezent amba
sadorul țării noastre în Mexic, Du
mitru Mihail.

în aceeași zi, George Macovescu a 
făcut o vizită protocolară colegului 
său mexican, care l-a reținut la de
jun. Cu acest prilej, cei doi miniștri 
au rostit toasturi.

După-amiază, , George Macovescu 
și Emilio Rabasa au început convor
birile oficiale.

Primul ministru portughez
l-a primit pe ambasadorul român

ferinței la nivel înalt, care va fi 
axată pe trei probleme : mijloacele 
de eliberare a teritoriilor arabe ocu
pate și respectarea drepturilor legi
time ale poporului palestinean, dez
voltarea economică a țărilor arabe, 
precum șl probleme privind dialo
gul arabo-african și arabo-european.

După ședința de deschidere ofi
cială, reuniunea miniștrilor de ex
terne arabi și-a continuat lucrările 
cu ușile închise.

LISABONA 22 (De la trimisul nostru 
special, V. Oros). — La 21 octombrie, 
primul ministru al guvernului provi
zoriu al Portugaliei, Vasco dos San
tos Goncalves, l-a primit în vizită de 
prezentare pe ambasadorul Româ
niei la Lisabona, Marin Iliescu. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
privind posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor și colaborării, pe multiple 
planuri, între România și Portuga
lia. Primul ministru portughez a ex
primat dorința de a extinde coope
rarea dintre cele două țări, ca o con
tribuție la edificarea unui climat de 
securitate și înțelegere în Europa șl 
în Întreaga lume, la promovarea nou

lui curs în relațiile internaționale. în 
acest context, a fost subliniat rolul 
țărilor mici și mijlocii în consolida
rea păcii și destinderii, în aplicarea 
principiilor și normelor unanim re
cunoscute care trebuie să guverneze 
viața internațională.

Ulterior, ambasadorul român Ia 
Lisabona a fost primit în vizită de 
prezentare de ministrul de stat al 
guvernului provizoriu portughez, Al
varo Cunhal. secretar general al 
P.C. Portughez, prilej cu care a avut 
loc o convorbire prietenească pri
vind perspectivele dezvoltării rela
țiilor dintre România și Portugalia.

După întrevederea 

dintre ministrul 

de externe francez 

și Yasser Arafat
BEIRUT 22 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și-a exprimat convin
gerea că întrevederea pe care a a- 
vut-o luni, la Beirut, cu Jean Sauvag- 
nargues, ministrul afacerilor externe 
al Franței, va contribui la întărirea, 
în continuare, a relațiilor franco-pa- 
lestinene. El a adăugat că această 
întilnire reflectă atitudinea pozitivă 
a Franței față de cauza arabă în ge
neral și față de problema palestinea- 
nă în special.

Yasser Arafat a spus că discuțiile 
avute cu Jean Sauvagnargues au fost 
marcate de înțelegerea reciprocă în 
legătură cu numeroasele subiecte a- 
bordate.

Ministrul francez a declarat la rîn- 
dul său că „orice reglementare a si
tuației din Orientul Apropiat trebuie 
să aibă în vedere și o soluționare a 
problemei palestinene". Franța — a 
spus el — consideră că trebuie luată 
în considerare problema palestineană 
și că este necesar ca statele din re
giune să trăiască în pace, în interiorul 
unor frontiere sigure și recunoscute.

lourenco marqueș: incidente singeroase 
provocate de elemente reacționare

o 37 morți și aproape 100 răniți © Autoritățile dețin con
trolul asupra situației ® Forțele militare portugheze și ale 
FRELIMO acționează împreună pentru menținerea ordinii 

publice
LOURENCO MARQUES 22 (Ager

pres). — Luni după amiaza, în cen
trul orașului Lourențo Marques și în 
cartierele din apropierea aeroportu
lui, elemente militare aparținînd uni
tăților „comandos" ale armatei por
tugheze au provocat incidente solda
te cu victime.

într-un comunicat difuzat de „Ra- 
dio-Club", 'marți dimineața, se preci
zează că 37 persoane au fost ucise, 
iar aproximativ 100 au fost rănite. 
Comunicatul subliniază că autorită
țile dețin controlul asupra situației 
în capitală, iar calmul a fost restabi
lit. Comunicatul face apel' la toți 
muncitorii din Lourențo Marques să 
se prezinte la locurile lor de muncă.

Contraamiralul Victor Crespo, înal
tul comisar al Portugaliei în Mozam- 
bic, și Joaquin Chissano, primul mi
nistru al guvernului mozambican de 
.tranziție, au denunțat, în cadrul unor 
declarații difuzate de „Radio-Club" 
din Capitală, „elementele reacționare" 
care au provocat aceste tulburări.

Contraamiralul Crespo a declarat 
că forțele militare portugheze și ale

FRELIMO au primit ordinul să ac
ționeze energic împotriva oricărei 
tentative urmărind tulburarea ordinii 
publice.

Primul ministru Joaquin Chissano, 
calificînd incidentele drept „provo
cări ale reacțiunii", a arătat că for
țele populare din Mozambic și for
țele armate portugheze au luat mă
suri pentru a neutraliza grupurile 
de „comandos". Numeroase elemente 
reacționare au și fost evacuate spre 
Portugalia — a spus premierul mo
zambican.

Ultimele trupe portugheze 
au părăsit teritoriul 

Republicii Guineea-Bissau
LISABONA 22 (Agerpres). — Ulti

mele trupe portugheze care au pără
sit Republica Guineea-Bissau, nu- 
mărînd circa 3 000 de soldați, au so
sit în portul capitalei Portugaliei, 
Lisabona, la bordul navelor „Uige" 
și „Niassa".

agențiile de presa transmit:
Congresul extraordinar 

al P.C. Francez. Intre 24 27
octombrie se va desfășura, Ia Vitry, 
suburbie parizană, Congresul extraor
dinar al Partidului Comunist Francez.

Un acord interguvema-
Hiental *n domeniul transporturi
lor maritime și documentele privind 
înființarea unui comitet mixt chino- 
danez pentru problemele promovării

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ANKARATriunghiul simbolic al unei colaborări fructuoase
Afyonkaraliisar. Nume 

— desigur cam difi
cil pentru cititorul ro
mân, dar cu rezonan
ță istorică — al unei 
localități situate la 
peste 200 kilometri de 
Ankara, în vestul po
dișului Anatoliei. Nod 
de cale ferată și cen
tru regional, cu pro
fil tradițional agricol, 
care evidențiază însă, 
ca multe din orașele 
de provincie, roadele 
eforturilor de indus
trializare desfășurate 
de Turcia — țară care 
în curînd va sărbători 
51 de ani de la pro
clamarea republicii. 
Mulți din foștii trudi
tori ai pămîntului lu
crează acum în fabri
cile sau atelierele 
construite în anii din 
urmă.

Regiunea dispune de 
însemnate resurse; în 
apropierea orașului, 
de pildă, se află un 
lac întins — Eber — 
a cărui suprafață este 
aproape în întregime 
acoperită de un stuf 
abundent, proiectat 
pentru a fi valorificat 
în vederea producerii 
celulozei. Proiectul e- 
conomic respectiv, lip
sit de precedent în 
Turcia, necesita, în 
prealabil, anumite 
cercetări, evaluări și 
expertize. în acest 
scop s-a apelat la 
specialiști din Româ
nia. Timp de cinci 
luni, experți români 
au efectuat vaste lu
crări, furnizînd bene
ficiarului datele nece

sare, odată cu oferta 
de continuare a co
laborării pentru ex
ploatarea . / resurselor 
Eberului.

După Samsun — în 
Nordul Anatoliei — 
unde România a con
struit o fabrică de a- 
cid sulfuric, și Elazig 
— în Est — unde s-a 
construit o fabrică de 
superfosfați care folo
sește acidul sulfuric 
de la Samsun, Afyon- 
karahisar închide ast
fel un triunghi sim
bolic al colaborării e- 
conomice, tot mai 
fructuoase și diver
sificate, dintre Româ
nia și Turcia, colabo
rare prietenească; ba
zată pe principiile a- 
vantajului reciproc, 
stimei și respectului 
mutual.

în acest cadru, vo
lumul exporturilor ro
mânești în Turcia a 
crescut de 2,5 ori în 
1973 în comparație cu 
1972 și s-a dublat, în 
primele nouă luni ale 
lui 1974, față de în
tregul an precedent, 
locul preponderent de- 
ținindu-1 mașinile-u- 
nelte, utilajele și pro
dusele chimice.

Totodată, s-au des
chis noi Căi- de co
laborare reciproc a- 
vantajoasă, trecin- 
du-se la forme mo
derne de cooperare în 
producție. în contex
tul eforturilor pentru 
descoperirea și ex
ploatarea de noi zăcă
minte de țiței, socie
tatea petrolieră de

stat turcă, T.P.A.O., a 
optat pentru importul 
de instalații de foraj, 
stații de. pompare și 
alte utilaje petroliere 
românești, a căror ca
litate și eficacitate 
sînt bine cunoscute pe 
plan mondial și care 
în prezent funcționea
ză cu succes și în 
Turcia.

Pentru agricultura 
țării, in curs de dez
voltare și moderniza
re, problema asigură
rii tractoarelor pre
zintă o importanță 
deosebită. în țară se 
realizează montajul a 
patru tipuri de trac
toare, .„Ford", „FIAT", 
„Ferguson" și „Inter
national". mărci de 
reputație bine stabili
tă. Chiar și in aceste 
condiții de competiti
vitate, tractoarele ro
mânești au fost omo
logate și bine aprecia
te de organele de re
sort din Ankara, in 
cursul acestei veri in- 
cheindu-se un con
tract pentru livrarea a 
1 000 de tractoare bra
șovene pînă la sfirși- 
tul anului, din care 
primul lot a și sosit la 
destinație.

începînd din acest 
an, industria româ
nească furnizează gru
pul compresor frigori
fic pentru frigiderele 
care se fabrică în 
Turcia, iar recent ș-a 
semnat un acord de 
cooperare în producția 
televizoarelor, în baza 
căruia o întreprindere 
românească va con

strui tuburile cinescop 
ce vor dota televizoa
rele turcești.

într-un stadiu avan
sat se află discuțiile 
pentru folosirea, in ca
drul unor forme de 
coonerare reciproc a- 
vantajoasă, a expe
rienței și utilajelor 
românești în vederea 
punerii în valoare a 
unor importante re
surse ale Turciei — o-

biectiv major al pro
gramului de dezvolta
re economică a aces
tei țări, ca și pentru 
stabilirea unor forme 
de colaborare între 
instituțiile naționale 
de coordonare a cer
cetărilor tehnico-știin- 
țifice din cele două 
state.

Desfășurate pe te
renul favorabil al re
lațiilor de bună ve

cinătate și coexistență 
pașnică, acțiunile tot 
mai numeroase de co
laborare și cooperare 
economică dau noi di
mensiuni relațiilor 
prietenești dintre po
poarele român și turc, 
în interesul lor co
mun, al păcii și înțe
legerii în Balcani și 
pe întregul continent.

Ion BADEA

comerțului și dezvoltării relațiilor 
economice între cele două țări au 
fost semnate de Poul Hartling, pri
mul ministru al Danemarcei, aflat in 
vizită la Pekin, și Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

Noua runda a convorbi
rilor oficiale între președintele 
S.U.A., Gerald Ford, și președintele 
Mexicului, Luis Echeverria, a fost 
axată pe evoluția relațiilor bilate
rale, principalele aspecte abordate 
fiind schimburile comerciale, traficul 
cu stupefiante între cele două țări 
și emigrația de muncitori mexicani 
în Statele Unite. Președintele Ford 
a informat că Statele Unite sprijină 
în prezent adoptarea de către O.N.U. 
a Cartei drepturilor și obligațiilor 
statelor în curs de dezvoltare și a 
celor industrializate, inițiată da 
Mexic.

Un purtător de cuvînt al 
M.&.E. al Republicii Vietna
mului de Sud 8 Monnat că, în 
intervalul 10—20 octombrie, forțele 
administrației de la Saigon au să- 
Virșit peste 6 300 de acțiuni de vio
lare a încetării focului în Vietnamul 
de Sud.

La Addis Abeba, un purU- 
tor de cuvînt al Comitetului militar 
administrativ provizoriu din Etiopia 
a declarat că la 25 octombrie vor 
începe lucrările grupului consultativ 
cetățenesc, format din reprezentanții 
diferitelor ministere și ai organiza
țiilor obștești. Acest organism consul
tativ este chemat să sprijine Comite
tul militar la elaborarea unui pro
gram de reforme social-economice și 
să prezinte propuneri la proiectul 
noii constituții și al viitorului guvern 
civil.

ROMAA treia săplămînă de criză guvernamentală
La aproape trei 

săptămîni de la de
clanșarea crizei de gu
vern și la mai bine 
de o săptămină de la 
desemnarea noului 
premier, liderul de- 
mocrat-creștin Amin- 
tore Fanfani, situația 
se află > în același 
punct ca la plecare. 
„Calea pentru forma
rea unui guvern de 
centru-stînga — re
marca „II Messagge- 
ro" — este încă difi
cilă și plină de necu
noscute". După cum 
este știut, în cadrul 
celor două runde de 
convorbiri de săptă- 
mina trecută cu re
prezentanții partidelor 
de centru-stînga, Fan
fani a prezentat un 
program care preconi
za formarea unui gu
vern cu un număr re
dus de ministere și se 
pronunța pentru com
baterea inflației și 
reducerea deficitului 
balanței de plăți prin 
micșorarea consumuri
lor, îndeosebi la o serie 
de produse petrolife

re, sugerind, totodată, 
măsuri pentru stimu
larea producției, utili
zarea' completă a in
stalațiilor industriale 
și ridicarea regiuni
lor din Mezzogiorno. 
Fără a respinge aces
te propuneri, socialiș
tii au prezentat însă 
premierului desemnat 
un program propriu, 
care pornește de la 
reafirmarea importan
ței raporturilor cu o- 
poziția de stingă — 
respectiv cu comuniș
tii, precum și cu miș
carea sindicală — și 
indica un șir de cerin
țe ce se impun a fi 
avute în vedere în 
acțiunea viitorului ca
binet. Socialiștii cer 
măsuri concrete și e- 
ficiente pentru com
baterea inflației,. îm
potriva speculei, pre
cum și garantarea, cel 
puțin pentru un an, a 
salariilor muncitorilor 
concediați ; totodată, 
au în vedere un anga
jament precis în ve
derea organizării la 
termenul stabilit (adi

că în primăvara vii
toare) a alegerilor ’ 
regionale și adminis
trative, garanții con
crete pentru apărarea 
statului democrat îm
potriva recrudescen
ței activității neofas
ciste, acordarea drep
tului de vot pentru ti
nerii de la 18 ani și 
altele.

în fața contrapropu
nerilor socialiste, pre
mierul desemnat a 
propus o pauză de 
reflecție, in speranța 
că noua întilnire pro
gramată va putea să 
permită o apropiere a 
punctelor de vedere, 
într-o scrisoare des
chisă adresată în 
cursul serii de luni 
conducerilor partide
lor socialist, republi
can, socialist-demo
cratic și democrat- 
creștin, Fanfani a dat, / 
de altfel, un răspuns 
pozitiv celei mai mari 
părți a cererilor celor
lalte partide de cen
tru-stînga, in special 
ale socialiștilor.

Radu BOGDAN

Sesiunea noului parla
ment englez 3 ,nceput marH 
după-amiază. în prima sa ședință, 
Camera Comunelor l-a reales în ca
litate de speaker (președinte) pe 
Selwyn Lloyd. Marți dimineață, în 
cadrul primei ședințe de după scruti
nul de la 10 octombrie, grupul par
lamentar laburist l-a reales pe Ha
rold Wilson în calitate de lider al 
Partidului laburist. Luînd cuvîntul, 
primul ministru a subliniat că gu
vernul său își va îndeplini întregul 
program pentru care a fost ales, in
clusiv'măsurile de „regenerare a in
dustriei britanice", care prevăd ex
tinderea naționalizărilor și a contro
lului statului în economie.

0 festivitate ln clnstea celel 
de-a XXX-a aniversări a transfor
mării Consiliului Antifascist, de Eli
berare Națională în primul guvern 
democratic al Albaniei a avut loc, 
marți, în localitatea Berati. Au par
ticipat Hadji Lleshi, președinte al 
Prezidiului Adunării Populare, Meh- 
met Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, alți con
ducători de partid și de stat.

Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, și-a 
încheiat vizita oficială la Paris, unde 
a avut, marți, o nouă fundă de con
vorbiri cu președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing. Interlocutorii 
au ajuns Ia un acord asupra „unui 
vast program de cooperare industria
lă și tehnică" între cele două țări.

Regele Hussein al Iorda
niei 3 P^mit, marți, pe Jean Sau
vagnargues, ministrul francez al a- 
facerilor externe, aflat de luni într-o 
vizită oficială la Amman. în urma 
întrevederii a fost dat publicității 
un comunicat în care se spune că 
au fost abordate relațiile bilaterale, 
evocate mijloacele de dezvoltare a 
acestora șl a fost trecută în revistă 
situația actuală din Orientul Apro
piat.

Schimbul de prizonieri 
între comunitățile greacă și turcă din 
Cipru a continuat marți. Un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a anunțat că 
au fost eliberați 325 de ciprioți turci 
și 157 de ciprioți greci.

Declarația comună d3tă 
publicității la încheierea vizitei mi
nistrului bolivian al relațiilor exter
ne, Alberto Guzman Suarez, la Lima, 
subliniază importanța pe care Peru 
și Bolivia o acordă procesului de 
dezvoltare a colaborării și cooperării 
în America Latină pentru întărirea 
independenței economice a țărilor din 
regiune. Cele două părți subliniază, 
de asemenea, necesitatea stabilirii 
unor relații economice internaționale 
echitabile, dreptul suveran ,al diferi
telor țări de a-și apăra resursele lor 
naturale.

Ignorînd cererile exPrimat9 
de conducători ai tuturor partidelor 
din Uruguay privind recunoașterea 
dreptului acestor organizații de a 
desfășura o activitate politică legală, 
conform prevederilor constituționale, 
guvernul a anunțat că în viitor doar 
două partide politice tradiționale — 
Blanco și Colorado — vor beneficia 
de aceste prevederi.

0 delegație militară a
R. A. Egipt, condusă de mareșa
lul Ahmed Ismail, viceprim-minis- 
tru și ministru de război, a sosit la 
Belgrad, într-o vizită oficială de prie
tenie. Oasnetele egiDtean a început 
convorbirile cu generalul de armată 
Nikola Liubicici, secretar federal iu
goslav pentru apărarea națională.

0 importantă cantitate de
droguri 30 000 doze de LSD,
două kilograme de hașiș lichid și 
circa 20 kilograme de cinepă indiană
— în valoare totală de peste 1,1 mi
lioane franci, a fost descoperită in 
timpul unor raiduri efectuate de 
Scotland Yard în sud-estul Londrei. 
Opt persoane au fost arestate.

bi miimiMim
• OMUL DE ȘTIINȚA 

Șl PROBLEMELE PRAC
TICE. DuPă cum se ștle’ pra' 
miul Nobel pentru medicină pe 
anul 1974 a fost atribuit, odată 
cu savantul de origine română 
George Pallade, savanților bel
gieni Albert Claude și Cris
tian De Duve — toți trei con- 
lucrînd în cadrul Institutului 
Rockefeller din Statele Unite. 
Revenind de la New York în 
Belgia, profesorul De Duve a 
făcut pe aeroport unele decla
rații care pun în evidență în
semnătatea lucrărilor pe care 
cei trei oameni de știință le 
desfășoară împreună. „Sînt cu 
atît mai fericit, cu cit împart 
premiul cu prietenii mei Claude 
și Pallade. La drept vorbind, nu 
m-așteptam să obțin premiul, 
căci in medicină sînt atîtea 
specialități îneît cel puțin 15 
persoane puteau să-l primească 
în acest an. Biologia a făcut, ln 
ultimii 25 de ani, progrese re
voluționare, de care însă medi
cina nu beneficiază în măsură 
suficientă. Obiectivul nostru 
este de a pune capăt acestei si
tuații inadmisibile ; omul de 
știință, după ce s-a consacrat 
cercetării, trebuie să-și îndrep
te atenția spre problemele' mai 
practice, spre bolnavi, spre mai 
buna sănătate a oamenilor".

• PREMIERE. 6enatul 
francez a procedat zilele aces
tea la alegerea din rindurile 
sale a 12 judecători titulari ai 
înaltei Curți de Justiție — in- , 
stanță superioară, formată din Ați 
24 deputați și senatori, in com
petența căreia intră judecarea, 
cînd e cazul, a unor înalți dem
nitari. Alegerea de anul acesta 
prezintă două trăsături semnifi
cative : pentru prima dată a 
fost . aleasă o femeie ; și
tot pentru prima oară a 
fost ales în această calitate un 
senator comunist. Ambele cali
tăți sint întrunite în aceeași 
persoană : Marie-Thărăse Gout- 
mann (senator P.C.F. din partea 
departamentului Seine-St. De- 
niș).

/ • CUM VA ARĂTA 
TRAFALGAR SQUARE?
Este vorba de celebra piață a 
Londrei în centrul căreia se 
înalță coloana cu statuia lui 
Nelson în vîrf. 6 expoziție 
inaugurată, zilele trecute, la 
Londra, în incinta Galeriei Na
ționale, supune dezbaterii pu
blice proiectul de refacere și 
dezvoltare a acestei zone londo
neze, de tradițional interes tu- 
ristic. Presa relatează că, în le
gătură cu această temă, n-au 
întîrziat să apară și unele con
troverse. Un grup de arhitecți a 
organizat chiar o altă expoziție, 
propunind o viziune diferită. 
S-a declanșat, astfel, o dispută 
animată, dar care e de așteptat 
să aibă rezultate pozitive asu
pra configurației viitoare a 
pieței Trafalgar.

• PREVIZIUNI SEIS
MICE. Savanți ai Universltă- I

■ ții din Roma consideră că, în- 
tr-un viitor nu prea îndepărtat, 
cutremurele vor putea fi pre
avizate cu ajutorul mașinilor 
electronice de calcul. în acest 
scop, toate datele privind aproxi
mativ 2 000 de cutremure de in
tensitate mai mare, care au avut 
Ioc în Italia începînd din anul 
1890, sint strînse acum de experți 
ai universității. Datele se referă 
Ia locul și timpul, coordonatele 
geografice, intensitatea cutre
murelor și altele. în acest fel 
oamenii de știință încearcă să 
depisteze elementele în baza că
rora mașinile electronice de cal
cul să „prevadă" viitoarele seis
me.

• POLIMERII ÎMPO
TRIVA POLUĂRII. Specia
liștii filialei din Novosibirsk a 
centralei științifico-productive 
„Plastpolimer" au pus la punct 
tehnologia pentru elaborarea 
pe scară industrială a polioexi- 
etilenului sanitar. Acest produs, 
dizolvat în apă, o curăță de ori
ce substanță provenită din re
ziduurile industriale. El consti
tuie un mijloc eficient de luptă 
împotriva poluării.

• COLECȚIA DIN VA
LIZĂ. Lucien Aigner era în 
Europa anilor ’30 un cunoscut 
fotoreporter al actualității poli
tice internaționale. Părăsind 
Parisul pentru Statele Unite în 
1939, Aigner lăsase în aparta
mentul său o valiză cu negati
ve, ce i-a parvenit insă după 
război. Abia cu patru ani în 
urmă s-a decis fostul fotore
porter să cerceteze mai atent

1 conținutul valizei. Cele 100 000 
de imagini redescoperite, după 
mai bine de 30 de ani de uitare, 
au relevat existența unui ma
terial vizual de valoare istori
că — printre personalitățile 
surprinse pe peliculă numă- 
rîndu-se oameni de stat 
(Churchill), savanți (Einstein), 
artiști (Șaliapin, Marlene Die
trich) ș. a. Bogata colecție a a- 
tras imediat atenția unor muzee 
și instituții publice, americane 
și franceze, dornice să achizi
ționeze o parte din fotografii ; 
de asemenea, au fost organizate 
retrospective și expoziții in 
■S.U.A. și în Europa.

• VULCANUL FUEGO 
DIN GUATEMALA contl- 
nuă să erupă producînd impor
tante pagube materiale în re
giunea înconjurătoare și panică. 
în rindul populației. Stratul de 
cenușă vulcanică atinge înălți
mea de aproape 15 cm și, pe 
alocuri, chiar 50 cm, în timp ce 
trei fluvii de lavă continuă să 
se extindă pe o suprafață de a- 
proape 3 km în jurul craterului 
vulcanului. Aproape 1 500 de 
persoane au rămas izolate, de
oarece mijloacele de comunica
ție au devenit, în mare parte, 
impracticabile. O nouă colină 
este în curs de formare în a- 
ceastă regiune, ceea ce, potri
vit părerii specialiștilor, ar 
constitui preludiul apariției 
unui nou vulcan.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București* Piața Scînteli. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fae Ia oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl instituții Din străinătate* abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA" București «s 
Calea Grlvlțel nr. 64—66 P.O.B, — 2001, Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEll 40 36«


