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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți la amiază, pe 
Shigeaki Ueki, ministrul minelor și 
energiei din Brazilia, care face o vi
zită în țâra noastră în fruntea unei 
delegații economice guvernamentale.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice.

A fost de față Leal Barbosa, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Bra
ziliei la București.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi referitor la 
evoluția actuală și în perspectivă a 
relațiilor bilaterale. Apreciindu-se 
ca pozitivă dezvoltarea raporturilor 
româno-braziliene, au fost discutate 
probleme privind extinderea și di
versificarea în continuare a schim
burilor comerciale, a colaborării (i

cooperării economice și. tehnico-știin- 
țifice, reciproc avantajoase. Da 
ambele părți a fost subliniată do
rința de a da o largă dezvoltare le
găturilor dintre România și Brazilia, 
in. toate domeniile, corespunzător in
tereselor fundamentale ale celor 
două popoare, intereselor păcii, 
colaborării, destinderii, afirmării în 
lume a noilor relații interstatale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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LUCRĂRILE SESIUNII
OPȚIUNEA CONFERINȚELOR DE PARTID

DIN ÎNTREAGA ȚARA

O bogată ordine de zi, reflectând preocuparea partidului, a înaltului for 
legislativ, a întregului popor pentru perfecționarea activității economice 
și sociale.

S O dezbatere substanțială, pătrunsă de spiritul viu al vieții politice a 
țării în preajma Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-au 
deschis, marți dimineața, lucrările 
celei de-a XlV-a sesiuni a actualei 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale.

Forul legislativ suprem al țării se 
întrunește in această perioadă de in
tensă activitate politică, de însufle
țită muncă creatoare din preajma 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, eveniment de ex
cepțională însemnătate în viața parti
dului și a întregului popor, pentru 
destinele României socialiste. Este 
perioada în care oamenii muncii de 
po tot cuprinsul patriei dezbat cu 
responsabilitate și mîndrie patrioti
că proiectele Programului partidului 
șl Directivelor Congresului, își ma
nifestă adeziunea entuziastă la a- 
ce'ste documente programatice, care 
deschid națiunii noastre perspectiva 
luminoasă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comunism.

în aplauzele îndelungate ale 
deputaților și invitaților, în lojile 
oficiale au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Paul Niculescu-

în aceste zile, în comunele din județul Olt de unde a pornit

chemarea la întrecere către toți cooperatorii din țară
...Sînt numai trei săptă- 

mîni de cînd, referindu-se 
la angajamentele coopera
torilor din Izbiceni — Olt, 
pe care îi vizitase de cu- 
rînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea în cu- 
vîntarea rostită la Timi
șoara cu prilejul „Zilei re
coltei" : „Aceste angaja
mente sint, desigur, anga
jamentele lor, — dar eu 
cred că ele pot fi conside
rate ca o chemare la în
trecere adresată atit între
prinderilor de stat, cît și 
cooperativelor din întreaga 
țară, de a-și propune să 
realizeze și ele asemenea 
performanțe în culturi. 
Dacă cei din Izbiceni își 
propun aceasta, cred că și 
în județul Timiș, in Bără
gan, în Dobrogea și în ce
lelalte zone ale țării se, gă
sesc unități care să obțină 
asemenea rezultate. Hai să 
urmeze toate organizațiile 
de partid, toate conferin
țele comunale exemplul 
comuniștilor din Izbiceni și 
să pună pe primul plan 
problemele producției, mă
surile pentru a obține re- k__ —___  

Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonțc 
Râutu, Gheorghe Stoica, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec.

Iau parte, de asemenea, membrii 
supleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Lâ lucrările sesiunii sînt prezenți 
numeroși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., miniștri, reprezentanți ăi 
oamenilor muncii, personalități aJe 
vieții științifice și culturale, condu
cători de instituții centrale și orga
nizații obștești, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Sint âe față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Lucrările au fost deschise'de tova
rășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au aprobat apoi, în una
nimitate, următoarea ordine de' zi : .

1. — Proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1975 ;

2. — Proiectul de lege pentru a- 
doptarea bugetului de stat pe anul 
1975 ;

3. — Proiectul de lege a retribuirii 
după cantitatea și calitatea muncii :

•1. — Proiectul de lege privind sis
tematizarea teritoriului și localități
lor urbane și rurale ;

5. — Proiectul de lege cu privire 
la fondul funciar ;

colte demne de societatea 
socialistă multilateral dez
voltată 1“

...Și intr-adevăr, pe baza 
acestor angajamente, — îm
bunătățite și sintetizate,

din țară, întregii țărănimi 
cooperatiste chemarea la 
întrecere pentru obținerea 
unor producții sporite în 
1975, pentru înflorirea con
tinuă a satelor — chemare

După cuvîntarea secreta
rului general al partidului, 
rostită la Timișoara, în 
toate conferințele comu
nale de partid au fost te
meinic analizate posibilită-

CHEMAREA NE ONOREAZĂ 
Șl NE ANGAJEAZĂ 
PE TOJI, DEOPOTRIVĂ

avînd un caracter mai cu
prinzător, cooperatorii din 
Izbiceni au adresat tuturor 
cooperativelor agricole de 
producție și asociațiilor 
economice intercooperatiste

publicată în ziarele de ieri. 
Se poate spune că ecoul 
chemării s-a făcut simțit 
în rîndul cooperatorilor din 
județul Olt, încă înainte 
de a se da publicității.

țile.de sporire a producției 
agricole. „în aceste confe
rințe, ne spunea tov. Ion 
Gheorghe, secretar al co
mitetului județean de 
partid, s-au evidențiat re

6. — Proiectul de lege sanitară- 
veterinară ;

I. — Raportul Guvernului Republi
cii Socialiste România asupra apli
cării hotărîrilor de partid și de stat 
eu privire Ia introducerea regimului 
de economii la energie, combustibili, 
materii prime, materiale și cheltuieli 
administrativ^gospodărești ;

8. — Proiectul de lege cu privire la 
desfășurarea activităților în dome
niul nuclear din Republica Socialistă 
România ;

9. — Proiectul de lege privind in
vențiile și inovațiile ;

10. — Proiectul de lege a ocrotirii 
patrimoniului cultural național al 
Republicii Socialiste România ;

II. — Proiectul de lege electorală 
a Republicii Socialiste România ;

12. — Proiectele de legi pentru a- 
probarca decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

Avînd în vedere faptul că actuala 
sesiune urmează să fie o sesiune des
chisă și că unele din proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi sînt 
bine cunoscute de deputați, deoare
ce ele au fost supuse dezbaterilor 
publice’ și discutate din timp în co
misiile permanente ale M.A.N;, fiind 
astfel pregătite pentru a putea fi su
puse spre adoptare, s-a hotărît ca, 
în prima parte a sesiunii, să fie 
examinate punctele 3—10 de pe or
dinea de zi.

Intrînd în fondul lucrărilor, Marea 
Adunare Națională a trecut la exa
minarea Proiectului de. lege a retri
buirii după cantitatea și calitatea 
muncii, care se înscrie, ca parte in
tegrantă, în vastul ansamblu de mă
suri adoptat de partid și de stat, în 
vederea perfecționării permanente a 
vieții economice și sociale' din țara 
noastră, a îmbunătățirii activității 
economice, creșterii eficienței muncii, 
ridicării, pe bazele eticii și echității 
socialiste, a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.

Expunerea de motive a fost pre
zentată de tovarășul Petre Lupu, 
ministrul muncii, iar Raportul co
misiilor permanente ale M.A.N. — 
care au analizat și avizat acest pro
iect de lege — de tovarășul Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei econo- 
mico-financiare.

în continuare a avut loc dezba
terea generală, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul deputății Gheorghe 
Cioară, Neculai Agachi, Vasile Io- 
nescu, Iulia Pașca, Virgil Trofin, 
Petru Muntean, Mihai Dalea, Gheor
ghe Ibănescu, Octavian Fodor, An
drei Cervencovici.

După examinarea pe articole a 
proiectului, Marea Adunare Națio
nală i-a acordat, în unanimitate cu 
unele amendamente propuse, putere 
de lege.

(Continuare în pag. a IlI-a)

zultatele bune Înregistrate 
de unitățile agricole chiar 
și în acest an cînd condi
țiile climatice au fost mai 
puțin favorabile, cît și po
sibilitățile multiple de 
care dispune agricultura 
județului pentru sporirea 
recoltelor. După cum se 
știe, în județul Olt au fost 
obținute recolte bune. Pen
tru rezultatele sale remar
cabile, cooperativa agri
colă din Scornicești, de 
exemplu, a fost distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" și i s-a 
conferit medalia „Secera și 
Ciocanul". Alte unități au 
obținut, de asemenea, re
zultate bune și foarte 
bune. Cu toate acestea, 
chiar și acolo unde s-au 
obținut asemenea rezultate; 
s-a manifestat multă exi
gență, a fost exprimată 
în mod unanim părerea că 
pămintul poate să produ
că mai mult, că sînt încă

Emîlian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales secretar general 

al partidului
în atmosfera de puternică efervescență politică ce caracterizează 

perioada pregătitoare a Congresului al XI-lea al P.C.R. au loc în con
tinuare, în întreaga țară, conferințe ale organizațiilor de partid din 
municipii, orașe, centre universitare. Ele constituie un prilej de analiză 
temeinică și aprofundată a activității desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congre
sului al X-lea al P.C.R., ale Conferinței Naționale ; ca o expresie a 
climatului de. lucru în care se desfășoară conferințele se adoptă pla
nuri concrete de măsuri menite să asigure intensificarea întrecerii 
socialiste consacrate realizării cincinalului înainte de termen, ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a activității politice, ideologice, cultural-educa
tive a organizațiilor de partid.

Conferințele dau glas, totodată, deplinei adeziuni a tuturor membri
lor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii din țara noastră 
față de proiectele istoricelor documente ce vor fi supuse Congresului 
ai XI-lea — Programul și Directivele.

în spiritul exigenței partinice, la conferințe sînt aleși cei mai buni 
comuniști ca membri ai comitetelor municipale și orășenești, ai comi
siilor de revizie, ca delegați pentru conferințele județene de partid, 
fiind totodată desemnați și candidați pentru organele ierarhic supe
rioare.

Expresie a încrederii nețărmurite și a unității de nezdruncinat * 
tuturor membrilor de panțid, a tuturor cetățenilor țării in jurul condu
cerii partidului, la toate conferințele a fost susținută cu deosebită în
suflețire propunerea ca Ia Congresul al XI-lea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului. Pronunțîndu-se 
în mod ferm, unanim și entuziast în acest sens, comuniștii, toți cetă
țenii României socialiste văd în realegerea secretarului general al par
tidului o chezășie a dezvoltării succeselor acestor ani rodnici, a trans
punerii în viață a politicii partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înaintare neabătută spre comunism.

Acum, cînd proiectele documen
telor Congresului al XI-lea, dezbă
tute in adunări și .conferințe de 
partid, dau aripi visului și mobili
zează masele în măreața operă de 
făurire a noii societăți — se arată 
în telegrama Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. — gîndurile și fap
tele comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — ce tră
iesc și muncesc înfrățiți pe. acest 
străvechi pămînt românesc expri
mă adeziunea lor totală la noile 
documente de partid. Realegerea 
dumneavoastră, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca se
cretar general al Partidului Comu
nist Român constituie pentru în
tregul nostru popor o garanție si
gură că mărețul program de dez
voltare și înflorire a României,. în 
următorul pătrar de veac, va de
veni realitate.

în telegrama Comitetului jude
țean de partid Prahova se spune : 
în aceste zile pline de o intensă 
activitate politică, economică și so- 
cial-culturală, specifică marilor 
momente ale istoriei noastre con
temporane, comuniștii Prahovei so
cialiste, toți oamenii munpii de Ia 
orașe și sate, tineri și vîrstnici,

MAREA iWTRECERE

SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

CONGRESULUI
Județul Suceava 

a terminat însămînțările
Oamenii muncii de pe ogoarele, 

județului Suceava au încheiat 
marți însămînțarea griului și se
carei.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Biroul 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., se spune, între. altele : Ex- 
primînd hotărîrea agricultorilor su
ceveni de a obține și în anul viitor 
producții mari. de cartofi, cereale, 
plante tehnice și furajere, ne an
gajăm în fața dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele programatice ale apropia
tului Congres al partidului, de a 
contribui într-o măsură tot mai 
mare la ridicarea pe o treaptă su
perioară a agriculturii.

Au atins parametrii 
proiectați

ZALAU (Corespondentul „Scîn
teii", Gheorghe Rusu). — Angajat 
cu toate forțele in marea întrecere 
pentru realizarea planului cincinal 
înainte de vreme, harnicul colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la turnătoria de oțel a între
prinderii de armături industriale 
din fontă și oțel din Zalău rapor
tează atingerea cu 14 luni mai de
vreme a parametrilor proiectați la 
produsele oțel lichid și piese tur
nate. După cum ne informează ing. 
Ion Radu, șeful secției turnătorie, 
în cele 14 luni oțelarii vor realiza 
o producție suplimentară echiva
lentă cu 725 tone piese armături 
industriale din oțel. 

bărbați și femei, într-o deplină u- 
nanimitate, se alătură cu entu
ziasm, cu dragoste fierbinte și ne
țărmurită încredere consensului în
tregii națiuni de a propune înaltului 
forum al comuniștilor — al XI-lea 
pongres — ca dumneavoastră, fiul 
cel mai iubit al patriei, omul în care 
se întruchipează toate gîndurile și 
năzuințele noastre spre o viață fe
ricită, liberă și demnă, să fiți reales 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului. Avem convingerea 
fermă că în marea operă pe care o 
înfăptuiește întregul popor, sub con
ducerea partidului, contribuția 
dumneavoastră va rămîne cu litere 
de aur încrustată'1 în memoria aces
tui glorios și legendar pămînt stră
moșesc.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români și maghiari din județul Har
ghita, înfrățiți în muncă și idea
luri — glăsuiește o altă telegramă 
— se alătură voinței unanime a în
tregului nostru popor ca, la cel de 
al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul iubit al poporului, 
revoluționarul și patriotul înflăcă
rat; de numele căruia sînt. in
disolubil legate toate marile noas
tre izbînzi, să fie reales in înal

Realizări 
ale constructorilor 
de nave gălățeni

GALAȚI (Corespondentul „Scîn
teii", Dan Plăeșu). — De curind, 
Șantierul naval din Galați a livrat 
flotei comerciale românești o nouă 
navă — cargoul „Odorhei" de 7 500 
tdw. Tot aici, cu puțin timp în 
urmă, a fost lansată o navă 
de. 8 250 tdw pentru transportul 
containerelor și mărfurilor gene
rale, lansarea respectivă fiind a ze
cea efectuată în acest an. Aceste 
realizări de seamă sînt închinate 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, navaliștii gălățeni fiind hotă- 
rîți că în cinstea mărețului eveni
ment politic să obțină alte .nume
roase succese de prestigiu.

Șase luni avans 
în cincinal

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 
„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
Colectivul întreprinderii „Electro
ceramica" Turda a înregistrat pină 
acum un avans, în realizarea cin
cinalului, de peste 4 luni de zile la 
producția globală și de aproape 6 
la producția marfă. De la începutul 
anului și pină în prezent s-au dat 
peste plan izolatori electroceramici 
in valoare de 8,4 milioane lei. Baza 
acestor succese o constituie utili
zarea cu randamente superioare a 
mașinilor, și utilajelor, a timpului 
de lucru. în acest scop, între al
tele, a fost îmbunătățită tehnologia 
de fabricație la linia de izolatori de 
medie tensiune, s-a introdus acor
dul global la atelierele de prepa
rare și turnare sub presiune, unde 
productivitatea muncii a crescut cu 
peste 20 la sută. Și încă un amă
nunt : la această unitate nivelul 

ta funcție de secretar general al 
partidului. Noi vedem în aceasta o 
chezășie a realizării amplului .Pro
gram al .partidului.de înaintare vic
torioasă a, României spre visul de 
aur al omenirii. —' comunismul.

Toți cei ce trăim și muncim în 
această strămoșească vatră — ro
mâni, maghiari, germani — se spune 
in telegrama Comitetului județean 
Alba al P.C.R. — susținem, cu toa
tă căldura inimilor noastre, propu
nerea izvorită din adîncul conștiin
ței și voinței partidului, ale între
gii națiuni, ca dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales la al XI-lea Congres al 
partidului în funcția de cea mai 
înaltă răspundere pentru prezentul 
și viitorul României socialiste, de 
secretar general al gloriosului nos
tru partid. în aceasta noi vedem o 
garanție a transpunerii în viață a 
grandioaselor obiective privind rea
lizarea visului de aur al omenirii 
— comunismul — pe pămîntul 
gcump al patriei noastre.

In telegrama conferinței organi
zației de partid a Centrului univer
sitar București se spune : Expri- 
mînd gîndurile și simțămintele co
muniștilor, ale tuturor slujitorilor 
școlii superioare bucureștene, dele
gații la conferința de partid a Cen
trului universitar București se ală
tură, din adîncul inimii lor, cu en
tuziasm și legitimă mîndrie comu
nistă, împreună cu întregul partid 
și popor, propunerii ca dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales secretar general al 
partidului. Este pentru noi un pri
lej fericit de a da glas încă o dată 
sentimentelor de profundă recu
noștință pentru activitatea neobosi
tă, plină de dăruire patriotică șl 
consecvență revoluționară, pe care 
o desfășurat!, spre binele poporu
lui, al națiunii noastre socialiste, 
încrederii- noastre nestrămutate că 
realegerea dumneavoastră repre
zintă o chezășie a făuririi societă
ții socialiste multilateral . dezvolta
te. a creșterii continue a prosperi
tății materiale și spirituale a tu
turor cetățenilor patriei, a întăririi 
prestigiului României în lume.

Au mai trimis telegrame, expri- 
mînd aceleași sentimente și aceeași 
voință unanimă a întregului nostru 
popor, conferințele municipale de 
partid Buzău, Craiova, Deva, Pe
troșani, Oradea, Iași, Brașov, Tîr- 
goviște ; conferințele orășenești 
Cimpulung-Muscel, Vaslui.

productivității muncii prevăzut pen
tru întregul cincinal a fost atins 
încă din luna mai a.c., iar cel al 
cheltuielilor materiale de produc
ție — din luna octombrie a anului 
trecut.

La „RIFIL"-Săvineșii 
au început probele 

tehnologice

PIATRA NEAMȚ (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Manea). — Po
trivit angajamentului asumat în 
cinstea' celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, zilele acestea, pe 
platforma chimică Săvinești au în
ceput probele tehnologice, cu două 
luni mai devreme față de preve
deri. la capacitatea de producție 
„RIFIL" construită în colaborare 
cu firma „Romalfa" din Italia. A- 
cest nou obiectiv industrial apărut 
pe harta economică a județului 
Neamț va asigura valorificarea su
perioară a producției de melană 
realizată pe platforma chimică Să
vinești.

Datorită gradului înalt de înzes
trare tehnică, „RIFIL“-ul va avea 

, o productivitate de 4 ori mai mare 
față de alte unități similare pe 
plan mondial. întregul flux tehno
logic, începind de la prepararea, fi
larea, și pînă la vopsirea melanei, 
este automatizat și mecanizat. Iată 
un singur exemplu : numai în sec
torul de vopsire există posibilitate 
pentru obținerea concomitentă a 
unor șarje cuprinse între 200—800 
kg melană de nuanțe diferite. 
Practic, la acest nou obiectiv in
dustrial de pe platforma chimică 
Săvinești a apărut o nouă meserie : 
aceea de filatori fire sintetice, oa
meni cu o înaltă calificare, care asi
gură valorificarea superioară a me
lanei românești.

%25c8%259bile.de
partidului.de
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■rea asupra proiectului de Lege a retribuirii 

după cantitatea și calitatea muncii
Din cuvînful parficipanfibr ia dezbateri

Prezentînd spre dezbatere și a- 
probare proiectul Legii retribui
rii după cantitatea și calitatea 
muncii, ministrul muncii a re
levat că el a fost elaborat sub 
conducerea nemijlocită a secre
tarului general al partidului, 
președintele, republicii, tovară
șul Nicolae' Ceaușescu; Cu spi
ritul de inițiativă, conștiința 
imensei răspunderi, perseverența 
și minuțiozitatea ce-1 caracteri
zează, domnia sa a îndrumat pas 
cu pas, în toate fazele, cîțiva ani 
de-a rîndul, elaborarea acestui 
proiect de lege, care interesea
ză in cel mai înalt grad pe toți 
cei ce muncesc.

Acest proiect face parte din 
suita de legi inițiate de partid 
și de guvern, în cadrul marii 
cotituri care s-a făcut în țara 
noastră, începînd mai ales cu 
Congresul al IX-lea, spre- per
fecționarea organizării, planifi
cării și conducerii activității 
economico-sociale, perfecțio
narea continuă a relațiilor so
ciale, corespunzător dezvoltării 
forțelor de producție ale socie
tății.

Proiectul de lege ce v-a fost 
prezentat este chintesența expe
rimentării timp de peste 6 ani, 
în toate unitățile din toate ra
murile economiei naționale, a 
unui nou sistem de retribuire a 
muncii, elaborat pe baza hotărî- 
rii adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1957 și me
reu perfecționat și adaptat in 
conformitate cu cerințele vieții 
la specificul diferitelor ramuri 
de activitate.

Este știut că acest proiect, 
după ce a fost elaborat de un 
larg cerc de specialiști din mi
nistere și alte organe centrale, 
împreună cu reprezentanți ai 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
și apoi aprobat de guvernul ță
rii și de Comitetul Central, a fost 
adoptat de Conferința Națională 
a partidului din iulie 1972, dat 
publicității și supus dezbaterii 
opiniei publice, întregului po
por.

Au avut loc, în acest scop, 
largi dezbateri în presă Și la 
raciioteleviziune, adunări în fie
care întreprindere și instituție, 
adunări ale activului de partid 
și de stat, discuții largi cu nu
meroși specialiști, la care au 
participat milioane de oameni. 
La comisia centrală constituită 
în acest scop au fost prezentate 
circa 4 000 de propuneri, colecti
ve șau individuale, .de îmbună
tățire de fond sau de formulare 
a proiectului de lege. Fiind 
examinate cu cea mai mare 
atenție, circa 600 dintre ele, do- 
vedindu-se pe deplin juste, au 
fost incluse în proiect, iar unele 
au și fost aplicate. Multe altele, 
de asemenea juste, au fost reți
nute, în parte deja rezolvate 
sau urmind a fi rezolvate prin 
alte acte normative, întrucît 
nu privesc propriu-zis domeniul 
retribuirii muncii.

Proiectul legii îmbunătățit a 
fost supus din nou, așa cum este

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LE^II
în legea retribuirii după can

titatea și calitatea muncii se re
levă că dezvoltarea susținută a. 
bazei tehnico-materiale, progre
sul neîntrerupt al economiei 
naționale, perfecționarea conti
nuă a relațiilor de producție so
cialiste in amplul proces de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate asigură 
creșterea necontenită a nivelului 
de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii din țara noas
tră — țelul suprem al întregii 
politici a Partidului Comunist 
Român.

în Republica. Socialistă Româ
nia, munca reprezintă un drept 
și o îndatorire de onoare a fie-/ 
cărui cetățean, o necesitate pen
tru progresul societății, pentru 
formarea, dezvoltarea și afirma
rea personalității umane. In 
dubla lor calitate, dfe proprietari 
ai mijloacelor de producție și 
producători ai bunurilor mate
riale și spirituale, de particip 
panți direcți la organizarea și 
conducerea întregii vieți sociale, 
oamenii muncii asigură crește
rea producției și productivității 
muncii, o înaltă eficiență econo
mică, beneficiind pe deplin de 
roadele muncii lor. ,

în toate domeniile de activi
tate, fiecare om al muncii este 
retribuit în raport de cantitatea, 
calitatea și importanța socială a 
muncii sale, conform principiu
lui : retribuție egală pentru 
muncă egală. Spre deosebire de 
salariu, care reprezintă în so
cietatea capitalistâ_ prețul forței 
de muncă, în România socialistă 
retribuția cuvenită oamenilor 
muncii reprezintă acea parte din 
venitul național destinată consu
mului individual ce se reparti
zează în întregime celor ce 
muncesc.

In politica de retribuire a 
muncii se aplică cu fermitate 
principiul echității. socialiste, 
urmărindu-se asigurarea unei 
proporții corespunzătoare între 
veniturile minime și cele maxi
me, în concordanță cu stadiul 
de dezvoltare a economiei și cu 
nivelul general de pregătire pro
fesională și de cultură al oa
menilor muncii.

Pe măsura dezvoltării forțelor 
de producție, a sporirii produ
sului social și a venitului na
țional, în conformitate cu scopul 
suprem al întregii politici a par
tidului, se asigură, prin alocarea 
în mod planificat a fondurilor 
necesare, ridicarea permanentă 
a nivelului de venituri pentru 
toate categoriile de oameni ai 
muncii și pentru creșterea fon
dului social de consum.

Exprimind principiile generale 
ale sistemului de retribuire a 
muncii, în lege se subliniază ca 
în Republica Socialistă România 
exploatarea omului de către 
om, realizarea de venituri 
prin însușirea muncii altora 
sint cu desăvîrșire interzise. 
Nimeni nu poate fi retribuit 
fără o muncă socialmente utilă, 
efectiv prestată și nu poate

prezentată de ministrul muncii,

PETRE IUPU
cunoscut, în martie anul acesta, 
dezbaterii și aprobării guvernu
lui, Plenarei C.C. al P.C.R. și 
apoi înaintat Marii Adunări 
Naționale.

Forma‘care v-a fost prezenta
tă în această sesiune este pro
iectul îmbunătățit ca urmare atit 
a propunerilor comisiilor M.A.N., 
cit și a unor noi propuneri, ini
țiate de tovarășul Ceaușescu și 
însușite de Comitetul Executiv 
al C.C. al partidului în septem
brie a.c.

Toate acestea — a relevat vor
bitorul — demonstrează deosebit 
de semnificativ spiritul larg, de
mocratic, dialogul fructuos cu 
masele, care a caracterizat în
treaga activitate de elaborare a 
proiectului legii retribuirii.

în continuarea expunerii sale, 
ministrul muncii a prezentat 
principiile, formele șl modalită
țile retribuirii. Printre, altele, 
vorbitorul a arătat că acestea 
urmăresc, în'principal, concomi
tent, două obiective esențiale :

— asigurarea cointeresării ma
teriale a tuturor oamenilor mun
cii în obținerea unor rezultate cit 
mai bune în activitatea ce o 
desfășoară în folosul societății în 
toate domeniile vieții sociale și

— asigurarea echității socia
liste în retribuirea muncii. De 
asemenea, ele urmăresc realiza
rea acestor obiective prin stabi
lirea unor astfel de retribuții 
pentru fiecare om al muncii, in
cit acestea să exprime cit mai 
fidel cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii depuse 
și totodată să exprime un raport 
just — corespunzător etapei pe 
care o parcurgem în dezvoltarea 
societății — între veniturile cele 
mai mari și cele mai mici. !

Diferențierea retribuției în ca
drul aceleiași categorii sau func
ții, ținînd seama și de calitățile 
personale ale oamenilor, mani
festate în procesul muncii și re
zultatele ei, diferențierea re
tribuției intre ramurile econo
miei naționale, exprimind posi
bilitățile și opțiunile politicii e- 
conomice a partidului și guver
nului în atragerea forței de mun
că pentru etapa actuală, acorda
rea retribuției tarifare in raport 
cu îndeplinirea sarcinilor — ob
ținerea unei retribuții suplimen- 
tare la depășirea acestora și în 
aceeași măsură diminuarea re
tribuției tarifare la nerealizarea 
lor — sistemul de premiere cu 
caracter colectiv corespunzător 
rezultatelor obținute în crește
rea eficienței economice a acti
vității și premiile individuale 
pentru realizări deosebite, spo
rurile la retribuție pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași 
unitate și celelalte elemente ale 
sistemului de retribuire înscrise 

realiza alte venituri decit cele 
legal cuvenite.

Retribuirea muncii se face pe 
baza principiului socialist al re
partiției după cantitatea, calita
tea și importanța socială a mun
cii, in funcție de contribuția la 
dezvoltarea producției materiale 
și spirituale a întregii societăți.

Retribuirea muncii trebuie să 
asigure cointeresarea materială 
a celor ce muncesc și reparti
zarea echitabilă a veniturilor 
provenite din muncă.

Fondul de retribuire reprezin
tă partea din venitul național 
destinată consumului individual, 
care se repartizează direct celor 
ce muncesc.

Oamenii muncii și familiile lor 
beneficiază, de asemenea, de 
fondul social de consum destî- 
nat învățămîntului de toate 
gradele, ocrotirii sănătății, asi
gurării materiale în cazuri de 
incapacitate temporară de mun
că, pensiilor, alocațiilor de stat 
pentru copii și ajutoarelor fami
liale, precum și pentru alte ne
voi cu caracter social-cultural.

în scopul asigurării creșterii 
continue a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, statul majo
rează periodic retribuția tuturor 
categoriilor de personal, in con
formitate cu prevederile planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării și co
respunzător creșterii productivi
tății muncii sociale și venitului 
național.

Sistemul de retribuire asigură 
un raport corespunzător intre 
veniturile individuale maxime și minime.

Raportul dintre retribuția netă 
maximă și minimă a personalu
lui din unitățile de stat se sta
bilește la aproximativ 6 la 1.

Nimeni nu poate primi decit o singură retribuție tarifară. ,
Totalitatea veniturilor indivi

duale nete, cu caracter perma
nent, realizate de către orice 
persoană pentru munca pe care o desfășoară obișnuit, indiferent 
de sectorul de activitate, nu 
poate depăși veniturile maxime 
individuale nete ce se pot rea
liza în unitățile de stat, în con-, 
formitate cu prevederile pre
zentei legi.

Retribuirea personalului se 
diferențiază pe ramuri, subra- 
muri și activități în funcție de 
importanța lor pentru dezvol
tarea economico-socială a țării.

în cadrul ramurilor, subramu- 
rilor și activităților, retribuția 
tarifară se diferențiază pe cate
gorii de încadrare și pe funcții, 
corespunzător nivelului de cali
ficare și gradului de răspundere 
cerut 'de îndeplinirea sarcinilor, 
precum și condițiilor în care se 
desfășoară munca.

In cadrul categoriilor șl func
țiilor, retribuția se diferențiază, 
de regulă, pe un nivel de bază și 
mai multe trepte” sau gradații.

în toate cazurile, retribuția se 
acordă pe baza funcției îndepli
nite și a activității efectiv pres
tate, cu respectarea condițiilor 

în proiectul de lege țintesc deo
potrivă spre sporirea cointeresă
rii materiale și asigurarea echi
tății socialiste.

în proiect au fost cuprinse o 
seamă de măsuri privind ridi
carea în ierarhia retribuirii pe 
ramuri a muncitorilor din in
dustria textilă, poligrafie, din 
zootehnie, mecanizarea agricul
turii, a unei părți din munci
torii calificați din industriile cony 
structoare de mașini, chimică, de 
conștrucții-montaj, industria ci
mentului, care lucrează în uni
tățile de vîrf cu o tehnicitate și 
complexitate deosebite sau în 
meserii deficitare. Se asigură, 
de asemenea, o mai bună core
lare a retribuțiilor personalului 
de specialitate din cercetarea 
științifică, proiectare, invăță- 
mînt, ocrotirea sănătății, justi
ție etc, în unele dintre acestea 
asigurîndu-se și o îmbunătățire 
a sistemului gradelor profesio
nale.

în ce privește echitatea socia
listă, trebuie subliniat că în 
timp ce acum 20 de ani raportul 
între cea mai mare și cea mai 
mică retribuție netă în unitățile 
de stat era de 20 la 1, iar în 
1965 de 12 la 1, în proiectul de 
lege acest raport este stabilit de 
6 Ia 1. Dacă Se are în vedere 
faptul că repartizarea fondului 
de consum social se face, cum e 
și firesc, de asemenea cu precă
dere celor cu cîștiguri mici, că 
fondul social de consum a cres
cut în ultimii circa 10 ani pe 
un locuitor de la 1100 lei la 
2 130 lei pe an, iar pe o familie 
medie de la 3 300 lei la 6 400 lei 
pe an, se ajunge de fapt la un 
raport, în ce privește, veniturile 
cele mai mari și cele mai mici 
ale personalului din unitățile de 
stat, de circa 4 la 1.

Retribuțiile prevăzute în pro
iectul de lege conțin o creștere 
medie de circa 16 la sută față 
de 1973 și reprezintă ca fond 
suplimentar de retribuire la ni
velul unui an întreg circa 23,6 
miliarde lei. Aceasta va asigura 
pe economie în luna din anul 
viitor în care se va încheia ma
jorarea retribuțiilor din acest 
cincinal o retribuție medie de 
peste 1 950 lei — față de 850 lei. 
în 1960 — mai mare cu circa 100 
lei față de (retribuția medie pre
văzută pentru anul 1975 în pre
vederile inițiale ale cincinalului.. 
Este demn de remarcat că în 15 
ani, în condițiile creșterii cu 100 
la sută a numărului de oameni 
încadrați în unitățile de stat, 
retribuția medie crește cu circa 
130 la sută.

în cadrul creșterii medii de 
circa 16 la sută, ca urmare a 
propunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însușită de Plenara 
C.C. al P.C.R., s-au asigurat în 

de studii și vechime prevăzute 
de reglementările in vigoare, și 
nu pe baza titlului deținut.

La stabilirea retribuirii fiecă
rui om al muncii se are în ve
dere .contribuția sa la :

— realizarea și depășirea sar
cinilor de producție ;

— îmbunătățirea calității pro
duselor ;

— folosirea fnaximă a capaci
tăților de producție ;

— promovarea progresului teh
nic, științific și cultural ;
. — creșterea . productivității 
muncii ;

. reducerea cheltuielilor de 
producție, țnai ales pe calea re
ducerii consumului de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie ; e

— sporirea eficienței investi
țiilor, scurtarea termenelor de 
execuție, reducerea ponderii con
strucțiilor in volumul total al in
vestițiilor ;

— creșterea volumului pro
ducției destinate exportului și a 
eficienței activității de comerț 
exterior ;

— ridicarea continuă a eficien
ței în activitatea economică a 
întreprinderilor, precum și în 
toate domeniile vieții sociale.

Obiectivele urmărite de siste
mul de retribuire se realizează 
prin :

diferențierea retribuțiilor în 
funcție de nivelul de calificare 
cerut pentru efectuarea lucrări
lor și de cantitatea muncii pres
tate, determinată prin norme de 
muncă, care să reflecte cit mai 
riguros munca reală necesară 
pentru executarea lucrărilor, de 
inițiativa, operativitatea, expe
riența in muncă și contribuția 
personală la îndeplinirea sarci
nilor colectivelor ;

folosirea celor mai cores
punzătoare forme de măsurare 
a muncii și de retribuire, ținind 
seama de specificul activității 
din fiecare unitate, în vederea 
stimulării obținerii unor rezul
tate cit mai bune, cantitative și 
calitative ;

asigurarea unei interdepen
dențe strînse între realizările 
obținute în muncă și venituri, 
precum și creșterea răspunderii 
personale a fiecăruia, indiferent 
de postul pe care îl ocupă, prin:

— acordarea integrală a retri
buției la realizarea tuturor sar
cinilor primite, atit a celor ce 
decurg din planul unității sau al 
compartimentului, cit și a sarci
nilor proprii de muncă ;

— acordarea unor venituri su
plimentare pentru depășirea sar
cinilor stabilite ;

— diminuarea retribuției în 
cazul nerealizării sarcinilor de 
muncă individuale sau colective.

în scopul asigurării unei cit 
mai strinse legături între munca 
depusă și retribuirea ei, se pot 
aplica, în funcție de spe
cificul activității și folosind ca 
unități de măsurare a muncii 
normele de muncă, formele de 
retribuire în acord sau cu bu
cata, în regie sau după timp, 

cadrul fiecărei rețele de retri
buire a muncitorilor creșteri 
mai mari, ajungînd pînă la 
32—33 la sută, pentru muncitorii 
calificați din primele categorii, 
adică pentru tineri și cu deose
bire în ramura textilă, unde lu
crează o mare masă de femei..

Trebuie remarcat totodată 
faptul — a spus vorbitorul — că, 
spre deosebire de situația gravă 
în care se află țările la care s-a 
accentuat presiunea inflaționistă 
și unde spirala prețurilor și a 
salariilor determină o continuă 
înrăutățire a nivelului de trai al 
maselor, în țara noastră, dato
rită menținerii indicelui prețu
rilor în limitele planului de stat 
(100,9 în 1973), creșterea retri
buției nominale reflectă o creș
tere reală a puterii de cumpă
rare a populației.

Subliniind legătura indiso
lubilă dintre creșterea venituri
lor reale ale populației și dez
voltarea forțelor de producție, 
a sporirii produsului social și 
venitului națiopal, proiectul de 
lege statornicește principiul 
majorării periodice — pe aceas
tă bază — a retribuției tuturor 
categoriilor' de oameni ai mun
cii, in concordanță cu prevede
rile planului național unic de 
dezvoltare economico-șocială a 
țării. Pe această bază și în 
aceste condiții se vor majora 
retribuțiile și în cincinalul ur
mător/ conform proiectului de 
Directive ale Congresului al 
XI-lea.

Trebuie subliniat faptul că 
proiectul de lege cuprinde încă 
o seamă de principii foarte im
portante și clar exprimate, cum 
sint : nimeni nu poate fi retri
buit fără o muncă socialmente 
utilă, nimeni nu poate avea mai 
mult de o retribuție tarifară, 
fiecare este retribuit nu in pri
mul rînd după titlu, ci după 
munca efectiv prestată, nimeni, 
din nici un sector de activitate, 
nu poate fi retribuit decît în 
limita retribuției maxime ce 
poate fi obținută pentru o mun
că asemănătoare în sectorul de 
stat, precum și altele care țin
tesc, de asemenea, la asigurarea 
echității socialiste în retribuție. 
De o mare însemnătate princi
pială este sublinierea și în acest 
proiect de lege a faptului că 
este cu desăvîrșire interzisă 
realizarea de venituri prin în
sușirea muncii altora.

Sesiunea actuală a Marii 
Adunări Naționale — se arată in 
încheierea expunerii — are loc 
în preajma unui eveniment de 
importanță istorică deosebită 
pentru destinele patriei noastre 
— cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului. Examenul aprofundat 
al proiectului de lege ne per
mite să tragem concluzia că 
prevederile sale .corespund, în 
întregime, tezelor proiectului de 
Program al partidului, document 
care va călăuzi eforturile între
gului nostru popor în con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intarea spre comunism.

pe bază de tarife sau cote pro
centuale.

Elementele sistemului de re
tribuire a muncii sint urmă
toarele :

retribuția tarifară, care con
stituie partea principală a re
tribuției totale și elementul 
determinant pentru stimularea 
ridicării continue a calificării 
personalului. Prin retribuție ta
rifară să înțelege retribuția sta
bilită pe baza rețelelor tarifare 
sau a listelor de funcții pentru 
muncitori și personal operativ 
și prin nomenclatoarele de func
ții pentru personalul de exe
cuție tehnic, economic, de altă 
specialitate, pentru personalul 
de conducere, precum și pentru 
tel administrativ, de deservire 
și de pază. Se stabilește urmă
toarea pondere a retribuției ta
rifare în retribuția medie plani
ficată :

— la muncitori și personalul 
operativ — circa 90 la sută ;

— la muncitorii din construc- 
ții-montaj — circa 88 la sută ;

— la personalul tehnic, eco
nomic, de altă specialitate, 
administrativ, de deservire și 
de pază — intre 90—95 la'sută ;

Indemnizația de conducere 
sau cele care se acordă pentru 
unele activități suplimentare. 
Indemnizația de conducere se 
stabilește diferențiat, pe■ ramuri 
sau activități, după mărimea uni
tății și complexitatea sarcinilor ;

Premii anuale acordate sub 
formă de gratificații, pentru an
samblul rezultatelor obținute în 
realizarea principalilor indica
tori de plan și creșterea conti
nuă a eficienței economice a 
unităților, premii acordate în 
cursul anului pentru realizări 
deosebite în îndeplinirea sarci
nilor în perioada respectivă, pre
mii pentru economii de mate
riale și forță de mungă, după 
caz premii pentru export peste 
plan și reducerea importului, 
precum și alte recompense cu 
caracter limitat, ce se acordă 
personalului din unele sectoare 
de activitate pentru rezultatele 
deosebite obținute în îndeplini
rea anumitor obiective speci
fice ;

sporuri la retribuție acor
date, pentru vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate, in 
scopul stimulării stabilității per
sonalului ;

retribuții majorate sau spo
ruri, pentru .retribuirea dife
rențiată a muncii personalului 
care lucrează în condiții deose
bite față de cele obișnuite.

în Republica Socialistă Româ
nia retribuirea muncii se re
glementează prin lege. Fondul 
de retribuire se prevede în pla
nul național, unic de dezvoltare 
economico-socială și bugetul de 
stat.

Textul Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii va 
fi publicat in Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste Româ
nia și în colecția de broșuri 
pentru popularizarea legislației.

Doresc să-mi exprim acordul 
cu prevederile proiectului Legii 
privind retribuirea muncii, do
cument care reprezintă materia
lizarea principiului repartiției 
după cantitatea și calitatea 
muncii și care reflectă în mod 
elocvent grija permanentă a 
partidului și statului nostru 
pentru perfecționarea continuă 
a conducerii economiei, a rela
țiilor de producție socialiste.

Sinteză a unor ample studii 
și analize, a unor experimen
tări urmărite îndeaproape de-a 
lungul mai multor ani, proiec
tul de lege supus dezbaterii 
noastre, elaborat sub directa 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dă o nouă și grăi
toare expresie preocupării fun
damentale a partidului pentru 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a oame
nilor muncii.

Majorarea retribuțiilor tarifa
re prevăzută în proiectul de 
lege — a subliniat vorbitorul — 
a fost posibilă datorită dezvol
tării mai rapide a economiei. 
Actualul proiect de lege răs
punde pe deplin principiilor e- 
ticii și echității socialiste, evi- 
dehțiază cu claritate ideea fun
damentală că în țara noastră 
singura sursă de venit este . 
munca și desfășurarea unei ac
tivități utile societății. Legife
rarea și aplidarea principiilor 
cointeresării materiale contri
buie la stimularea perfecționă
rii pregătirii profesionale, la în
tărirea spiritului de răspundere 
și a disciplinei socialiste, la pro
movarea progresului tehnic, la 
mai buna gospodărire a valori
lor materiale.

în municipiul București, în 
care lucrează aproape un milion 
de oameni ai muncii, prevede
rile legii retribuirii își găsesc 
un cîmp larg de aplicare, cu in
fluențe favorabile asupra pro
cesului de dezvoltare economică 
și socială a orașului.

Consider importantă — a spus 
vorbitorul — îmbunătățirea a- 
dusă proiectului în ceea ce pri
vește stimularea colectivelor 
din unități economice și orga
ne centrale, care stabilește mă
rirea sau diminuarea retribuției 
tarifare pentru cei care nu lu
crează .în acord, cu aceleași pro
cente și în aceleași limite, în 
cazul cînd depășesc sau nu-și 
realizează indicatorii de plan. 
Proiectul de lege reglementează 
echitabil repartizarea câștiguri
lor în funcție de nivelul de ca
lificare, stimulează ridicarea ca
lificării într-o perioadă mai 
scurtă de timp.

Prevederile 
buire: 
creez: .... ____ . .
de natură să stimuleze mai mult 
preocupările colectivelor de 
muncă pentru a extinde aceas
tă formă, care prezintă avan
taje atit pentru creșterea veni
turilor angajaților, cît și pentru 
realizarea unor lucrări sau 
producții mai mari și de calitate.

O influență pozitivă va exer
cita. de asemenea, prevederea 
legală privind retribuția perso
nalului din cercetare și proiec-

privind retri- 
personalului care lu- 

in acord global vor fi

Proiectul Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, a 
spus vorbitorul, reliefează prin 
conținutul său importanța ma
joră ce se acordă de către con
ducerea partidului și statului, 
personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perfecționă
rii continue a raporturilor de 
muncă statornicite în țara noas
tră, cointeresării materiale a ce
lor ce muncesc la realizarea o- 
biectivelor etapei actuale de 
dezvoltare a economiei națio
nale, în procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Adoptarea acestei legi va 
exercita o puternică influență 
asupra condițiilor de muncă și 
de viață ale oamenilor muncii, 
va stimula și mai mult activita
tea desfășurată de clasa munci
toare pentru creșterea produc
ției și a productivității muncii, 
pentru îndeplinirea la un nivel 
calitativ superior a sarcinilor 
economice, sporirea eficienței în 
toate domeniile de activitate și 
realizarea înainte de termen a 
planului cincinal. în acest con
text, vorbitorul a relevat rezul
tatele obținute de metalurgia 
românească, faptul că îp ac
tualul cincinal, pe lingă ob
ținerea unor sporuri însem
nate față de prevederi la 
producția fizică și valorică, se 
va înregistra o creștere impor
tantă a productivității muncii 
de peste 41 la sută, cheltuielile 
de producție se vor reduce cu 
93 de lei la 1 006 lei producție-

Vorbitorul a apreciat că pro
iectul de lege privind retribui
rea .oamenilor muncii în raport 
cu cantitatea și calitatea mun
cii efectuate are în vedere co
relarea corespunzătoare a ni
velurilor de retribuire intre ra
muri, subramuri și categorii de 
personal. în funcție de comple
xitatea fiecărei activități.

Meritul incontestabil al pro
iectului de lege — a spus vor
bitorul — rezidă în faptul că 
deschide noi orizonturi de ma
nifestare a principiului eticii și 
echității socialiste, prin realiza
rea unei retribuții echitabile și 
printr-o mai bună corelare în
tre veniturile mari și cele mici. 
Proiectul legii conține, de ase
menea, o serie de îmbunătățiri 
legate de stimularea pregătirii 
și perfecționării profesionale a 
tuturor categoriilor de munci
tori calificați, în sensul că sta
bilește un raport mai echitabil 
între retribuțiile corespunză
toare diferitelor categorii de ca
lificare.

Faptul că. retribuția tarifară 
de la nivelul de bază al fiecărei 
categorii este mai mare decît cea 
de la ultima treaptă din cate
goria precedentă constituie un 
stimulent puternic pentru fieca- 

tare. Retribuția acestui personal 
pe 3 niveluri în raport cu înde
plinirea calitativă și cantitativă 
a sarcinilor de plan, va deter
mina lucrătorii din aceste do
menii să colaboreze mai îndea
proape cu unitățile beneficiare 
pentru finalizarea obiectivelor, 
va spori contribuția lor la re
zolvarea în bune condiții a 
problemelor complexe pe care le 
ridică dezvoltarea și moderniza
rea economiei naționale, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Crearea cadrului legislativ 
privind retribuirea după canti
tatea șl calitatea muncii — a 
subliniat vorbitorul — obligă 
factorii de răspundere din uni
tățile socialiste să adopte mă
suri pentru îmbunătățirea con
ducerii, a organizării produc
ției, pentru creșterea .rapidă a 
producției și productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
de fabricație, astfel incit fon
durile suplimentare alocate să 
aibă la bază un spor corespun
zător de valori materiale.

Asigur Marea Adunare Na
țională — a spus vorbitorul — 
că aplicarea prevederilor noii 
legi va constitui pentru oamenii 
muncii din Capitală un nou 
imbold în muncă pentru înde
plinirea angajamentelor pe care 
și le-au asumat, de a realiza ac
tualul cincinal în patru ani și 
jumătate, pentru înfăptuirea 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral .dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Proiectul legii retribuirii, ca 
și celelalte proiecte de lege su
puse dezbaterii și aprobării pre
zentei sesiuni, reprezintă încă o 
expresie a grijii și preocupării 
permanente a conducerii parti
dului și a statului nostru, per
sonal a tovarășului Nicolae 

.Ceaușescu, pentru continua dez
voltare economică și socială a 
patriei, pentru perfecționarea 
relațiilor socialiste în societatea 
noastră șl ridicarea necontenită 
a nivelului de viață și civiliza
ție al poporului. Această trăsă
tură fundamentală, prezentă în 
întreaga activitate a secretaru
lui nostru general, a fost deose
bit de puternic evidențiată in 
toate adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale 
organizațiilor de partid din Ca
pitală, ca și din întreaga țară.

Conștienți de contribuția ho- 
tărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea politicii noastre inter
ne șl externe, comuniștii, expri
mind voința tuturor oamenilor 
muncii și a locuitorilor Capita
lei, au cerut realegerea' sâ lăf 
apropiatul Congres în funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, văzînd în a- 
ceasta chezășia progresului și 
prosperității necontenite a pa
triei, a înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și a înaintării României spre 
comunism, program din care 
legea supusă votării noastre 
face parte integrantă prin ideile 
sale fundamentale.

marfă, iar beneficiile vor spori 
de aproape 3 ori.

Aplicarea Legii retribuirii 
după cantitatea și calitatea 
muncii in ramura metalurgiei — 
a spus deputatul — va asigura 
ridicarea retribuției medii lu
nare pe ramură la peste 2 000 lei 
în 1975, față de 1 317 lei în 1965, 
sau față de 1 680 lei în 1970.

Profund recunoscători pentru 
grija permanentă a partidului 
și statului față de oamenii mun
cii, lucrătorii din întreprinderile 
coordonate de Ministerul Indus
triei Metalurgice desfășoară o 
activitate însuflețită pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
sumate, pentru găsirea de noi 
resurse în direcția sporirii efi
cienței și a acumulărilor bă
nești, care să acopere in cît mai 
mare măsură eforturile pe care 
le face economia pentru majo
rarea retribuției. Confirmînd 
hotărîrea colectivelor noastre de 
a-și aduce un aport cît mai sub
stanțial la sporirea avuției na
ționale, rezultatele obținute în 
cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului, pe primele 10 luni 
din acest an, se materializează 
în depășirea planului cu 63 mii 
tone cocs metalurgic, peste 80 
mii tone fontă, peste 185 mii 
tone oțel, 102 mii tone laminate 
finite pline din oțel și alte pro
duse necesare economiei. Avem 
toate condițiile ca pînă la Con
gres să ne onorăm angajamen
tul de a realiza 200 mii tone 
oțel peste plan.

re-
re om al muncii de a-și ridica 
calificarea și de a promova în- 
tr-o categorie superioară de 
tribuire.

Referindu-se la premiile de 
care pot beneficia oamenii mun
cii din întreprinderi atunci cind 
obțin rezultate bune în activita
tea lor, vorbitorul a arătat că 
noua reglementare a stimulat 
întregul colectiv al Combinatu
lui chimic din Craiova la spori
rea volumului producției desti
nate exportului cu peste 53,3 
sută în acest an.

în încheiere, vorbitorul a 
dresat conducerii superioare 
partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile chimiș- 
tilor craioveni pentru sprijinul 
acordat în lărgirea continuă a 
bazei tehnico-materiale a com
binatului, angajamentul lor de a 
aplica întocmai în viață indica
țiile date de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei 
efectuate, anul acesta, în unita
tea craioveană și a arătat că 
prevederile Decretului nr. 170/ 
1974 
viață 
cei peste 5 000 
au beneficiat de majorarea re
tribuției cu un fond suplimen-

la

a- 
de

au și început să prindă 
la combinatul chimic, 

muncitori care

tar de 1 548 000 lei lunar reali- 
zînd, in luna august, o produc
ție cu 7,4 milioane lei mal mare 
decit în luna precedentă, ceea ce

Exprimind totala adeziune a 
colectivului întreprinderii „1 Iu
nie11 din Timișoara față de pro
iectul Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, 
vorbitoarea a subliniat impor
tanța deosebită a adoptării de 
Marea Adunare Națională a a- 
cestui document, care va con
tribui la îmbunătățirea activită
ții economice, la creșterea efi
cienței muncii, la ridicarea, pe 
bazele eticii și echității socia
liste, a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că măsurarea muncii per
sonalului de toate categoriile pe 
baza normelor de muncă are o 
valoare deosebită pentru asi
gurarea unei retribuții echitabi
le la toate categoriile de oameni 
ai muncii. Extinderea, aprofun
darea și modernizarea în conti
nuare a activității de normare 
la toate operațiile și categoriile 
de personal va duce la o apre
ciere justă și științifică a efor
turilor și contribuției fiecăruia 
la realizările generale, la o mai 
bună planificare și distribuire a 
sarcinilor, la o eficiență sporită 
a muncii.

Pentru ca activitatea de nor
mare să răspundă în mod co- 

- respunzător cerințelor deosebit 
de complexe care-i revin, depu
tata a propus ca pe ministere, 
la specificul fiecărei centrale, 
să se organizeze, cu personalul 
din întreprinderi cu o bună pre-

I

Subliniind că proiectul Legii 
retribuirii după cantitatea și ca
litatea muncii prezintă o deo
sebită semnificație politică, e- 
conomică și socială, concretizînd 
concepția marXist-leninistă a 
partidului nostru cu privire la 
repartiție în societatea socialis
tă, vorbitorul a arătat că el 
este intru totul corespunzător 
stadiului actual de dezvoltare a 
forțelor de producție, posibilită
ților de care dispune țara noas
tră în această etapă, și va con- 
s'titui un puternic factor mobi
lizator pentru participarea fie
cărui om al muncii, potrivit ca
pacităților sale, la creșterea a- 
vuției naționale, la progresul 
neîntrerupt al societății româ
nești. în continuare, referin
du-se la rezultatele aplicării în 
județul Brașov a măsurilor, .pșnr 
tru îmbunătățirea sistemului de 
retribuire, vorbitorul a afatăt că 
aceste măsuri au determinat, an 
de an, un ritm înalt de crește
re a producției bunurilor mate
riale și, pe această bază, spo
rirea veniturilor oamenilor mun
cii. Edificator în acest sens sînt 
rezultatele obținute de oamenii 
muncii brașoveni, care au creat 
Condiții ca, pe ansamblul jude
țului, să se realizeze pînă la fi
nele anului o producție supli
mentară, față de sarcinile ini
țiale, de peste 5 miliarde lei, 
ceea ce dă certitudinea că și în 
județul Brașov actualul plan 
cincinal se va îndeplini înain
te de termen. Pe baza dezvol
tării economice, a creării, nu
mai în ultimii patru ani, a încă 
45 000 noi locuri de muncă, a 
majorării generale a retribuții
lor efectuată în perioada 1971— 
1974, s-a ajuns ca in acest an 
veniturile totale ale populației 
din județul Brașov să fie cu 44 
la sută mai mari decît, în 1970. 
începînd din luna august a’a- 
cestui an, prin trecerea la cea 
de-a doua etapă a majorării re
tribuției, peste 135 000 de oa
meni al muncii din unitățile 
brașovene beneficiază de ve
nituri suplimentare în valoare 
de_ aproape 165 milioane lei.

sa, vorbitorul 
la unele pre- 
Mai buna a-

în intervenția 
s-a referit apoi 
vederi ale legii.

Vorbitorul a subliniat că, răs- 
punzînd grijii permanente pe 
care o manifestă conducerea 
partidului, secretarul său gene
ral, pentru creșterea continuă a 
veniturilor oamenilor muncii de 
la orașe și sate, în condițiile 
stabilirii unui raport cit mai 
just între veniturile mari și 
cele mici, minerii din Anina 
au realizat planul pe primii pa
tru ani cu patru luni și jumă
tate mai devreme, fapt care o- 
feră garanția că cincinalul va 
fi îndeplinit în mai puțin de 
patru ani și jumătate.

Apreciez — a spus vorbitorul 
— că prezentul proiect de lege 
se prezintă cu mult îmbunătă
țit față de cel publicat în pre
să, prin includerea unor noi și 
importante propuneri făcute de 
oamenii muncii, ceea ce repre- 
zintă încă o dovadă a înaltului 
democratism promovat cu con
secvență de partid în conduce
rea vieții economice și sociale. 
Consider că prevederile legii 
asigură înfăptuirea întocmai a 
politicii partidului și statului pe 
linia . ridicării eficienței econo
mice a activității în ramura mi

i'
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Elaborarea acestui proiect de 
lege — â subliniat vorbitorul — 
atestă încă o dată cu putere de 
convingere că preocuparea fun
damentală a partidului, țelul 
suprem al politicii sale este 
emul, suprema valoare a socie
tății noastre socialiste.

Doresc să relev, cu profundă 
recunoștință în fața Marii Adu
nări Naționale, rolul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, la inițierea și ela
borarea acestui proiect de lege, 
la așezarea sistemului de retri
buire a muncii pe principiile 
eticii și echității socialiste, co
respunzător noilor relații de 
producție specifice societății în 
care oamenii muncii au dubla 
calitate de proprietari Și pro- 

demonstrează efectele pozitiv* 
ale majorării retribuirii asupra 
creșterii producției și producti
vității muncii.

»
gătire profesională, cursuri de 
calificare speciale, care să for
meze normatori bine pregătiți 
cu cunoștințe practice și teore
tice, cu metodele moderne de 
normare a muncii.

Referindu-se la faptul că noua 
lege va stimula extinderea for
melor superioare de retribuire a 
muncii, diferitele forme de a- 
cord și în special a acordului 
global, vorbitoarea a menționat 
rezultatele deosebit de bune ob
ținute în întreprinderea „1 Iu
nie" prin aplicarea acordului 
global în creșterea producției, 
productivității muncii și a retri
buției.

Trecerea industriei textile In- 
■ tr-o grupă superioară, împreună 

cu celelalte îmbunătățiri pe car» 
le prevede legea, duce la o ma
jorare substanțială a retribuției 
întregului personal, în special a 
muncitorilor, a tineretului.

La întreprinderea „1 Iunie", 
odată cu majorarea retribuției 
muncii din luna august a aces
tui an, retribuția muncii a cres
cut în medie cu 20,8 la sută.

în încheiere, vorbitoarea a ex
primat in numele colectivului 
întreprinderii angajamentul de a 
obține în continuare rezultate 
superioare în realizarea indica
torilor de producție, în îmbună
tățirea calității și diversificării 
produselor, în creșterea eficien
ței economice a întregii activi
tăți, în realizarea planului cin- ■ 
cinai înainte de termen.

DEPUTATULUI VIRGIL IROFIN
șezare a retribuției pe ramuri, 
a spus vorbitorul, cit și stabi
lirea unei creșteri mai mari ala 
retribuției la categoriile I și II, 
comparativ cu încadrarea mun
citorilor necalificați, precum șl 
o diferențiere mai pronunțată 
între categoriile superioare, 
unde se cere o înaltă califica
re, vor constitui un instrument 
mai eficient în sporirea produc
ției și în ce privește ridicarea 
calificării și permanentizarea 
cadrelor.

De asemenea, stimularea apli
cării formelor colective de or
ganizare și retribuirea muncii 
va avea efecte pozitive în în
deplinirea cantitativă și calita
tivă a sarcinilor de plan, in 
creșterea veniturilor angajați- 
lor.

Deosebit' de; eficiente în or- 
ganizarea producției și a mun- 

■ cii, cit și in îmbunătățirea la
turilor calitative ale activității 
economice, a subliniat vorbito
rul, sint și prevederile potrivit 
cărora retribuirea fiecărei per
soane, indiferent de funcția p« 
care o deține, să se facă în ra
port de îndeplinirea obligațiilor 
de serviciu, cit și perfecționă
rile aduse sistemului de pre
miere.

Exprimîndu-mi Intru totul a- 
deziunea la proiectul de lege pe 
care ÎL dezbatem, am convin
gerea că adoptarea lui de că
tre Marea Adunare Națională 
creează un instrument de mare 
însemnătate în mobilizarea în
tregii noastre națiuni la reali
zarea înainte de termen a ac
tualului cincinal și a mărețe
lor sarcini din perioada 1976— 
1980, la înfăptuirea cu succes a 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintara 
a României spre comunism.

Asigur Marea Adunare Națio
nală că oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani din 
județul Brașov iși vor consa
cra întreaga energie pentru a 
aduce un aport cit mai substan
țial la materializarea sarcinilor 
ce le revin în opera de înain
tare rapidă a patriei noastre pe 
calea progresului, civilizației |1 
a bunăstării.

nieră, paralel cu creșterea per
manentă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Aplicarea a- 
cestor prevederi, împreună cu 
majorarea retribuției, face po
sibilă creșterea retribuirii unui 
miner, în anul 1975, cu 20,9 la 
sută față de retribuția din anul 
1970, iar dacă mă refer la anul 
1959, această creștere va fi de 
peste 85 la sută.

Creșterea într-o proporție 
mai mare a retribuției categori
ilor inferioare ale muncitorilor 
calificați, precum și creșterea 
acordată muncitorilor necalifi
cați care lucrează la suprafața 
minelor rezolvă în mai mar» 
măsură problema stabilității ca
drelor pentru muncile grele, ne
calificate sau calificate.

în numele colectivului de mi
neri din județul Caraș-Severin, 
pe care îl reprezint în acest 
înalt for, mă angajez ca și pe 
viitor să desfășurăm o muncă 
plină de răspundere pentru a 
cinsti înalta grijă pe care parti
dul și statul nostru o acordă 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii.

bunurilor

membri ai 
noastră au 
satisfacția

ducători ai tuturor 
materiale.

Cei 6 milioane de 
sindicatelor din țara 
primit cu deosebită 
acest proiect de lege.

Proiectul de lege reglemen
tează pentru prima dată, în mod 
unitar, pe baza unei experimen
tări de mai mulți ani, sistemul 
de retribuire a tuturor oameni
lor muncii din țara noastră, 
fiind străbătut de la un capăt 
la altul de un principiu funda
mental al societății noastre, 
după care munca constituie o 
îndatorire de onoare pentru toți 
membrii societății și, în același 
timp, o necesitate obiectivă pen
tru progresul social, pentru 
dezvoltarea forțelor de produc-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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tia șl creșterea bunăstării oa
menilor muncii.

Vorbitorul a relevat apoi că 
sindicatele au participat efectiv 
în toate fazele la elaborarea 
proiectului de lege și, sub îndru
marea organelor de partid, au 
organizat dezbaterea lui cu în
tregul personal pînă la fiecare 
loc de muncă.

Proiectul de lege prevede că 
Ministerul Muncii, împreună cu 
Ministerul Finanțelor, Comitetul 
de Stat al Planificării și alte or
gane centrale de stat, în cola
borare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Tineretu
lui Comunist și Consiliul Na
tional al Femeilor controlează 
— in toate sectoarele de activi
tate — modul de aplicare a dis
pozițiilor legale referitoare la 
retribuirea muncii și stabilesc 
măsurile ce se impun pentru 
justa lor aplicare. Sintem con- 
știenți de această Înaltă - răs
pundere și vom acționa cu și 
mai multă perseverentă pentru 
ca, așa cum este stipulat în pro
iectul de lege, retribuirea mun
cii să se facă pe baza principiu
lui socialist al repartiției după 
cantitatea, calitatea și importan
ța socială a muncii, în funcție 
de contribuția fiecăruia la dez
voltarea producției materiale și 
spirituale a întregii societăți.

Sindicatele vor acționa, tot
odată, împreună cu comitetele 
oamenilor muncii pentru a a- 
sigura încadrarea corectă a 
personalului in categorii, clase, 
trepte și gradații, în conformi
tate cu prevederile stipulate în 
lege, precum și la alegerea și 
aplicarea celor mai corespunză
toare forme de retribuire, în 
iuncție de specificul activității 
unităților. Se impune ca mi
nisterele, centralele industriale 
și Întreprinderile să se preocu
pe mai mult pentru a asigura 
condiții optime de aplicare a a- 
restei forme de retribuire și, 
knpreună cu organele sindicale, 
lă acționeze cu mai multă per
severență pentru extinderea a- 

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
Sistemul de retribuție prevă

zut de actualul proiect de lege 
— a spus vorbitorul — este re
zultatul experimentării sale pe 
parcursul a aproape șase ani, 
perioadă în care i s-au adus îm
bunătățiri rezultate dintr-o lar- 
?ă consultare, practic a între- 
țului popor.
Reține în mod deosebit aten- 

ia consecvența cu care s-au ur« 
îărit în proiectul de lege asi- 
urarea unei mai bune corelări 
itre veniturile mari și venitu- 
le mici, realizarea unei retri- 
iții mai echitabile.
Proiectul oglindește schimbă- 

revoluționare petrecute în 
i noastră, reflectă dubla ca
te a oamenilor muncii de 
jprietari și, în același timp, 
producători ai bunurilor, mș- 

riale și spirituale.
Un element nou, inclus în 
roiect, îl constituie stabilirea 

mor forme perfecționate de re- 
ribuire ce pot fi utilizate in 

toate sectoarele de activitate. 
Astfel, retribuirea în acord glo
bal, potrivit căreia depășirea 
planului permite personalului 
încadrat să beneficieze de o re
tribuție superioară, constituie 
un puternic stimulent în mobi
lizarea colectivelor pentru folo
sirea cit mai deplină a mijloa
celor materiale și bănești puse 
la dispoziție.

Posibilitatea constituirii fon
dului de premiere pentru rezul
tate deosebite în muncă, de pînă 
Ia 1 la sută din fondul de retri
buire, alocarea pentru premie

CUVlNTUl DEPUTATULUI OMAN FODDR
Am deosebita satisfacție ta 

cetățean, medic și dascăl în me
dicină — a spus vorbitorul — 
să particip azi la această legi
ferare de o deosebită importan
ță socială, la statuarea a ceea 
ce se numește retribuție, noțiu
ne cu totul diferită de ceea ce 
în alte orînduiri se înțelege prin 
salariu.

îmi exprim întreaga mea a- 
deziune față de aplicarea cu 
fermitate a principiului echită
ții socialiste, de astă dată în 
politica de retribuire'a muncii. 
Cu deosebită satisfacție mențio
nez prevederile proiectului a- 
cestei legi cu privire la retri
buirea după cantitatea și cali
tatea muncii. Ele asigură — re- 
ferindu-mă la funcțiile medica
le — o ierarhizare corespunză
toare poziției și sarcinilor pe 
care cadrele medicale le au in 
procesul de ocrotire a sănătății, 
la fel cu celelalte categorii de 
specialiști din alte ramuri de 
activitate. Subliniez, de aseme
nea, importanța diferențierii re
tribuției pentru unele speciali
tăți medicale și pentru unele 
locuri care solicită o deosebită 
intensitate și complexitate a ac
tivității.

Doresc să mă refer și să-ml 
exprim acordul și față de pre
vederile referitoare la retribui- 

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
Lucrările actualei sesiuni a 

Marii Adunări Naționale — a 
spus vorbitorul — au loc In cli
matul de avînt general cu care 
întregul nostru popor întîmpină 
Congresul, al XI-lea al partidu
lui. în acest context, actele nor
mative supuse dezbaterii șl a- 
probăril contribuie la traduce
rea în viață a politicii partidu
lui de perfecționare a activită
ții economico-sociale, de afir
mare plenară a personalității 
umane.

Caracteristica esențială a legii 
retribuirii este aceea că sinte
tizează, pentru prima dată la 
noi în țară, într-un sistem uni
tar totalitatea reglementărilor 
In problemele de retribuire. Pe 
lingă valoarea principială, știin
țifică, aceasta prezintă și avan
taje practice incontestabile prin 
reducerea unui mare număr de 
acte normative. Se reduc, tot
odată, potrivit noii legi, și avi
zările care erau necesare pentru 
aplicarea diferitelor elemente 
ale sistemului de retribuție.

Apreciez ca deosebit de stimu
lativă și cu efecte favorabile 
imediate asupra creșterii pro
ducției și productivității muncii, 
concepția nouă, cuprinsă în textul proiectului de lege, după 

cordului global la toate locu
rile de muncă și in toate uni
tățile unde sînt condiții pen
tru această formă avansată de 
retribuire.

Avind în vedere efortul finan
ciar pe care statul îl face pen
tru majorarea retribuției tutu
ror categoriilor de personal, sin
dicatele, împreună cu organele 
de conducere colectivă ' de la 
ministere, centrale industriale și 
întreprinderi, vor acționa per
severent pentru o mai bună pre
gătire profesională a cadrelor, 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea și depă
șirea sarcinilor de producție, re
ducerea consumurilor de mate
rii prime și materiale, de com
bustibil și energie, promovarea 
progresului tehnic și creșterea 
productivității muncii, astfel ca 
fondurile alocate în plus să fie 
acoperite cu producție suplimen
tară.

întreaga muncă organizatorică 
șl politico-educativă va fi o- 
rientată, cu precădere, în direc
ția cultivării la toți oamenii 
muncii a spiritului de ordine și 
disciplină, a răspunderii pentru 
înfăptuirea exemplară a obliga
țiilor profesionale, a grijii deo
sebite pentru apărarea și păs
trarea avutului obștesc, pentru 
ca oamenii muncii să înțelea
gă cit mai deplin că sporirea 
veniturilor lor depinde, direct de 
contribuția adusă de fiecare om 
al muncii, de fiecare colectiv în 
parte la dezvoltarea forțelor de 
producție și creșterea venitului 
național.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că sindicatele, to,ți oa
menii muncii, animați de un pa
triotism fierbinte, de nețărmu
rită dragoste față de partid, vor 
munci cu dăruire și abnegație 
pentru înfăptuirea întocmai a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea țării 
spre comunism, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

GHEORGHE IBĂNESCU
rea de la sfîrșitul anului a unor 
.sume de pînă la 20 la sută din 
beneficiile obținute peste plan și 
alte asemenea prevederi vor 
determina intensificarea partici
pării oamenilbr muncii pentru 
obținerea unor realizări deose
bite ți creșterea eficienței în
tregii activități economice.

Ponderea ridicată a retribuției 
tarifare în totalul veniturilor 
realizate prin muncă, posibilita
tea acordării de trepte pentru 
muncitori și de gradații pentru 
personalul tehnic, economic, de 
altă specialitate și administrativ 
creează premisa stimulării per
sonalului în ridicarea pregătirii 
profesionale, a unor realizări tot 
mai bune în muncă.

Prevederile proiectului de' 
lege asigură un cadru mai co
respunzător desfășurării activi
tății economiei locale, care va 
putea astfel să-și aducă un a- 
port mai substanțial la înfăp
tuirea sarcinilor ce-i revin din 
proiectul de Directive ale celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului.

îmi exprim convingerea fer
mă — a spus în încheiere vor
bitorul — că măsurile prevăzute 
în proiectul de lege vor mobi
liza toți oamenii muncii pentru 
creșterea producției și producti
vității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, în vederea 
sporirii eficienței întregii activi
tăți, pentru asigurarea resurse
lor necesare îmbunătățirii con
tinue a nivelului de trai.

rea cadrelor din învățămint și 
din cercetare, să-mi exprim sa
tisfacția pentru ridicarea disci
plinelor medicale la nivelul ce
lorlalte discipline fundamentale.

La baza acestei legi — valabilă pentru toate categoriile de 
oameni ai muncii — se află un 
principiu de înaltă etică, acela 
al retribuției egale pențru mun
că egală, o retribuție în raport cu cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii. Pre
zentarea acestei legi în fața Ma- 

-rii Adunări Naționale și supu
nerea acestui proiect spre dez
batere constituie o importantă 
fază în promovarea și statorni
cirea unei proporții juste între 
veniturile minime și cele maxi
me, în concordanță atît cu dez
voltarea economiei, cit și cu 
nivelul general de pregătire 
profesională și de cultură.

Consider că adoptarea proiec
tului Legii retribuirii după can
titatea și calitatea muncii re
prezintă o nouă treaptă spre 
desăvîrșirea echității socialiste 
în patria noastră. Rezultă un 
beneficiu pentru toți cei ce mun
cesc, care își are originea in- 
partea de venit național des
tinată consumului individual, 
repartizată pentru a asigura tu
turor accesul la necesitățile cu 
larg caracter social.

ANDREI CERVENCOVICI
care retribuirea tuturor catego
riilor de personal se face în 
funcție de realizarea sarcinilor 
stabilite.

De cea mai mare importanță 
pentru înfăptuirea spiritului 
profund umanist, a principiilor 
echității sociale care au stat la 
baza elaborării legii, este apli
carea corectă a tuturor prevede
rilor cuprinse în ea. Aceasta 
presupune in primul rînd per
fecționarea in continuare, pe 
baze științifice, a normativelor 
și normelor de muncă și o ac
țiune coordonată, la nivelul în
tregii economii, sau a unor ra
muri, de revizuire a indicatoa
relor tarifare de calificare, pen
tru a se realiza o mai bună re
partizare a lucrărilor pe cate
gorii, în funcție de complexita
tea acestora.

în spiritul prevederilor legii 
pe care o dezbatem astăzi, o a- 
tenție deosebită va trebui acor
dată stimulării pregătirii lucră
torilor în unele meserii defici
tare sau pentru munci care se 
desfășoară în condiții mai grele. 
Totodată, trebuie să ne preocu
păm mai mult de stimularea u- 
nor lucrători pentru a-și însuși 
o a doua meserie, de regulă în
rudită cu prima, sau pentru a 
se recalifica.

Expunerea la proiectul legii privind sistematizarea
teritoriului

Proiectul legii privind siste
matizarea teritoriului și locali
tăților urbane și rurale, a spus 
vorbitorul, este conceput pe 
baza Directivelor Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român din iulie 1972 și re
flectă în esența sa prevederile 
documentelor programatice ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului privind făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerea la comu
nism a țării. Proiectul de lege a 
fost elaborat sub îndrumarea 
directă și nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Prin 
indicațiile sale de o dehsebită 
valoare principială și practică, 
președintele republicii a adus o 
contribuție hotărîtoare la stabi
lirea, în lumina unei concepții 
unitare, a programului națio
nal privind sistematizarea teri
toriului, una dintre cele mai im
portante probleme ale dezvoltă
rii de ansamblu a societății so
cialiste românești în actuala 
etapă.

Proiectul legii de care ne ocu
păm — a spus vorbitorul — ex
primă grija deosebită a parti
dului și statului nostru pentru 
dezvoltarea armonioasă a teri
toriului și localităților țării, 
pentru folosirea judicioasă, cu 
maximă eficiență, a fiecărui me
tru pătrat din suprafața cons- 
truibilă, în condițiile utilizării 
optime a resurselor materiale 
și umane existente, potrivit 
Planului unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României.

Prin prevederile sale, proiec
tul de lege este menit să asi
gure, pe baza criteriilor științi
fice stabilite de partid, făurirea 
unor localități moderne, cu un 
înalt grad de urbanitate în care

DEZBATEREA GENERALA ASUPRA LEGII
în lege se prevede că siste

matizarea teritoriului țării și a 
localităților se înfăptuiește pe 
baza politicii Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, contribuind la creșterea 
necontenită a bunăstării mate
riale și spirituale a tuturor oa
menilor muncii și la organizarea 
pe1 baze științifice, în mod ra
țional și armonios, a cadrului 
în care trăieș,c.,ș| muncesc ce
tățenii patriei noastre.
-'Congresul ăl X-lea al Parti

dului Comunist Român și Con
ferința Națională din anul 1972 
au stabilit obiectivele și direc
țiile principale ale sistematizării 
teritoriului și localităților, me
nite să asigure organizarea ar
monioasă a teritoriului țării, a 
tuturor unităților administrativ- 
teritoriale, să contribuie la re
partizarea rațională și echili
brată a forțelor 'de producție, 
îmbinînd organic criteriile de 
eficiență economică cu cele de 
ordin social, să asigure organi
zarea și amenajarea pe bază de 
plan a orașelor și satelor, în 
concordanță cu progresul econo
mic și social general, restrînge
rea perimetrului construibil al 
localităților la strictul necesar și 
folosirea optimă a teritoriului 
acestora, transformarea unor lo
calități rurale care au perspec
tive de dezvoltare în centre e- 
conomice și sociale cu caracter 
urban, ridicarea întregii activi
tăți economice, sociale și cultu
rale a satelor și apropierea trep
tată a condițiilor de viață din 
sate de cele din orașe.

în vederea îndeplinirii directi
velor și sarcinilor referitoare la 
sistematizarea teritoriului șl lo-

Din cuvântul participanților la dezbateri

CUVÎNTUL DEPUTATULUI PETRE BLAJOVICI
Proiectul de lege privind sis

tematizarea teritoriului și loca
lităților urbane și rurale, elabo
rat sub conducerea nemijlocită 
a secretarului generai al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiază, o dată 
în plus, grija deosebită și per
manentă pe care o poartă con
ducerea partidului și statului 
nostru pentru asigurarea dez
voltării armonioase a teritoriu
lui patriei, a rețelei de locali
tăți, a orașelor și satelor țării 
noastre.

Relevînd că aprobarea de către 
înaltul forum legislativ al țării 
a acestui proiect de lege va 
crea cadrul organizatoric și 
juridic necesar aducerii la înde
plinire a hotărîrilor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român și ale Conferinței Națio
nale a partidului din 1972, prin 
care s-au stabilit obiectivele și 
direcțiile principale ale sistema
tizării teritoriului și localități
lor, vorbitorul a spus :

Indicațiile secretarului general 
al partidului, date în diferite 
ocazii și în special cu prilejul 
vizitelor de lucru în diverse lo
calități ale țării, își găsesc pe

(Urmare din pag. I)

In ședința de după-amiază, 
Marea Adunare Națională a 
luat în dezbatere proiectul de 
Lege privind sistematizarea 
teritoriului și localităților ur
bane și rurale care, în lumina 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, legiferează 
unitar întregul complex de ac
tivități din acest domeniu, în 
scopul organizării, pe baze ști
ințifice, in mod rațional și ar
monios, a cadrului unde trăiesc 
și muncesc cetățenii patriei 
noastre, dezvoltării echilibrate 
a tuturor regiunilor și așezări

si localităților urbane / *
prezentată de președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor populare,

IOSIE UGIAR

eficiența economică să se îm
bine armonios cu interesul so
cial, în scopul creșterii continue 
și accelerate a bunăstării mate-' 
riale și spirituale a întregului 
popor, în deplină concordanță 
cu progresul economic și social 
aL patriei.

Pornind de la analiza critică a 
modului în care s-a construit 
pînă în prezent, proiectul de 
lege își propune să înlăture 
neajunsurile constatate, să in
troducă ordine și disciplină în 
domeniul sistematizării și să a- 
sigure localităților un aspect 
urbanistic demn de epoca noas
tră socialistă, de valoroasele 
tradiții arhitecturale ale poporu
lui român, pe măsura talentului 
și hărniciei oamenilor muncii 
din România socialistă.

Problema esențială pe care 
proiectul o are în primul rînd 
în vedere este folosirea judi
cioasă a teritoriului construibil. 
Proiectul prevede restrîngerea 
perimetrelor construibile ale 
localităților, astfel încît în ca
drul acestora să fie cuprinse su
prafețele de teren strict nece
sare pentru construcții de o- 
blective industriale și agrozo
otehnice, pentru construcții de 
locuințe și edificii social-cul- 

calitățifor țării este necesară 
legiferarea unitară a întregului 
complex de activități din acest 
domeniu, la realizarea cărora 
sînt chemate să-și aducă con
tribuția organele și organizațiile 
de stat și obștești, precum și 
toți cetățenii.

Sistematizarea — se prevede 
în lege — are drept scop orga
nizarea judicioasă a teritoriului 
țării, județelor și comunelor, a 
localităților urbane și rurale, 
zonarea funcțională privind mo
dul de folosință a terenului; 
stabilirea regimului de înălțime, 
a densității construcțiilor, pre
cum și a densității locuitorilor, 
a spațiilor plantate și de agre
ment, echiparea cu dotări so
cial-culturale, cu lucrări tehni- 
co-edilitare și căi de comunica
ție și transport, păstrarea și 
îmbunătățirea mediului înconju
rător, punerea în valoare a mo
numentelor istorice și de artă și 
a locurilor istorice, creșterea e- 
ficienței economice și sociale a 
investițiilor și îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că, de locuit și odihnă pentru 
întreaga populație.

Prin sistematizare trebuie să 
se asigure restrîngerea perime
trelor construibile ale localități
lor la strictul necesar și folosi
rea optimă a pămîntului, care 
reprezintă o importantă avuție 
națională.

Sistematizarea teritoriului și a 
localităților se desfășoară în 
concordanță cu prognozele și pe 
baza prevederilor Planului unic 
de dezvoltare economico-socială 
a țării și contribuie la dezvolta
rea armonioasă a întregului te
ritoriu, la valorificarea superi
oară a resurselor materiale și 

deplin oglindirea în proiectul de 
lege supus dezbaterii, ele poten- 
țînd în mod deosebit valoarea 
acestui important act legislativ, 
de altfel primul de acest fel în 
istoria țării noastre, a cărui a- 
plicare va contribui la dezvol
tarea patriei noastre socialiste, 

în continuare, vorbitorul a 
arătat că în județul Bihor au 
fost elaborate studiul de siste
matizare teritorială a județului, 
a rețelei de localități, schițele 
de sistematizare a municipiului 
Oradea, a celor 7 orașe, precum 
și a celor 87 comune și a loca
lităților care în următorii 15—20 
de ani vor deveni centre econo
mico-sociale cu caracter urban. 
Totodată, s-au elaborat studii și 
detalii de sistematizare pentru 
zonele industriale din localită
țile în care urmează a se am
plasa sau dezvolta în cincinalul 
1970—1980 noi obiective econo
mice sau social-culturale. Schi
țele și detaliile de sistematizare 
au fost dezbătute în adunări ce
tățenești ale locuitorilor și apoi 
au fost definitivate de comisiile 
locale de sistematizare și însu
șite de consiliile populare în 
sesiunile acestora.

lor țării, corespunzător etapei 
actuale de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Iosif Uglar, pre
ședintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor popu
lare, a supus atenției deputa- 
ților expunerea de motive, iar 
tovarășul Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru 
consiliile populare, și adminis
trația de stat, raportul comi
siilor permanente ale M.A.N. 
care au studiat și avizat acest 
proiect de lege.

La dezbaterea generală au 
luat cuvîntul deputății Petre 
Blajovici, Ghcorghe Oiță, Lu- 

turale și pentru dotările tehni- 
co-edilitare. în vederea folosi
rii optime a terenului, proiectul 
de lege stabilește regimul de 
înălțime și densitate al construc
țiilor, promovînd o nouă con
cepție privind proiectarea, me
nită să asigure ansambluri de 
locuit de o înaltă ținută urba
nistică și arhitecturală, cu fron
turi stradale închegate, cu do
tări social-culturale grupate, cu 
spații de agrement bine con
cepute.

Legea acordă totodată atenție 
folosirii corespunzătoare a con
dițiilor naturale, protejării și 
dezvoltării lor, punerii în valoa
re a zonelor istorice, creșterii e- 
ficienței sociale a investițiilor 
și îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă, de locuit și 
de odihnă pentru întreaga 
populație.

în ceea ce privește mediul 
rural, proiectul de lege stabi
lește ca în viitor construcțiile 
de locuințe să se realizeze de 
regulă cu două sau mai multe 
niveluri, pe baza unor proiecte 
refolosibile, urmînd ca fiecare 
gospodărie individuală să dis
pună de un lot de 200-250 mp 
de teren ; suprafețele care de
pășesc această normă se consi

umane, la repartizarea rațională 
și echilibrată a forțelor de pro
ducție, urmărind îmbinarea or
ganică a criteriilor de eficiență 
economică cu cele de ordin so
cial.

Prin .sistematizare se va asi
gura dezvoltarea orașelor și co
munelor — unități teritorial-ad- 
ministrative de bază ale socie
tății noastre socialiste — în ca
drul unui program național de 
-ansamblu, ținînd seama de în
treaga rețea de localități urbane 
Și rurale, de influențele reci
proce dintre acestea, corelarea 
dezvoltării orașelor și satelor cu 
zonele în care se află și adîn- 
cirea cooperării între localități. 
O atenție deosebită se va acorda 
localităților rurale, în scopul ri
dicării treptate a nivelului de 
viață din aceste localități, apro- 
piindu-1 de cel din mediul ur
ban.

De asemenea, se va asigura 
dezvoltarea într-o concepție u- 
nitară a rețelei de căi de comu
nicație, transport și energetice, 
asigurînd legarea centrelor de 
producție și desfacere, bazele 
de materii prime, cu întreaga 
rețea de localități, protejarea 
împotriva inundațiilor, a alune
cărilor de teren, combaterea e- 
roziunii solului, precum și rea
lizarea de dotări social-culturale 
și tehnico-edilitare care să ser
vească, în comun, mai multe 
localități.

Prin sistematizare trebuie să 
se asigure apărarea și buna gos
podărire a fondului funciar, 
fiind interzisă micșorarea su
prafeței agricole.

Pentru localitățile urbane și 
rurale se vor stabili perimetre 
construibile, care se aprobă prin

O altă măsură de mare însem
nătate a fost definitivarea peri
metrelor construibile ale locali
tăților urbane și rurale, în 
scopul unei mai bune gospodă
riri a fondului funciar. în urma 
acestei acțiuni vom putea reda 
circuitului agricol o suprafață 
de peste 6 500 ha de teren agri
col. .

Subliniind importanța preve
derilor referitoare la densitatea 
locuitorilor în cartierele de lo
cuințe, vorbitorul a arătat că în 
cartierele de locuințe din muni
cipiul Oradea care se execută în 
prezent sau se proiectează se 
obțin densități de 9 000—12 000 
mp suprafață locuibilă la hec
tar, față de 2 500—4 000 mp în 
cartierele construite cu ani în 
urmă.

începînd din anul 1973, în ju
deț s-a trecut la identificarea 
unor spații construite, utilizate 
necorespunzător. în viitoarele 
centre,, urbane am reușit astfel

CUVÎNTUL DEPUTATULUI GHEORGHE OIȚĂ
în cadrul recentei vizite de 

lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Scornicești — a 
spus vorbitorul — mi-a fost dat 
să particip la o lecție practică

Prima zi a
dovic Fazekas, Nicolae Hudi- 
țeanu, Petruța Constantincscu.

Supus votului, proiectul de 
lege a fost aprobat, în unani
mitate, de Marea Adunare Na
țională.

S-a trecut apoi la exami
narea proiectului de Lege cu 
privire la fondul funciar — 
care asigură, prin prevederile 
sale, o valorificare integrală și 
o eficiență sporită a tuturor 
terenurilor țării, o gospodărire 
mai bună a pămîntului, aceas- 

deră ca făcînd parte din lotul 
aflat în folosință personală, po
trivit prevederilor statutului 
C.A.P.

Restrîngerea perimetrelor 
construibile ale localităților ru
rale va asigura realizarea, în 
condiții mai economicoase, a 
dotărilor social-culturale și edi- 
litar-gospodărești ; lucrări de 
alimentare cu apă, încălzire 
centrală, canalizări, modernizări 
stradale. în acest fel, un număr 
important de localități rurale 
care au posibilități de dezvol
tare se vor transforma, în ur
mătorii 15-20 de ani, în centre 
economice și social-culturale cu 
caracter urban, în măsură să a- 
sigure serviciile necesare pen
tru 4-5 comune apropiate.

Potrivit practicii democrati
ce stabilite de partid, care ca
racterizează întreaga viață so- 
cial-politică a țării, proiectul de 
lege prevede participarea ac
tivă a cetățenilor lâ elaborarea 
și definitivarea schițelor de sis
tematizare a localităților, an
trenarea lor la realizarea efec
tivă a hotărîrilor adoptate in 
acest scop.

Proiectul legii sistematizării 
a fost publicat și supus unei 
largi dezbateri cetățenești or
ganizate de consiliile Frontu
lui Unității Socialiste. In cadrul 
acestei largi consultări democra
tice, cetățenii patriei noastre 
și-au exprimat deplina adeziu
ne față de măsurile ce se preco
nizează privind sistematizarea 
teritoriului și localităților țării. 
Cu acest prilej, au fost centra
lizate peste 1 000 de propuneri, 
de care s-a ținut seama, în ma
rea lor majoritate, la elabora
rea actualei forme a legii.

lege. în cadrul perimetrelor con
struibile vor fi cuprinse supra
fețele de teren necesare pentru 
construcții de locuințe, clădiri 
social-culturale, obiective in
dustriale, construcții agrozoo
tehnice, străzi, spații verzi și de 
odihnă, precum și alte construc
ții și amenajări tehnico-edili
tare necesare asigurării func
țiunilor economice și sociale ale 
localităților. Pentru amplasarea 
construcțiilor industriale, agro
zootehnice și social-culturale se 
va urmări utilizarea terenurilor 
degradate sau improprii agri
culturii, iar în cazul în care nu 
există astfel de terenuri și con
strucțiile se amplasează pe te
renuri aflate în producția agri
colă, se vor stabili totodată su
prafețele de teren echivalente 
ce se vor reda agriculturii, po
trivit legii.

Schițele de sistematizare a 
municipiilor, orașelor și satelor, 
ca instrument de bază în desfă
șurarea activității de sistemati
zare, se întocmesc și se reactua
lizează de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
corelat cu studiile de prognoză 
și — în funcție de prevederile din 
planurile cincinale de' dezvol
tare economico-socială a țării și 
după aprobare — sînt obligatorii 
pentru organizațiile socialiste, 
celelalte persoane juridice, pre
cum și pentru cetățeni. Consi
liile populare vor asigura parti
ciparea locuitorilor la elabora
rea, definitivarea și aplicarea in 
viață a schițelor de sistemati
zare a localităților.

Textul legii va fi publicat în 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România și in colec
ția de broșuri pentru populari
zarea legislației.

să organizăm unități productive 
ale industriei locale, secții de 
producție ale unor unități repu
blicane din Oradea, precum și 
unități ale cooperației meșteșu
gărești, cu o suprafață de pro
ducție de 8 000 mp în care, lu
crează peste 2 000 muncitori. A- 
ceastă acțiune continuă.

Acum, cînd dispunem de un 
program clar, care prefigurează 
în mod strălucit perspectivele de 
dezvoltare a patriei — a spus 
vorbitorul — adoptarea legii sis
tematizării va crea condiții 
deosebit de favorabile pentru ca 
activitatea de sistematizare să 
fie în pas cu dezvoltarea eco
nomico-socială a întregii țări, 
afirmîndu-se astfel ca o im
portantă funcțiune economico- 
socială în organizarea și dez
voltarea armonioasă a teritoriu
lui, a rețelei de localități, în 
repartizarea judicioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării.

de o înaltă ținută patriotică, e- 
conomică, pătrunsă de perma
nenta grijă pentru viitorul de 
mîine al fiecărei localități, pen
tru folosirea cît mai chibzuită a

lucrărilor
tă mare avuție a țării — și a 
proiectului de Lege sanitar- 
veterinară, act normativ menit 
sâ contribuie la perfecționarea 
cadrului organizatoric și juri
dic al activității în acest sec
tor pentru ca ea să corespun
dă exigențelor actuale și de 
perspectivă ale economiei na
ționale.

Tovarășul Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, a prezen
tat expunerea de motive la a- 

resurselor materiale șl bănești. 
Am înțeles, cu această ocazie, 
cum trebuie să folosim mai bine 
pămîntul, această importantă a- 
vere a țarii.

Vorbind despre tot ce trebuie 
să facem noi, cei chemați să a- 
plicăm în viață Legea sistema
tizării, în special în păstrarea 
specificului fiecărei localități și 
a fiecărui județ, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să 
nu renunțăm la lucrurile care 
înfrumusețează și dau specific 
unui județ sau unei localități. 
Socialismul și comunismul nu 
sînt ceea ce spuneau și mai 
spun încă, desigur, tot mai puțin 
dușmanii : uniformizare. Dim
potrivă, comunismul înseamnă 
înfrumusețarea vieții omului, 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai, de muncă, învățătură și 
cultură, folosind In acest scop și 
tradițiile, tot ceea ce a creat 
mai bun de-a lungul mileniilor 
și secolelor omenirea. Ceea ce a 
creat valoros poporul nostru 
timp de peste 2 000 de ani tre
buie să stea la baza socialismu
lui și comunismului în Româ
nia". In continuare, deputatul a 
subliniat activitatea desfășurată 
în domeniul sistematizării teri
toriale a județului Olt, mențio- 
nînd că, pînă în prezent, au fost 
elaborate schițe de sistematiza
re pentru toate cele 5 orașe și 
pentru 95 la sută din comune,

CUVÎNTUL DEPUTATULUI LUDOVIC TAZEKAS
Vorbitorul a relevat faptul că 

proiectul Legii privind sistema
tizarea teritoriului și localități
lor urbane și rurale asigură ca
drul corespunzător dezvoltării 
echilibrate a tuturor regiunilor 
țării, ca o condiție esențială a 
materializării principiilor poli
ticii partidului nostru de asigu
rare în fapt a egalității depline, 
în toate domeniile de activitate, 
a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, a ridicării ge
nerale a nivelului de progres și 
bunăstare al întregului popor, a 
apropierii treptate a condițiilor 
de viață de la sate de cele de 
la orașe.

Județul Harghita — a spus de
putatul — aflat în plină dezvol
tare economică și socială, a be
neficiat numai în perioada pri
milor patru ani ai actualului 
cincinal de un fond de investiții 
de 4,7 miliarde lei, ceea ce se 
concretizează în 14 unități in
dustriale noi și 10 dezvoltări pe 
capacități de producție — în 
prezent aflîndu-se în construc
ție alte 16 capacități noi și dez
voltări repartizate în cele 9 
orașe și în unele comune. Iată 
de ce am simțit cu deosebită 
pregnanță necesitatea unei ac
tivități de sistematizare orien
tată și organizată științific, care 
să asigure cadrul necesar îm
binării armonioase a criteriilor 
economice cu cele de, .ordin, so
cial.

Pentru toate localitățile urba
ne și satele centre de comună 
s-au întocmit schițe de sistema-

Subliniind faptul că proiectul 
Legii sistematizării teritoriului 
și localităților corespunde ne
cesităților actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării țării, că el 
reprezintă o garanție sigură a 
dezvoltării echilibrate a tuturor 
zonelor țării, a valorificării re
surselor naturale și umane cu 
maximum de eficiență, vorbito
rul a arătat că. în județul Con
stanța a existat o permanentă 
preocupare în domeniul siste
matizării ; s-a elaborat schița 
de sistematizare a teritoriului 
său, ținindu-se seama de im
portantele obiective ce sînt pre
văzute a se realiza în următorii 
ani — canalul Dunărea-Marea 
Neagră, dezvoltarea șantierului 
naval și extinderea portului de 
la Constanța, irigarea unor în
semnate suprafețe agricole, obi
ective care vor stimula în mod 
deosebit dezvoltarea economico- 
socială a județului, creșterea 
bunăstării oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Deputatul a arătat că apre
ciază măsura prevăzută de a se 
aproba prin lege perimetrul 
construibil al localităților, dă o 
garanție sigură dezvoltării pe

CUVÎNTUL DEPUTATEI PETRUTA CONSTANTINESCU
In proiectul de Program al 

Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism 
se subliniază : „Unul din prin
cipiile călăuzitoare esențiale ale 
întregii acțiuni de sistematizare 
va fi asigurarea unor condiții 
de viață egale pentru toți cetă
țenii țării,. fără deosebire de 
naționalitate, în spiritul princi
piului echității socialiste, șter
gerea treptată a deosebirilor 
esențiale dintre oraș și sat prin 
ridicarea satului la nivelul de 
dezvoltare a orașului".

Proiectul de lege privind sis
tematizarea teritoriului și loca
lităților urbane și rurale — a 
spus vorbitoarea — constituie 
un document juridic de impor
tanță deosebită, care directi- 
vează acțiunea de sistematizare 
a teritoriului șl localităților, co
respunzător cerințelor epocii 
noastre socialiste, și asigură fo
losirea optimă a pămîntului, im
portantă avuție națională.

Analizînd prin prisma preve

ceste două proiecte de legi, 
după care tovarășul Dumitru 
Coliu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură, a înfățișat raportul comi
siilor permanente ale M.A.N.

Au luat cuvîntul deputății 
Ion Sîrbu, Marcel Dobra, Ni
colae Doggendorf — la proiec
tul de Lege cu privire la fon
dul funciar, Iosif Banc, Vio
rel Uibaru, Gheorghe Goina — 
la proiectul de Lege sanitar- 
veterinară.

în partea finală a ședinței 
de după-amiază, Marea Adu
nare Națională a votat, în 
unanimitate, proiectul de 
Lege cu privire la fondul fun

precum șl detaliile de sistema^ 
tizare a centrelor civice pentru 
25 comune, fapt ce va crea po
sibilitatea de a fl redată agri
culturii o suprafață de aproape 
13 000 hectare.

Pentru edificarea economico- 
socială a comunelor județului, a 
arătat vorbitorul, se desfășoară 
o activitate susținută în vederea 
realizării programului de dotare 
a acestora cu școli, dispensare, 
cămine culturale, brutării, băi 
comunale, alimentări cu apă șl 
de modernizări de drumuri, în
cepînd cu centrele de comună. 
In vederea soluționării cererilor 
de atribuire a terenurilor pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală au fost în
tocmite proiecte de lotizare, cu 
respectarea densităților cores
punzătoare proiectului de lege, 
într-un număr mare de comune.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că legiferarea unitară a în
tregului complex de activități 
din domeniul sistematizării, la 
realizarea cărora sînt chemate 

- să-și aducă contribuția toate or
ganele și organizațiile de stat, 
obștești, precum și masele de 
cetățeni, constituie o necesitate 
obiectivă, corespunzătoare eta
pei actuale de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, de 
asigurare a dezyoltării sale în 
perspectivă.

tizare, în cadrul cărora s-au 
analizat sistematizarea com
pletă a teritoriului, zonificarea 
așezărilor și stabilirea perime
trelor construibile. In această 
acțiune, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, am luat 
măsuri hotărîte pentru utiliza
rea rațională a terenurilor și 
restrîngerea substanțială a pe
rimetrelor construibile ale lo
calităților. Pe total județ se 
vor crea condiții de a reda a- 
grlculturii o suprafață de 7 070 
hectare, în marea lor majorita
te de folosință arabilă.

Sîntem convinși că putem 
face și mai mult în această pri
vință și ne preocupăm în con
tinuare de îmbunătățirea pe
rimetrelor construibile, în sen
sul reducerii lor.

Doresc, în încheiere, să dau 
glas sentimentelor comuniști
lor români și maghiari din ju
deț, ale tuturor locuitorilor așe
zărilor harghitene, dorinței lor 
fierbinți ca la apropiatul Con
gres al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. împreună 
cu toți oamenii muncii din pa
tria noastră, noi vedem în a- 
ceasta chezășia victoriilor noas
tre prezente și viitoare, a îna
intării neabătute pe calea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunis
mului, fie. călea Unui viitor 'f'efi- 
cit pentru' întreaga națiune so
cialistă dip Republica Socialis
tă România.

bază de plan a fiecărei locali
tăți, în cadrul unor perimetre 
stabilite științific, care să per
mită obținerea unor densități 
corespunzătoare a- construcțiilor 
și să creeze posibilități de rea
lizare în condiții eficiente a do
tărilor social-culturale și echi
pării tehnico-edilitare. De ase
menea, stabilirea clară prin le
ge a condițiilor de amplasare a 
obiectivelor industriale, agro
zootehnice și social-culturale, în 
interiorul perimetrelor construi
bile ale localităților, în zonele 
destinate acestora în funcție de 
specificul lor, pe baza schițelor 
și detaliilor de sistematizare, va 
elimina arbitrariul în amplasa
re, va asigura folosirea cu ma
ximum de eficiență a tuturor 
terenurilor libere, disponibile în 
actualele perimetre.

Consider, a spus vorbitorul, 
că prevederile legii sînt clare 
și asigură cadrul necesar pen
tru sistematizarea și moderni
zarea satului românesc, astfel 
încît el să-și păstreze specificul 
propriu, să-și ridice nivelul de 
civilizație, pentru a crea locui
torilor condiții de viață apro
piate de cele de la orașe.

derilor proiectului de lege su
prafața ocupată de localitățile 
din județul Ilfov rezultă că 
aceasta este mult prea mare, ș 
că printr-o restrîngere a peri
metrului construibil se pot red 
circuitului agricol peste 14 0r 
hectare, suprafață ce va spo 
prin raționalizarea și simplif; 
carea rețelelor de drumuri c 
cîmp, liniilor telefonice și c 
energie electrică.

In calitate de deputată a 
Circumscripției electorale nr. 13 
Fierbinți, exprim — în numele 
alegătorilor mei — deplina sa
tisfacție față de modul în care 
proiectul de lege prevede căile 
concrete de transformare, în 
următorii 15—20 de ani, a loca
lităților rurale în centre econo
mice și sociale cu caracter ur
ban. Realizarea sistemului de 
acumulare și irigații Siret-Ia- 
lomița-Mostiștea va da posibili
tatea amplasării și a altor 
obiective agro-industriale în co
muna Fierbinți, creează condiții 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a acestei localități.

ciar și proiectul de Lege sanl- 
tar-veterinară.

Relatarea dezbaterii genera
le pe marginea celor două legi 
și a principalelor lor preve
deri va fi publicată în numă
rul nostru de mîine.

Textele legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională vor 
apărea în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România 
și în colecția de broșuri pen
tru popularizarea legislației.

Lucrările sesiuriii Marii 
Adunări Naționale vor fi re
luate în dimineața zilei de 
miercuri, 30 octombrie.

(Agerpres)
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FAPTUL!
DIVERS
Carte

\,
frumoasă,
cinste cui
te-a tipărit!

Pe adresa întreprinderii po
ligrafice din Oradea au sosit în 
ultima vreme o serie de scri
sori cu conținut asemănător. 
Autori ai unor diverse volume 
(de știință,, de beletristică, de 
reportaj ș.a.) exprimă lucrători
lor poligrafi orăderii — „tova
răși de trudă și de vis ai noștri, . 
ai oamenilor de condei, care lu
crează cu dăruire pentru cauza 
cărții frumoase" — mulțumiri și 
felicitări pentru condițiile gra
fice în care le-au tipărit ope
rele. Toate aceste semnături de 
autor sînt, de fapt, semnături pe 
cartea de vizită a acestui harnic 
și priceput colectiv.

V

\

Grăbitul 105
S-a intimplat la capătul din

spre Casa Scînteii al liniei de 
autobuze 105 : șoferul a apăsat 
pe butonul „N", care neutrali
zează motorul, și a coborlt olea
că ; dar motorul, năbădăios, s-a 
cuplat și autobuzul a pornit sin
gur... in cursă, spre disperarea 
șoferului care alerga să-l ajun
gă. Nu l-a ajuns decit după ce 
poposise intr-un stilp din gardul 
Spitalului C.F.R. nr. 2, de vizavi. 
Noroc că, fiind duminică, și 
oră de prinz, autobuzul nără
vaș n-a intilnit in cale vreun 
pieton, vreun tramvai sau vreun 
autovehicul. Nouă, insă, ni se 
pare că acest grăbit 105 a fă
cut o aluzie la staționările prea 
lungi pe care le fac la cap de li
nie autobuzele I.T.B. I

Copiii
pentru copii

Urmind exemplul unei pro
fesoare (care în timp ce își avea . 
copilul în spital a decorat sa
loanele cu imagini.viu colorate), 
membrii cercului de pictură al 
Casei pionierilor din Baia. Mare 
(conducător prof. Iosif Hamza) 
au avut duioasa inițiativă de a 
deschide, in holul spitalului ju
dețean de pediatrie, o expoziție 
cu peste 50 de lucrări proprii 
inspirate din universul lor, ai 
copiilor. „Galeria" va fi perma
nentă, doar tablourile se 
schimba din 3 in 3 luni.

Școala trăiește în această perioadă 
momente de intensă efervescență 
spirituală. Asemeni întregului popor, 
cadrele didactice, educatorii comu
niști de la catedră studiază și dezbat 
cu înalt simț de răspundere proiectul 
de Program — această Cartă funda
mentală ideologică, teoretică și poli
tică a partidului. Satisfacției prici
nuite de constatarea că în procesul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism școala 
ocupă un loc de frunte i se alătu
ră firesc preocuparea asiduă, per
severentă pentru găsirea celor mai 
active căi și mij-" 
loace, a- celor mai 
adecvate soluții 
pentru a trans
pune cu consec
vență în viață 
politica partidu
lui in domeniul 
învățămintului, al 
pregătirii profe
sionale a forței 
de muncă. în a- 
ceastă activitate 
complexă am pri
mit un sprijin 
deosebit de pre
țios din partea 
conducerii parti
dului, a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu perso
nal, care chiar în 
preajma deschi
derii anului de 
studiu, la Confe
rința cadrelor și 
activului de par
tid din învăță- 
mîntul superior, 
ne-a deschis o perspectivă limpede 
în privința ridicării valorii educative 
și întăririi legăturii cu viața a pro
cesului didactic.

Bogatele tradiții progresiste mili
tante ale școlii românești, ca și o re
lativ îndelungată activitate personală 
Ia catedră, mă îndreptățesc să afirm 
că valoarea unei școli, realizările 
sale în opera de formare a profilului 
spiritual al generației tinere care-i 
este încredințată spre educare de
pind de doi factori principali : de 
PRINCIPIILE POLITICO-EDUCATI
VE ce-i stau Ia temelie și de CA
DRELE DIDACTICE care o servesc.

Școala românească își situează cu 
fermitate întreaga activitate instruc- 
tiv-educativă pe principiile științifice 
ale materialismului dialectic și isto
ric, pe înaltele idealuri umaniste ale 
comunismului. Acestea se regăsesc 
în conținutul intrinsec al programe
lor și manualelor, al programelor de 
activități educative din clasă și din 
afara ei, formează suportul solid al 
întregului edificiu educativ pe care-1 
construim cu fiecare nouă promoție 
de elevi ce pășește pragul școlii. La 
prima vedere, s-ar putea părea că în 
această privință n-am mai avea prea 
multe de făcut. Dacă am gîndi ast
fel ne-am abate flagrant tocmai de 
la spiritul acestor înalte principii 
politico-educative. Avem — și proiec
tul de Program al partidului o subli
niază cu pregnanță — o sarcină deo
sebit de complexă : de a face ca 
principiile științifice ale comunismu

lui să treacă din < paginile manuale
lor și ale planurilor de activitate 
in inima și in conștiința elevilor 
noștri, a tinerilor pe care-i pregătim 
pentru muncă și viață. Cum, pe ce 
căi ? Prin lecții vii, interesante, îm
pletite permanent cu date și exemple 
oferite de viața și munca entuziastă, 
plină de abnegație a poporului nos
tru. Printr-un dialog deschis cu ele
vii noștri, cărora trebuie să le răs
pundem cu competență, cu tact pe
dagogic, dar și cu căldură umană la 
întrebările pe care și le pun la vîrsta 
delicată a adolescenței. Prin reali

lului de cultură al întregului nostru 
popor. în marile realizări înregistra
te în acest domeniu de-a lungul ce
lor treizeci de ani de viață liberă, 
sînt încorporate munca, priceperea și 
entuziasmul zecilor și zecilor de mii 
de învățători și profesori, care pe în
treg cuprinsul țării nu și-au precu
pețit forțele și disponibilitățile uma
ne, spirituale, pentru a crește și edu
ca copiii, viitorul țării. Dispunem de 
condiții de lucru în pas cu noi
le cuceriri ale științei pedagogi
ce și tehnicii didactice. Iată tot

PROGRAMUL I

roabele toamnei 
sInt bogate

vor

O glumă
Cițiva cititori, hițri buni 

glumă, sugerează organelor 
conduc comerțul din 
Neamț să procure mai 
exemplare din „Dicționarul bu- 
nei-cuviinte“ și să-l recomande, 
spre studiu și seminarizare, atit 
vinzătorilor Geta Maxim și Nelu 
Davidovici, de la magazinul 
„Vnic“, cit și altor colegi de-ai 
lor din localitate care sint „co- 
rigenți" la această materie. E 
bună gluma, și-am face-o și noi 
— la adresa unor vinzători din 
Capitală — dar, cum spunea bă- 
trinul Will, soarta unei glume 
nu depinde atit de gura care o 
spune, cit de urechea ce-o 
aude l

Din dr&'

O NOBILĂ MISIUNE A ȘCOLII:Formarea tinerei generațiiMeilorProgramului partidului
zarea, la toate disciplinele de studiu, 
a unei integrări efective a învăță- 
mîntului cu viața, cu cerințele pro
ducției de bunuri materiale și spiri
tuale a societății noastre socialiste, 
într-un cuvînt, prin realizarea, așa 
cum preciza secretarul general al 
partidului, a unui învățămînt revo
luționar, inovator, atît din punct de 
vedere al concepției, cit și al organi
zării și desfășurării de zi cu zi.

Pentru a realiza orientarea pe ba
ze noi a învățămintului, trebuie 
însă să operăm, cu fermitate și 
convingere, o seamă de transformări 
revoluționare în propria noastră con
cepție de predare a lecțiilor, de des
fășurare a întregii activități de pre
gătire și educare a elevilor.

Iată-ne ajunși, așadar, la ceea ce 
îmi permiteam să numesc la începu
tul acestor rînduri al doilea factor 
principal de progres al unei școli : 
profesorii săi. Cei treizeci de ani 
care au trecut de la eliberarea pa
triei noastre au determinat, cum 
prea bine se știe, schimbări struc
turale în rindurile cadrelor di
dactice : în orientarea politică-i- 
deologică, în pregătirea științifi
că și pedagogică, în atitudinea 
cetățenească. Corpul profesoral — 
așa cum nu o dată s-a apreciat în 
importante documente de partid — 
participă cu devotament, competență 
și înalt simț de răspundere la în
făptuirea politicii marxist-leniniste a 
partidului în domeniul pregătirii și 
educării tineretului, a ridicării nive

atîtea motive pentru ca întreagă 
această capacitate 
intelectuală și u- 
mană ce activea
ză pe tărîmul șco
lii să acționeze 
cu și mai multă 
fermitate pentru 
realizarea țeluri
lor revoluționare 
pe care și le pro
pune întreaga 
noastră societate.

A pregăti tînăra 
generație pentru 
a construi comu
nismul pe pămîn- 
tul României pre
supune evident 
modalități și mij
loace de pregătire 
și educare active, 
novatoare, reali
zarea unui învă- 
țămînt strîns le
gat de viață, de 
producție, in care 
studiul și munca 
să se împle
tească strîns, ra- 

Pentru aceasta, noi 
facem efortul de a

țional, armonios, 
înșine trebuie să 
lăsa în urma noastră orice urmă de 
comoditate și rutină, de a pătrunde 
mai adine, cu deplină receptivitate 
în realitățile clocotitoare ale vre
mii și societății noastre. Cum, pe ce 
căi ? Prin folosirea unei strategii di
dactice diferențiate și, mai ales, prin 
modernizarea modului de a concepe 
predarea cunoștințelor. Printr-o per
manentă și asiduă autoperîecționare 
profesională, pedagogică. Printr-o 
participare directă, activă la viața 
orașului, a satului, a cartierului în 
care este situată școala.

lată deci cîte direcții de meditație, 
dar și de activitate concretă, nemij
locită deschide cadrelor didactice, 
conducerilor de școli, organizațiilor 
de partid, studiul documentelor 
apropiatului Congres al p'artidului. 
Adeziunii noastre unanime la litera 
și spiritul acestor istorice documente 
îi adăugăm angajamentul și hotă- 
rîrea nestrămutată de a îndeplini cu 
cinste înalta misiune de educatori 
comuniști. Vom considera că ne-am 
făcut pe deplin datoria numai atunci 
cînd toți tinerii pregătiți de noi vor 
gîndi, vor munci și vor trăi în chip 
comunist.

Proî. emerită 
Luiza RĂICAN 
directoarea liceului 
„N. Bâlcescu"-București

de 
care 

Piatra 
multe

goste ?
Dinsul : Dumitru Bărbugeanu, 

51 ani. Dinsa : Elena Iutinca. 43 
ani. Amindoi — locuitori ai co
munei Joița . din județul Ilfov. 
Dinsul s-a îndrăgostit de dinsa. 
Ce-or fi dregînd și ce-or fi zi- 
cind nu se știe, dar se știe că 
sus-numitul a făcut „stîn- 
;a-mprejur“ 1 365 kg de porumb 
îtiuleți, aducindu-i de pe tere- 
rul cooperativei la domiciliul 
sus-numitei. O dragoste tirzie a 
dat drept fruct... un furt. Că 
știuleții au fost găsiți și duși la 
locul lor in hambarul obștesc se 
știe precis. Ce nu se știe este 
împrejurarea în care au putut 
fi sustrași — dar 6e cercetează 
și se va afla.

Petrecere
cu ghinion

tot așa, cu „trăiască mi
reasa" și „trăiască mirele", „la 
mulți ani, mamă soacră" și „să- 
rut-mina nășică" au tot petre
cut oamenii pină dimineața. Au 
băut, au mâncat șl s-au veselit. 
A doua zi insă nu mai puțin 
de 22 dintre nuntași s-au rein- 
tilnit in spitalul din Luduș, din 
motive de intoxicație alimenta
ră. „Ghinion" in noaptea nun
ții : mincarea fusese alterată 
Întâmplarea aceasta s-a petrecut 
in satul Petrilaca din județul 
Mureș, dar in aceste zile 
toamnă nunti se fac in toate 

din toate județele 1

de 
sa

Rubrica redactată de
G. MITROI
țl corespondenții „Scîntell

J „ROMANIA-FILM" 
ț ------------- - 7
j prezintă:

i NONA
j
\ o producție a studiouri- 
J lor bulgare. Cu : Doro- 

teea Tonceva, Stefan 
Danailov. Regia : Grișa 

Ostrovski

Buna gospodărire a avu- 
tului obștesc — una din 
sarcinile importante cu 
care se confruntă zi de zi 
omul societății noastre, și 
căreia se străduiește să-i • 
răspundă din ce în ce mai 
bine,- Pretutindeni • intîlnim 
oameni' învestiți cu misju- 
nea de a conduce, de a 
administra, de a veghea a- 
supra bunului obștesc, și 
care-și ‘îndeplinesc cu 
cinste această misiune, 
făcind din ea mai mult 
decit o chestiune pro
fesională, dindu-i valoa
re de concepție de via
ță și muncă, de proble
mă a propriei participări la 
dezvoltarea societății noas
tre. în acest context, ca
zurile de indiferență față 
de soarta avutului obștesc, 
manifestată tocmai la cei 
cărora ii s-a încredințat 
răspunderea de a-1 păstra, 
devin cu atit mai de luat in 
seamă. Și, totodată, se cer 
aduse la cunoștința și in 
discuția opiniei publice.

*
— Ce să mai vorbim, 

ne-a dus pe toți. Aaa... era 
un escroc de talie mon
dială 1

— Dacă I-ați fi văzut ce 
om prezentabil era, ce vo
cabular avea!... Ce 'mai, 
părea om serios și cu si
tuație; schimba autoturis
mele în fiecare an...

— Cum era să ne Închi
puim că ne va trage pe 
sfoară ?!

— Necazul e că acuma 
noi o să plătim !...

După tonul justificativ și 
autocompătimitor al repli
cilor de mai sus, probabil 
că cititorii noștri au intuit, 
in mare, subiectul discuții
lor pe care le-am avut la 
sediul Cooperativei zonale 
de consum Beiuș, cu pre
ședintele Gheorghe Pirtea, 
contabilul-șef Petru Szat- 
mari și loan Popa, șeful 
biroului comercial. Dar 
înainte de a comenta a- 
ceste replici, să derulăm, 
pe scurt, faptele care a- 
veau să le genereze...

...Cu cîtva timp în urmă, 
la conducerea sus-zisei co
operative zonale a descins 
dintr-o limuzină un tip ce 
s-a recomandat mare api
cultor. La început, a pro
pus un contract modest și 
a primit o sumă relativ

8.30 Curs de limba engleză.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Tribuna TV.
10.50 Film artistic „Voci în insulă"
12.20 „Rapsodul ăstei țări mă 

știu". Nistor Ungureanu din 
Mușeteștl-.GorJ.

12 30 Telex.
16,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Micii meșteri mari.
17,55 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.15 Cum vorbim ?
13.30 Tragerea Pronoexpres»
18.40 Din țările socialiste.
18.50 Familia.
19.20 1001 de seri : Dinky.
19.30 Telejurnal a Cronica marii 

întreceri. • In intimplnarea 
Congresului al XI-lea.

20,00 Colocviu despre viitor. In 
dezbatere publică proiectele 
Documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Transportu
rile șl telecomunicațiile în 
perspectiva anilor ’80.

20.15 Telecinemateca. Ciclul „Un 
mare cineast" > John Huston. 
„Ziuă cailor sălbatici".

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

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

20.30 Luna creației originale ro
mânești. Seară de operă : 
„Ecaterina Teodoroiu".

21.40 Telex.
21,45 Telerama.

teatre
o Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Centenarul 
nașterii lui Arnold Schiinberg. 
Cuvint introductiv : George Bălan.- 
Conducerea muzicală : Anatol 
Vieru — 20.
© Opera Română : Giselle — 19. 
® Teatrul de comedie : Interesul 
general — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
® Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
© Teatrul „Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Lady X — 19,30, (sala
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
© Teatrul Ciulești : Răzbunarea 
sufleurulu.i — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (sala 
Victoria) : Ua băiat de zahăr... 
ars ! — 19,30.
© Teatrul de xrevistfi și comedie 
„I. Vasilescu* : Piruete muzicale 
— 19,30.
© Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Bu-AIi — 17.
© Circul de stat : Marele specta
col — 10,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale14 : Sîmbătă la Veritas — 20.

mică în contul mierii ce 
urma să o livreze. Au ur
mat apoi noi oferte și noi 
contracte. Sumele primite 
drept avans s-au succedat 
cu o viteză amețitoare. 
Conducerea cooperativei 
părea vrăjită de ofertele 
„apicultorului". Am pus 
ghilimelele respective pen
tru simplul motiv că cel 
ce se dădea drept apicul
tor n-avea nici în clin, nici 
în mînecă cu această fru
moasă ocupație de tradi
ție: el n-avea nici un stup! 
Pentru a cîștiga încrederea 
conducerii cooperativei, a- 
faceristul și-a executat în

pină la urmă ar fi sem
nat și actele prin care fal
sul apicultor urma să în
caseze dintr-o dată încă 
o jumătate de milion — 
bani gheață ! — pentru 
alte himere promise a 
fi livrate în anul aces
ta, dacă nu ar fi inter
venit energic organele de 
miliție. Cercetările migă
loase ale maiorului Gavril 
Silaghi și ale colaboratori
lor săi din cadrul Miliției 
județene Bihor au scos la 
iveală întreaga afacere.

E lesne de înțeles stupe
facția atît de generoșilor 
mai mari ai cooperativei

bilei în care naivii erau 
păcăliți cu binecunoscuta 
formulă: „Ce se vede pe 
afiș e viu și natural înăun
tru". Dar aici nu sîntem la 
bilei, ci pe tărimul avutu
lui obștesc, unde scuza a- 
parențelor h-are ce cău
ta ; în acest domeniu 
fiecare centimă trebuie 
chibzuită cu grijă și nu a- 
runcată pe ce pare „viu și 
natural". Subterfugiile a- 
cestea nu pot acoperi crasa 
neglijență de care au dat 
dovadă cei din conduce
rea cooperativei. Actele 
normative prevăd clar că 
in situația încheierii unor

după ce s-a produs pa
guba ?

— Păi să vedem și noi 
ce bunuri pot fi valorifi
cate. Știți, dacă pină la
urmă o să fie să plătim, ne
mai ușurează și pe noi la 
plată...

Nu poți să nu zîmbești 
imaginîndu-ți pe cei trei 
oameni serioși măsurind
cu pasul și 
ochi cam 
„scoate" pe 
vară sau pe 
tătura escrocului.

evaluînd din. 
cit ar putea 
bucătăria de 

găinile din bă- 
Dar în.

același timp mărturisirea 
interlocutorului pune în 
evidență adevărata cauză 
care a favorizat manevra

„ALBINA-PAZMC“ 
NU-ȘI FACE DATORIA...

infractorului. Nu, lipsa de 
răspundere și nerespecta- 
rea întocmai a dispoziții
lor legale nu se datorează 
naivității și aparențelor, ci 
mentalității nocive a celor 
zgirciți foarte cînd e vorba 
de averea lor, dar largi 
cînd e vorba de cea a ob

parte primele contracte, 
cumpărînd miere de la a- 
devărații apicultori și li- 
vrind-o apoi cooperativei 
sub „firma" lui. Aparent 
„lucra" în pierdere: cum
păra mierea cu 25 lei ki
logramul și o revindea cu 
16,50 lei. De fapt, banii pe 
care-i risipea cu atîta ge
nerozitate erau tot din fon
durile cooperativei, primiți 
sub formă de avans în con
tul unor prestații viitoare, 
în schimb, reușise să cîș- 
tige încrederea nelimitată a 
conducerii, care, deși nu 
primise cantitățile de mie
re înscrise în contract, i-a 
avansat „apicultorului"' in 
nici un an de zile aproa
pe o jumătate de milion! 
Așa, pe vorbele frumoase 
ale escrocului și pe ținuta 
lui impozantă... în pofida 
avertismentelor organelor 
de miliție care, îngrijo
rate de ușurința cu/ care 
erau transferate importan
te fonduri ale obștii în bu
zunarele unui particular 
oarecare (într-o zi acesta 
a primit cu titlu de avans 
165 000 lei!), au atras aten
ția conducerii. Poate că

cînd au aflat adevărul, dar 
mai ales cînd li s-a adus 
la cunoștință că pentru ne- 
îndeplinirea obligațiilor le
gale' ce le reveneau vor fi 
și ei trimiși în fața in
stanței, ca părți civilmente 
responsabile pentru pagu
ba de sute de mii favori
zată de indolența lor. De
sigur, instanța judecăto
rească, singura în măsură 
să se pronunțe asupra res
ponsabilității lor civile, îi 
va obliga sau ii va absolvi 
de participare la acoperi
rea prejudiciului. Asta ră- 
mine de văzut. Dar dinco
lo de acest verdict juridic 
se pune problema respon
sabilității cu care este gos
podărit avutul obștesc de 
cei cărora li s-a incredin- 
țat această importantă sar
cină.

Oare avutul obștesc poa
te fi pus la îndemîna ori
cărui individ ce pare a fi 
„cu situație", așa cum în
cercau să ne convingă jus
tificările interlocutorilor 
noștri? Unele episoade, po
vestite chiar de președinte, 
ne fac să ne aducem a- 
minte de spectacolele de

contracte de genul celor în 
discuție, este obligatorie 
verificarea bazei materiale 
a apicultorului, spre a 
exista garanția posibilită
ții executării contractului. 
Dar cei de la Beiuș n-au 
făcut o astfel de verificare. 
Niciodată conducerea coo
perativei nu s-a întrebat 
de unde o să livreze un 
ins vagoanele de miere 
promise și pe care primise 
deja bani ! Dacă ar fi fost 
respectate prevederile legii 
și s-ar fi verificat baza 
materială a pretinsului api
cultor, paguba ar fi fost 
'evitată de la bun început ; 
e drept că nici n-ar mai fi 
fost „consacrat" la Beiuș 
un... „escroc de talie mon
dială"...

— Știți că într-o dumi
nică, de curînd, am fost 
toți trei (n.n. — președin
tele, contabilul, șeful birou
lui comercial) tocmai la 
Brad, în județul Hunedoa
ra ? Am închiriat o mașină 
particulară și am plecat să 
vedem unde stă și ce si
tuație are pe acasă ăl de 
ne-a băgat în necaz...

— De ce tocmai acum,

știi. Cit timp au fost în 
joc banii cooperativei nu 
s-au deranjat să verifice 
baza materială a pretinsu
lui apicultor, deși legea 
îi obliga ; n-au pregetat 
însă să se înghesuie cu 
toții într-o mașină închiria
tă șj să purceadă la iden
tificarea și ultimului capăt 
de ață ce poate fi valorifi
cat din averea întreprinză
torului afacerist, atunci 
cînd au simțit că intere
sele lor personale sint a- 
menințate !

Nu mai intrăm in amă
nunte, socotind că orga
nele competente vor star 
bili responsabilitățile la 
toate' verigile de pe filiera 
acestor fapte regretabile. 
Dincolo de particularitățile 
sale, cazul vine să demon
streze o dată în plus unde 
poate duce abdicarea de 
ia îndatoririle legale și 
morale ale celor puși să 
gospodărească bunul public. 
Bunul gospodar știe să fie 
„zgîrcit" nu numai cu ave
rea personală, ci si cu cea 
obștească. De aceea, averea 
obștii trebuie să fie încre
dințată unor astfel de 
„zgirciți" care, atunci cînd 
cheltuiesc fie și numai un 
bănuț din fondul tuturor, 
verifică și răsverifică ca el 
să fie folosit în interesul 
tuturor.

Emil MARKNACHE

Să fie adunate la timp, depozitate 
cu grijă, gospodărite cu chibzuință

Oamenii muncii din agricultură 
depun eforturi pentru a strings în 
timpul cel mai scurt recolta, pentru 
încheierea însămînțărilor de toamnă. 
Așa cum s-a subliniat și la șe
dința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a avut loc luni, în 
ansamblu, situația recoltei este bună, 
în cea mai mare parte s-au luat mă
suri corespunzătoare pentru strin- 
gerea acesteia ; sînt asigurate toate 
condițiile pentru o bună aprovizio
nare a populației cu produse agro- 
alimentare. Important este ca, în 
toate județele, așa cum a indicat 
Comitetul. Executiv, să fie adoptate 
măsuri energice, mobilizîndu-se toate 
forțele pentru urgentarea recol
tării — îndeosebi la porumb, car
tofi, sfeclă de zahăr, legume și altele 
— pentru transportarea și înmaga- 
zinarea produselor recoltate, să se 
evite orice pierderi, astfel îneît eco
nomia națională, întregul nostru po
por să beneficieze integral de roa
dele pămîntulul din acest an.

Datele centralfzate în cursul zilei 
de ieri, 29 octombrie, la ministerul 
de resort arată că porumbul a fost 
recoltat de pe 1 500 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 63 la sută din supra
fețele cultivate în . întreprinderile 
agricole de stat și 63 la sută în coo
perativele agricole de producție. Au 
rămas de cules suprafețe mai mari 
cu porumb în cooperativele agricole 
din județele Satu-Mare, Sălaj, Ti
miș, Arad și altele.

La recoltarea sfeclei de zahăr în 
numeroase județe — Bacău, Satu- 
Mare, Alba, Sibiu, Mureș, Bistrița- 
Năsăud — au fost respectate grafice
le întocmite între unitățile agricole și 
fabricile de zahăr. Cu toate acestea, 
pe ansamblu, există un decalaj im
portant intre cantitățile prevăzute in 
grafic a se recolta și cele recepțio
nate. Aceasta se datorește faptului 
că mari cantități de sfeclă recoltată

n-au fost încă transportate la fabrici. 
Deși fabricile au asigurată materia 
primă pe circa o săptămînă, trebuie 
luate măsuri urgente pentru a grăbi 
recoltarea și transportul sfeclei de 
z.ahăr, astfel incit să se poată lucra 
neîntrerupt și să se treacă la însi- 
lozarea cantităților ce urmează a fi 
prelucrate în sezonul rece.

Pentru legumicultura a fost un an 
bun, ceea ce se evidențiază și prin 
aceea că piețele sînt bine aprovizio
nate. Cu toate acestea^ în grădini 
există încă mari cantități de legume 
care așteaptă să fie transportate și 
livrate atît pentru desfacerea la.pia
ță și însilozare pentru iarnă, cit și 
fabricilor de conserve în vederea 
prelucrării. De exemplu, în coopera
tivele agricole mai sînt in grămezi, 
gata recoltate, cantități însemnate 
de roșii, ardei și gogoșari. De ase
menea, cantități însemnate de legu
me se află și în fermele proprii ala 
I.J.L.F.

Ținînd seama că timpul este foarte 
avansat, iar zilele frumoase alter
nează cu altele în care cad ploi 
abundente, că brumele slnt tot mai 
frecvente este necesar ca in toate 
unitățile agricole de stat și coopera
tista să fie intensificate recoltarea, 
transportul și depozitarea in cele 
mai bune condiții a produselor toam
nei. Organizațiile de partid și con
ducerile unităților agricole au da
toria să asigure mobilizarea largă 
a tuturor forțelor din sate la re
coltat, să organizeze exemplar mun
ca, să exercite un control riguros 
asupra recoltării, transportului și 
depozitării producției pentru a se 
evita cu desăvirșire orice risipă. Este 
interesul tuturor ca Întreaga recoltă 
să fie strînsă, transportată și depo
zitată cu grijă, este in interesul tu
turor ca din producția acestui an să 
nu se piardă nici .un bob.

cinema
o Duhul aurului : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,15; 16; 18,15; 20,30, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.
© Poliția acuză, legea achită : 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30: 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15;
16; 18,30; 20,45.
© O. madonă în plus : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Alexandru Macedon : SCALA 
10; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL — 
9; 12; 15; 17,45; 20,30, FAVORIT — 
10,15; 13; 16,30; 19,30, CĂSA FIL
MULUI — 10; 12,45.
© Gala filmului italian : „Călăto
ria* ; C^ȘA FILMULUI — 20. q -( G 
© ,;Stejai?“ — extremă urgență t 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; W/ 
18,15; 20,30, RAHOVA — 16; 18,15; 
20,30.
© Atac împotriva lui Rommel : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.15.
o Nona : UNIREA — 16; 18; 20.
G Misterul vasului „Mary Deare* : 
FEROVIAR -v- 9; 11,15; 13,30; 15,45-; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
© Tatăl risipitor : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16; 
18; 20.
® Ruy Blas : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30. GLORIA 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Floarea de piatră i COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.

• Sufletul negrului Charley i 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Divorț italian — 14,30, Mai tare 
ca noaptea —. 16,30, Teatru insin- 
gerat 18,45; 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
O Ultima luptă î CRÎNGAȘI — 16;
18.30.
© Vizuina vulpii : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Cel mai bun om pe care II cu
nosc : MOȘILOR — 15,30; 18; 20.
© Ilîul roșu ; BUCEGI — 15,15;
17,45; 20,15.
o Pietena mea Sybille : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
© Extravagantul domn Deeds : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, FLACARA
— 15,30; 18: 20,15.

. © Țara lui Sannikov : PRO- 
GREȘUL — 16; Î1T; 20/’ '
© Fără un adio :• DRUMUL SĂRII 

„ — 15,30; 18; 20,15,
© Program de desene pentru co
pii : DOINA —9,45; 17.
© Chitty, ' chitty-bang, bang i 
DOINA — 11; 14; 19.
© Urmărește-mă : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Goana după aur : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, FLOREASCA ~ 16; 
18; 20.
© Piele de măgar : PACEA — 16; 
18; 20..
© Casa păpușilor : VOI,GA — 9; 
11,15; 13-30: 15,45; 18: 20.
© Contesa Walewska : POPULAU
— 15,30; 18; 20,15.
© Scurta vacanță : ARTA — 15,30; 
17,45; 20. '
© 36 de ore r VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
© Cronica verii fierbinți : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16;
19.30.Chemarea ne onorează

(Urmare din pag. I)

mari rezerve în fiecare unitate agri
colă, în fiecare fermă.

Recoltele de 3 000—1000 kg grîu și 
6 000—7 000 kg porumb la hectar sint, ' 
în comparație cu cele realizate de 
alte cooperative agricole, recolte 
mari. Dar comuniștii au apreciat, pe 
bună dreptate, că extinderea meca
nizării, chimizării și irigațiilor, ex
periența acumulată în decursul ani- ■ 
lor au creat condiții pentru creșterea 
substanțială a producției, in toate 
sectoarele. De aceea, rezultatele, 
socotite acum „de vîrf", sînt, de fapt, 
rezultate normale care pot și trebuie 
să fie amplificate, să devină comune 
tuturor unităților agricole. Iată de 
ce angajamentul comuniștilor, al- tu
turor lucrătorilor din agricultura ju
dețului Olt este ca toate cooperati
vele agricole care au suprafețe în 
sistemele de irigații Terasa Corabia, 
Sadova-Corabia și Stoenești-Vișina 
să realizeze pe 50—150 hectare, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cooperatorilor din Scor- 
nicești, cite 15 000 kg porumb știuleți 
la hectar, iar pe restul suprafeței 
irigate — cîte 12 000 kg porumb știu
leți la hectar. De asemenea, comu
niștii din localitățile din mijlocul și ' 
nordul județului, unde nu sint su
prafețe irigate, s-au angajat ca pe 
50—100 hectare să recolteze cîte
11 000 kg porumb știuleți la hectar.

încă din aceste zile au fost ini
țiate unele măsuri menite să ducă la 
transpunerea în viață a prevederilor 
cuprinse în angajamente. Despre 
acestea ne-a vorbit tov. ing. Vâsile 
Ciuciu, directorul direcției agricole 
județene. „împreună cu cercetători de 
la stațiunile, experimentale agricole 
Caracal și Albota am întocmit teh
nologii speciale pentru culturile 'la 
care •4ie-am propus să realizăm, pe 
suprafețe mai mari, producții record. 
Este vorba, în primul, rind, de po
rumb, de sfeclă de zahăr, grîu etc.

r

De fapt, noutăți în stabilirea tehno
logiei sint puține. Accentul il punem 
pe respectarea regulilor agrotehnice 
cunoscute. în mod deosebit, urmărim 
ca în sistemele de irigații terenul să 
fie pregătit și fertilizat încă din 
această toamnă. Peste tot, terenul se 
ară, se- discuiește și se nivelează. 
Odată cu arătura se vor administra, 
pe lingă gunoi de grajd, îngrășăminte 
fosfatice și o treime din ingrășămin- 
tele azotoase. Deja, în multe coope
rative a și început o acțiune amplă 
avînd ca scop fertilizarea cu gunoi 
de grajd a unor suprafețe cit mai 
mari. Ne preocupăm, de asemenea, 
de asigurarea semințelor, de procu
rarea unor utilaje care să permită 
extinderea mecanizării. Intr-un cu
vînt, s-a trecut hotărît la lucru"..

Pe lingă măsurile imediate care 
au și început să se aplice (fertili-- 
zare, pregătirea și nivelarea terenu
lui), mai sînt prevăzute și altele, de 
perspectivă. De pildă, acolo unde 
urmează să se recolteze cite 15 000 
kg porumb știuleți la hectar, se va 
face erbicidarea totală. în perioada 
următoare se va organiza instruirea 
mecanizatorilor și a tuturor cadre
lor pentru cunoașterea amănunțită a 
tehnologiei fiecărei culturi ; se vor 
constitui grupe de mecanizatori și 
cooperatori pentru servirea utilaje
lor ; s?a elaborat fișa tehnică pen
tru fiecare cultură, unde vor fi tre
cute toate lucrările, data aplicării 
lor etc. Pentru partea de nord a ju
dețului s-a stabilit un program de 
amendare a solurilor acide etc. Aici 
vor trebui asigurate utilajele nece
sare lucrării solului Ia o adîncime 
de 40—60 cm.

Se poate, deci, aprecia — fapte
le o demonstrează — că orga
nizațiile de partid, conștiente de 
răspunderea pe care o au, acțio
nează cu hotărîre, încă-de pe acum, 
pentru îndeplinirea angajamentelor, 
educînd pe cooperatori în spiritul 
răspunderii față de cuvîntul dat.

încâitămmte durabilă și ieftină

! BACĂU (Corespondentul „Scin- 
teii", Gh. Baltă). — Prin ca
litățile ei, încălțămintea cu 
marca de fabricație „Coti- 

Îdian", realizată la întreprinde
rea „Partizanul" din Bacău, a 

, devenit cunoscută atît în țară,
cit și peste hotare. Inginerul 
Dan Pricop, directorul unității, 

1 ne spunea că tehnologiile de fa-
1 bricație și materialele folosite
| conferă pantofilor bărbătești,

“i

ghetelor și bocancilor realizați l 
aici o mare flexibilitate și re- i 
zistență. în același timp, ea j 
este ușoară la purtat și comodă. I 
De la începutul anului și pină ? 
la 1 octombrie, magazinele da i 
specialitate din țară au primit ț 
de la Bacău, peste prevederile 1 
planului, 25 200 perechi de îh- ) 
călțăminte în peste 50 de mode- ■ ț 
le noi. ț
-- - - - - - -- - - - - - - - -
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Adresez Excelenței Voastre viile mele mulțumiri pentru urările pe 

care ați binevoit să mi le transmiteți, în numele dumneavoastră personal, 
precum și în numele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului 
român, cu ocazia zilei mele de naștere.

De asemenea, îmi este deosebit de plăcut să adresez cele'mai bune 
urări de fericire personală și prosperitate continuă pentru poporul român 
prieten. Eu sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre Iran 
și Republica Socialistă România vor continua să se dezvolte din ce în ce 
mai mult, în cadrul înțelegerilor stabilite în comun în timpul întîlnirilor 
noastre, pentru binele celor două popoare și în interesul păcii în lume.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate domnule prim-ministru
Vă sînt recunoscător pentru felicitările pe care mi le-ați adresat după 

rezultatul alegerilor noastre generale. Apreciez în mod deosebit atît bu
nele urări transmise mie personal, cît și încrederea pe care o exprimați 
în dezvoltarea viitoare a. bunelor relații dintre România și Marea Brita- 
nie și îmi amintesc cu plăcere de primirea prietenească pe care mi-ați 
rezervat-o cînd am vizitat ultima oară Bucureștiul.

Vă asigur că împărtășesc pe deplin dorința dumneavoastră de a întări 
și mai mult cooperarea dintre țările noastre, atît în cadrul relațiilor 
noastre bilaterale, cît și pe tărîm internațional, și că toți colegii mei vor 
acționa în acest scop.

Cu urările cele mai bune, al dumneavoastră sincer
HAROLD WILSON,

Prim-ministru al Marii Britanii

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Turcia, marți seara, am
basadorul acestei țări la București, 
Osman Derinsu, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat Ștefan Voltec, vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Cosma, ministrul turismului, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Sterian 
Țircă, adjunct al ministrului apără
rii naționale, oameni de artă și cul«

tură, generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
Cu același prilej, ambasadorul Os

man Derinsu a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

Cronica
La invitația ziarului- „Scînteia", 

tovarășul Alejandro Idrovo, membru 
al Birouluj Politic al C.C, al Parti
dului Comunist din Ecuador, director 
al ziarului „El Pueblo", organ al C.C. 
al P.C. din Ecuador, a făcut o călă
torie de documentară în țara noas
tră. Oaspetele a vizitat întreprinderi 
industriale și agricole, instituții și 
așezăminte culturale, a avut convor
biri cu cadre de conducere din Capi
tală și din județele Prahova, Brașov, 
Argeș, Dolj, Mehedinți și Constanța.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Alejandro Idrovo a avut o întreve
dere cu tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului_E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, a participat tovarășul Alexandru 
Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al ziarului „Scînteia".

P.C.R.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, care a făcut o vizită ofi
cială in Mexic la invitația secreta
rului relațiilor externe al acestei 
țări, s-a înapoiat marți după-amiază 
în Capitală.

Pe aeronortul Otopeni se aflau 
Vasile Gliga și Cornel Pacoste, 
adjuncți ai ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Harry G. Barnes jr„ ambasadorul 
S.U.A., Derick Rosslyn Ashe, amba
sadorul Marii Britanii, Salvador 
Campos Icardo, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Statelor Unite ale 
Mexicului, precum și Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la București.

în drum spre patrie, ministrul ro
mân a făcut o scurtă escală pe aero
portul orașului Sofia, unde a fost 
întimpinat de Andon Traikov, prim 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, și de alți re
prezentanți ai M.A.E. A fost prezent 
ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

*
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, marți la amiază a so
sit în Capitală N. N. Rodionov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice. .
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zilei
Oaspetele a fost salutat la sosire, 

pe aeroportul Otopeni, de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din minister.

Au fost de față V. 
ambasadorul Uniunii 
București, și membri

*

în Capitală a avut loc marți sem
narea unui protocol pe termen lung 
privind importul de minereu de fier 
din Brazilia, concomitent cu expor
tul în această țară de mașini, uti
laje și alte produse românești. Pro
tocolul a fost semnat din partea ro
mână de Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, iar din partea 
braziliană de Shigeaki Ueki, minis
trul minelor și energiei.

A fost prezent Leal Barbosa, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Brșziliei la București.

într-o declarație făcută presei, mi
nistrul brazilian a relevat : „Am a- 
vut onoarea de a fi primit de ilus
trul președinte al României într-un 
mod foarte cordial. Am avut prile
jul de a arăta Excelenței Sale că. și 
guvernul și poporul nostru sînt foar
te interesate în strîngerea relațiilor 
dintre țările noastre. Fiind cel din
ții ministru de stat brazilian care 
vizitează România, îmi exprim con- 

, vingerea că, prin asemenea contacte, 
autoritățile, specialiștii, în sfîrșit cele 
două popoare se vor cunoaște, apre
cia reciproc și vor putea intensifica 
mai mult relațiile pe care noi le a- 
vem la ora actuală și care putem 
considera că au ajuns la un nivel 
bun. Am avut, de asemenea, ocazia 

■ să vin în contact cu diferite autori
tăți ale guvernului român și am vi
zitat, de asemenea, o întreprindere 
de mașini grele și un institut de cer
cetări, .unde am putut să constat ma
rele efort pe care guvernul și po
porul român îl fac pentru dezvolta
rea țării. Am observat pretutindeni 
mult entuziasm, optimism și o mare 
încredere în dezvoltarea țării. Româ
nia este una dintre țările care înre
gistrează unul din indicii cei mai ex
presivi de dezvoltare economică. Do
resc să felicit pentru aceasta guver
nul și poporul român. Voi relata fidel

I. Drozdenko, 
Sovietice la 
ai ambasadei.

președintelui republicii noastre, ce
lorlalți miniștri, brazilienilor tot ce 
am văzut în România".

în cursul aceleiași zile, delegația 
economică guvernamentală brazilia
nă, condusă de Shigeaki Ueki, a pă
răsit Capitala.

★
Marți dimineața, o delegație mi

litară română, condusă de genera- 
lul-locotenent Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului poli
tic superior al armatei; a plecat spre 
Alger, unde va participa la festivi
tățile prilejuite de cea 
aniversare a declanșării 
algeriene.

de-a 20-a 
revoluției

*
In cadrul schimburilor / 

tistice româno-iugoslave, 
fost deschisă o expoziție 
plastică contemporană a 
din orașul Zreneani.

*
Marți a luat sfîrșit, la 

de-a IV-a ediție

cultural-ar- 
la Arad a 

de artă 
artiștilor
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1-3 NOIEMBRIE, ÎN CAPITALĂ

Finalele Cupei „Scînteii
Profitînd de zilele în general fru

moase ale acestei toamne, prima 
ediție a competiției de tenis Cupa 
„Scinteii tineretului" — avînd un 
larg caracter de masă, adresîndu-se 
tinerilor din întreaga țară — și-a 
desfășurat etapele preliminare in 
condiții excelente. Foarte nume
roșii concurenți și concurente, țineri 
și tinere între .14 și 20 de,, ani, s-au 
întrecut in pasionante partide, cei 
mai buni calificîndu-se în fazele su
perioare. Interesant este faptul că, 
ocazionat de această competiție, în
tr-o serie de localități au fost ame
najate noi terenuri de tenis șl s-au

În cîteva rînduri
TENIS. — La Stadhalle din Viena 

a început un turneu internațional de 
tenis pe teren acoperit, la care parti
cipă jucători din S.U.A., P.2—

procurat echipamentul și materialul 
sportiv necesar, ceea ce va permite 
tinerilor amatori de tenis să prac
tice în continuare sportul preferat.

începută la 5 octombrie, cu etapa 
pentru desemnarea campionilor pe 
asociații sportive (in școli, întreprin
deri, facultăți, instituții etc.), popu
lata competiție — pe Care organiza
torii intenționează s-o repete an de 
an — își va, desemna peste eîteva 
zile primii laureați. In disputa pen
tru obținerea trofeului au rămas 80 
de tineri și tinere, cei mai 
(cite doi) din fiecare județ și 
municipiul București.

Faza finală va avea loc pe 
nurile Tenis Clubului București, Po
litehnica și Progresul, în zilele de 
vineri 1, sîmbătă 2 și duminică 3 no
iembrie.

buni 
din

tore-

ACTUALITATEA LA HANDBAL

. . Iași, cea 
de-a IV-a ediție a Festivalului de 
poezie „Mihai Eminescu", amplă ma
nifestare artistică, organizată în 
cinstea Congresului al XHea al 
partidului. Participanții la festival au 
omagiat pe Luceafărul poeziei româ
nești, în cadrul a numeroase specta
cole, recitaluri de poezie, întîlniri cu 
iubitorii de poezie ieșeni, veniți la 
teiul lui Eminescu din grădina Co- 
pou. A avut loc, de asemenea, o 
sesiune de comunicări științifice, în 
care au fost reliefate personalitatea 
lui Eminescu, rolul său în poezia și 
cultura românească. Programul ulti
mei zile a festivalului a cuprins, 
între altele, vizitarea locului natal al 
poetului, prezentarea unor recitaluri 
și concerte la Ipotești și Botoșani.

*
Pictorul Eustațiu Stoenescu, de la a cărui naștere se împlinesc 90 de 

ani, a fost evocat marți după- 
amiază, în cadrul unui simpozion, 
organizat de Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România. Autor 
al unor scene de gen, peisaje, naturi 
moarte, remarcabile prin subtilitatea 
tonurilor folosite, dar mai ales un 
valoros portretist, pictorul a îmbogă
țit prin creația sa peisajul artei ro
mânești din secolul XX. Trăsăturile 
definitorii ale operei și omului Eus
tațiu Stoenescu au fost reamintite, 
cu acest prilej, de artiști plastici și 
de alți oameni de cultură, cunoscuți 
apropiați ai celui evocat. Manifes
tarea s-a încheiat cu un film docu
mentar dedicat artistului de Studioul 
cinematografic „Al. Sahia".

(Agerpres)

p

u R s s- La Karakum,
omul învinge deșertul
Ziariștii și poeții 

au scris mult despre 
lupta omului împotri
va pustiului Karakum, 
care, începînd de 
Marea Caspică pînă 
paralela 66, unde 
întilnește nisipurile 

pustiului 
pigmentea- 

cu ceea 
populare 

denumesc 
usturimii", 
afară

la 
la 
își 
cu

cele ale 
Kizîlkum, 
ză harta 
ce baladele 
turkmene 
„flori 
Căci,

,rarele 
plante 
nu exista altceva de- 
cît imense întinderi a- 
ride. Treptat, odată cu 
era nouă deschisă la 7 
Noiembrie 1917, lucru
rile au început și 
pe aici să se schim
be. A fost construit 
canalul Karakum, care 
a adus de-a lun
gul lui viața în pus
tiu. Apoi — liniile de 
înaltă tensiune, con
ductele de gaze, care 
s-au întretăiat cu dune 
de nisip. Dar toate a- 
cestea nu reprezentau 
altceva decît picături 
în oceanul de nisip. 
Abia acum omul intră 
în adîncimea deșertu
lui, redîndu-1 vieții.

Directorul centralei 
„Turkmenobvodnenie", 
Oleg Kasin, face par
te din acel grup de 
avangardă care pregă
tește și înfăptuiește 
această „străpungere". 
Ne aflăm în fața unei 
hărți care amintește 
ramificațiile unui ar
bore, cu rădăcinile în
fipte în canalul Ka
rakum. Este o parte 
a planului general de 

' valorificare complexă 
a pustiului și acone- 
rire a suprafețelor 
respective cu pășuni.

în primul rînd s-a 
' pornit de la constru-

ale
în 

tufișuri 
mărăcinoase,

de 
de

irea spre pășunile e- 
xistente și cele viitoa
re a unor șosele și 
așa-numite, drumuri 
neacoperite, avînd îm
preună o lungime de 
30 000 km. In felul a- 
cesta se va face le
gătura între cele 88 de 
mari ferme de oi ka
rakul, precum și între 
acestea și pășunile nou 
create, între așeză
rile de păstori și su
prafețele cu finețuri

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

necesare hranei oilor 
în timpul iernii. Șose
lele și drumurile vor 
deservi o suprafață de 
35 700 000 hectare, a- 
dică trei sferturi din 
suprafața R.S.S. Turk
mene.

în această impresio
nantă ofensivă a omu
lui pentru cucerirea 
pustiului, apa joacă, 
firește, un rol primor
dial.

.... GAZ“-ul aleargă 
printre dunele din loc 

, în loc împestrițate de 
tufișuri cu ierburi mă
răcinoase, pînă ajunge 
în preajma unei pro
tuberante de nisip 
galben ce se prelun
gește la nord și la 
sud ca un parapet. 
Ne aflăm între Așha- 
bad și Erbeât, porțiu
ne reprezentată pe 
hartă de „trunchiul" 
uriașului copac ce por
nește de la canalul 
Karakum în adîncul 
pustiului. Deocamda
tă, conducta are o 
lungime de 170 kilo
metri, urmînd ca mai 
tîrziu să fie prelun-

gită cu încă 120 km, 
spre Darzava. Maca
rale uriașe pe șenile 
poartă agățate de ele 
de-a lungul conductei 
instalații care o cură
ță de rugină, apoi o 
acoperă cu bitum și 
vată de sticlă. Iar în 
față, abia 
du-se, un 
răscolește 
pregătind terenul pen
tru prelungirea con
ductei. Mai departe, 
stivele țevilor de oțel, 
așezate ca niște sar
dele, așteaptă să fie 
instalate. „Cînd sis
temul de irigare în 
profunzime va intra în 
funcțiune, el va putea 
aproviziona cu apă 
3 000 000 hectare" — 
spune Oleg 
Conducta va __
un debit de apă de 
peste un metru cub 
pe secundă. Pînă a- 
cum, în 
kum nu 
semenea

Pășind 
nele de 
pustiul . „
dușmănos de-a lungul 
conductei, specialistul 
arată cu mîna spre 
depresiunea domoală 
dintre munții de nisip. 
Nu, nu este un miraj. 
Locuințe durabile, 
străzi, suprafețe nete
de, încă scorojite de ' 
soarele nemilos, dar 
care abia așteaptă 
să-și înceapă viața. 
Totul este de pe acum 
pregătit în așteptarea 
izvorului vieții — apa. 
Suprafețe întinse din 
împărăția crâncenului 
Karakum vor deveni 
în curînd zone ale bel
șugului, ale simbiozei 
firești dintre pămînt, 
apă și soare.

distingîn- 
excavator 
nisipurile,

Kasin, 
asigura

pustiul Kara- 
au existat a- 
sisteme.
printre du- 

nlsip pe care 
le împinge

Laurenfiu DUȚA

Vernisajul unei expoziții sovietice

l

Meciurile Steaua București — 
M.A.I. Moscova, contînd pentru turul 
doi al „Cupei campionilor europeni", 
se vor desfășura, primul la Moscova 
(între 4—10 noiembrie), iar al doilea 
la București (între 22—30 noiembrie).

Antrenorul emerit Eugen Trofin se 
va ocupa, ca și pînă acum, de pregă
tirea reprezentativei studențești a 
României pentru apropiatul cam
pionat mondial universitar — din ia
nuarie 1975 — ce-1 va găzdui, cum 
se știe, țara noastră. Tragerea la 
sorți a grupelor preliminare a decis 
ca echipa noastră, deținătoarea titlu
lui, să facă parte din cea mai echili
brată serie (cu Polonia, Franța, Ja
ponia).

tima decadă a lunii viitoare, la com
petiții internaționale de mare anver
gură. Prima reprezentativă a Româ
niei, incluzind pe majoritatea com- 
ponenților echipei ce a cîștigat cam
pionatul mondial, a fost invitată la 
„Cupa mondială" (21—26 noiembrie, 
în Suedia), alături de selecționatele 
R.D. Germane, Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, Poloniei, Uniunii Sovietice, 
Ungariei și Suediei. Selecționata 
noastră de tineret participă, împreu
nă cu echipele similare ale Poloniei, 
Suediei și Cehoslovaciei, la turneul 
de la Trinec (22—24 noiembrie, în 
Cehoslovacia).

vremea de pictură și grafică

Cel mat buni handbaliști români
— alcătuind două echipe (de seniori 
și de tineret) — vor participa, în ul-

La 26 și 28 noiembrie, la Pitești și 
respectiv Ploiești, echipele feminine 
I.E.F.S. și Hapoel (Israel) își vor 
disputa partidele directe din cadrul 
„Cupei campionilor europeni".

Timpul probabil pentru 31 octom
brie, 1 și 2 noiembrie. In (ară : 
Vremea se va încălzi treptat, cerul 
va fi variabil, mai mult noros în 
jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea ploi locale. în celelalte regiuni, 
ploile vor fi izolate. în zona de 
munte și regiunea deluroasă, la în
ceputul intervalului — lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele vor 
oscila între 6 și 16 grade, local mai 
ridicate. Ceață seara și dimineața, 
în București : Vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii Ia începutul intervalului. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

colaborareîn cadrul convenției de 
pe anul 1974 dintre Uniunea artiști
lor plastici din U.R.S.S. și Uniunea 
artiștilor plastici din România, marți 
la amiază 
„Orizont" 
graficianului și pictorului 
Feodor Konstantinov, expoziție care 
se înscrie printre manifestările orga
nizate în țara noastră în întîmpina- 
rea celei de-a 57-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Publicul românesc are astfel ocazia 
să cunoască opera unui artist cu în
delungată activitate — aproape 40 de 
ani — și care ocupă un loc de frunte 
în grafica sovietică de carte.

La vernisaj au luat cuvîntul Na
poleon Zamfir, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici din România, și

s-a deschis, la Galeriile 
din Capitală, expoziția 

sovietic

Vladimir Viktorovici Goriainov, se
cretar al Uniunii artiștilor plastici 
din U.R.S.S., care ne vizitează țara 
în fruntea unei delegații.

în continuare, Iulia Kuznețova, co
misar al expoziției, putoare a unei , 
monografii despre' F.'lConstantinov,' 
a prezerîtat lucrările exphse.

Au participat ■ Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Frunzetti, 
vicepreședinte al U.A.P., alte perso
nalități ale vieții culturale și artisti
ce din Capitală. De asemenea, au 
fost de față N. V. Maslennikov, mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, și alți 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

cipă jucători din S.U.A., România, 
Ungaria, Polonia, Anglia, Suedia și 
alte țări. în primul tur, Ion Tiriac 
l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—0 pe aus
tralianul Ray Keldie. Alte rezultate : 
Battrlck (Anglia) — Molina (Colum
bia) 6—3, 7—5 ; Gerulaitis (S.U.A.) — 
Kjell Johansson (Suedia) 6—3, 6—0 ; 
Benyik (Ungaria) — Varga (Ungaria) 
7—5, 6—4 ; MacMillan (R.S.A.) — Po
korny (Austria) 6—4, 6—1.

VOLEI. — Echipa masculină a Polo
niei, campioană mondială. Cel de-al 
optulea campionat mondial masculin 
de volei s-a încheiat la Ciudad de 
Mexico cu victoria echipei Poloniei, 
care cucerește pentru prima oară 
titlul suprem. în partida decisivă, 
desfășurată la Ciudad de Mexico in 
prezența a peste 18 000 de spectatori, 
voleibaliștii polonezi au învins cu 
3—1 (13—15, 15—7, 15—1.1, 17—15) for
mația Japoniei, campioană olimpică. 
Iată clasamentul turneului final : 1. 
Polonia (10 puncte) ; 2. U.R.S.S. (9 
p) ; 3. Japonia (8 p) ; 4. R. D. Ger
mană (7 p) ; 5. Cehoslovacia (6 p) ; 
6. România (5 p). La actuala ediție 
a campionatelor mondiale masculine 
au participat 24 de echipe.

ȘAH. — • Turneul internațional 
feminin de șah de la Subotița a fost 
cîștigat de maestra maghiară Szuzsa 
Veroczi (10 puncte din 14 posibile). 
Pe locurile 2—3, la egalitate, s-au cla
sat Gertrude Baumstark (România) și 
Pihailici (Iugoslavia) cu cîte 9,5 punc
te. Au urmat în clasament Suzana 
Makai (România) și Voksalova (Ceho
slovacia) — 9 puncte, Tereza Stadler 
(Iugoslavia), Karakas (Ungaria) — 
8 5 puncte. Margareta Teodorescu 
(România) — 8 puncte, Jivkovici (Iu
goslavia) — 7 puncte, Asenova (Bul
garia) — 6,5 puncte etc. în ultima 
rundă, Baumstark a învins-o pe Ra- 
sajevski. Partida Teodorescu — Mâ- 
kai s-a încheiat remiză. • După 13 
runde, în turneul de la Novi Sad 
continuă să conducă fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) cu 9,5 
puncte, secundat la o jumătate de 
punct de Forintos (Ungaria). Mihai 
Șubă, care a cîștigat în runda a 13-a 
la Kirov (Bulgaria) și a remizat par
tida întreruptă în runda anterioară 
cu iugoslavul Mejici, se află pe locul 
trei cu 8,5 puncte.

HANDBAL. — Disputat la Oslo, me
ciul internațional de handbal dintre 
echipele masculine ale Norvegiei și 
Danemarcei s-a încheiat cu scorul de 
17—16 (7—6) în favoarea gazdelor.

ATLETISM. — în ultima zi a con
cursului internațional de atletism de 
la Rio de Janeiro, iugoslavul Menad 
Stekici a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu performanța de 8,24 m 
— nou record național. Alte rezulta
te : 400 m garduri : Rolf Sieglet 
(R.F.G.) 52“ ; 5 000 m — Franco Fava 
(Italia) 14’03”9/10 ; aruncarea greută
ții femei : Helena Flbingerova (Ceho
slovacia) 19,51 m ; 400 m plat femei : 
Karola Klaus (R.F.G.) 55”6/10 ; arun
carea suliței bărbați : Thorslund 
(Norvegia) 78,64 m.

Comitelui internațional olimpic a 
hotărît să acorde patronajul său vii
toarelor Jocuri sportive panamericane 
ce vor avea loc în 1975 la Ciudad de 
Mexico, precum și Jocurilor sportive 
mediteraneene, programate la Alger 
In același an.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme ieșite cîștigătoare Ia 

tragerea la sorți pentru trimestrul III 1974

îj

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 

. crt.
Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii /

276
277
278

753-1-5571
704-1-8504
739-1-11661

Nr. 
Crt.

Numărul 
libretului 

de economii

I Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

280
281
282
283

723-205-1361
731-103-33025
731-108-31857
761-205-18344

284 761-208-7469
Cite un autoturism 66 708-1-21206 136 752-1-30701 206 733-201-14560 285 761-208-42431

HAPTA-I non" în vnlnnrp 67 713-420-104 137 752-1-50683 207 710-113-11389 286 762-207-16485
68 710-1-21941 138 752-204-1240 208 710-120-10848 287 766-1-28169
69 733-1-2263 139 728-373-30 209 715-1-25325 288 762-1-9104
70 728-201-5754 140 757-1-2757 210 715-1-68271 289 762-1-39758

1 759-214-443 71 710-119-9331 141 739-1-1892 211 715-1-92710 290 762-201-24332
2 701-201-4704 72 710-138-4724 142 739-203-935 212 715-1-110824 291 762-210-21052
3 724-1-14326 73 715-1-55517 143 723-1-14621 213 715-1-124911 292 734-103-40628
4 703-822-18 74 715-1-84380 144 731-103-24964 214 718-1-8327 293 763-1-5215
5 743-1-71714 75 715-1-103926 145 731-106-20162 215 754-1-15465 294 763-139-6296
6 764-208-8937 76 715-1-119858 146 731-111-15723 216 754-203-7834 295 764-1-13673
7 736-212-20622 77 715-207-3869 .147 761-205-33147 217 711-216-1483 296 764-203-11394
8 727-1-30824 78 710-816-707 \148 761-208-34312 218 716-1-38307 297 764-209-1076
9 706-1-867 79 754-1-25517 149 761-201-8984 219 716-1-57269 298 759-1-67939

10 732-1-38028 80 711-102-14323 150 766-1-15739 220 716-215-6656 299 759-1-106242
11 701-253-243 81 716-1-26442 151 766-201-4163 221 742-1-7513 300 759-1-132904
12 734-201-1162 82 716-1-50795 152 762-1-32070 222 719-520-284 301 759-1-152103
13 709-1-86693 83 716-204-86 153 762-201-16634 223 748-1-18791 302 759-1-168191
14 710-113-14033 84 716-203-5840 154 762-210-14085 224 717-1-7784 303 759-1-180864
15 716-1-3725 85 724-639-603 155 734-103-30750 225 717-1-42528 304 738-103-17574
16 717-211-99 86 748-1-11623 156 734-103-51240 226 717-1-59314 305 759-207-9991
17 727-1-39942 87 748-202-1426 .157 763-1-21520 227 717-227-734 306 \ 760-1-38819
18 718-619-183 88 717-1-33118 158 763-202-1211 228 713-194-3893 307 760-1-59755
19 736-258-1766 89 717-1-53340 159 764-1-25185 229 724-1-19835 308 760-209-6091
20 745-258-177 90 717-207-474 160 764-208-10372 230 749-1-6673 309 760-201-14455
21 704-25-789 91 713-102-8922 161 759-1-42732 231 730-1-4153 310 760-206-4374
22 766-1-31715 / 92 724-1-12239 162 759-1-93599 232 719-1-2205 311 760-207-7846
23 738-102-5844 93 751-1-4654 163 759-1-123695 233 715-426-30 '■ 312 765-1-19380
24 760-1-62136 94 749-202-356 164 759-1-145212 234 719-209-2392 313 706-1-2391
25 702-265-483 95 731-1-3152 165 759-1-161969 235 711-203-4483 314 701-203-8123
26 732-206-1315 96 719-1-19699 166 759-1-176058 236 717-178-36 315 701-146-458
27 724-423-198 97 719-201-15410 167 764-202-6804 237 727-1-36047 316 702-1-35040
28 715-1-105917 98 719-203-11895 168 738-103-29236 238 727-1-53817 317 702-1-57168
29 724-640-519 99 711-204-421 169 760-1-20573 239 762-203-484 318 702-206-713
30 731-1-6214 100 727-1-24534 170 760-1-53188 240 711-207-2523 319 702-108-2066
31 741-213-620 101 727-1-47749 171 760-208-6313 241 741-201-23126 320 735-1-25819
32 736-1-18081 102 722-201-1522 172 760-29-1391 242 744-1-4474 321 735-1-41871
33 723-103-8868 103 763-203-1695 173 760-202-17515 243 756-1-15125 322 702-550-182
34 727-137-6620 104 741-201-15512 174 760-206-23408 244 750-1-27118 323 703-1-21558
35 731-106-24193 105 741-212-8616 175 765-1-11758 245 750-211-15354 324 703-254-994
36 734-103-33796 106 756-1-9015 176 706-1-2757 246 718-429-236 325 703-203-1386
37 759-1-163580 107 750-1-12578 177 701-203-8349 247 706-201-4318 326 706-210-359
38 765-1-14550 108 750-211-4267 178 701-156-179 248 734-1-23472 327 732-1-36485
39 701-1-10388 109 750-211-24567 179 702-1-35568 249 ' 740-1-6570 328 732-1-55907
40 754-258-32 110 745-1-5694 180 702-1-57481 250 746-1-1973 329 758-213-389
41 701-135-1291 111 734-1-14619 181 702-206-1226 251 714-1-5765 330 705-1-13337
42 702-1-22686 112 734-202-877 182 702-108-2714 252 736-1-31861 331 707-211-529
43 702-1-50384 113 740-1-17993 183 735-1-26169 253 736-1-58012 332 709-1-44055
44 702-1-66470 114 746-1-14504 184 735-1-42101 254 736-1-73591 333 709-1-68277
45 702-223-323 115 736-1-9601 185 702-552-217 255 736-212-20416 334 709-1-84106
46 735-1-16156 116 736-1-49660 186 703-1-21950 256 736-279-8842 335 709-208-325
47 735-1-36530 117 736-1-68206 187 70.3-254-1305 257 736-208-6665 336 709-217-10824
48 735-201-2466 118 736-212-10065 188 703-203-2243 ' 258 704-523-5474 337 724-104-12302
49 703-1-10882 119 736-212-29232 189 706-210-613 259 741-1-23486 338 724-104-31603
50 703-1-32546 120 736-202-14734 190 732-1-36979 260 758-217-77 , 339 708-1-7549
51 703-809-9751 121 736-211-1545 191 732-1-56192 261 758-210-505 340 708-204-297
52 706-102-6854 122 741-1-16511 192 758-213-821 262 723-135-1516 341 710-1-10811
53 732-1-24514 123 704-230-269 193 705-1-13581 263 743-1-41257 342 710-242-100
54 732-1-49768 124 758-1-6136 194 707-211-927 - 264 743-U65067 343 733-201-14258
55 732-202-656 125 723-103-7065 195 709-1-44634 265 743-1-81669 344 - 710-113-11082
56 705-1-5237 126 743-1-27051 196 709-1-68627 266 743-207-4661 345 710-120-10485
57 707-1-3352 127 743-1-56925 197 709-1-84380 267 743-213-14 346 715-1-24028
58 709-1-29165 128 743-1-75485 198 709-208-1692 268 745-2-18374 317 715-1-67616
59 709-1-60755 129 743-1-89424 199 ’ 709-217-11132 269 747-1-15726 348 715-1-92300
60 709-1-78581 130 743-209-11065 200 724-104-12945 270 737-1-2006 349 715-1-110513
61 709-1-91671 131 745-2-11310 201 724-104-31826 271 726-120-122 350 715-1-124660
62 709-217-2208 132 747-1-6478 202 708-1-8274 272 727-167-81 351 718-1-8013
63 724-102-1793 133 712-202-1470 203 708-209-1533 273 752-1-40788 352 754-1-15022
64 724-104-26223 134 755-202-5241 204 710-1-11272 274 752-201-2210 353 754-203-7551
65 721-251-1908 135 727-137-1205 205 710-258-299 275 727-601-198 354 711-216-1203

3aâ 
3od 
3a/ 
3jd 
3o9 
3aU
301
302
303 
364 
360
3o6 
36/
368
369 
3/6 
3/1 
3/2 
3/3
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

716-1-3/766
716- l-ooau/ 
71O-Z1U-OZ/9 ,
742- 1-/111 
719-019-104
743- 1-18011
717- 1-0643 
717-1-42101 
717-1-09619 
71/-22/-411
713- 194-3363 
724-1-19008
749- 1-6107
739- 1-3806
710- 131—327
719-258-139 •
719- 209-1902
711- 203-4234
717- 1/3-26 
727-1-35533 
727-1-53566 
761-203-448 
711-207-2257 
741-201-22841
744- 1-4050 
756-1-14914
750- 1-26769 
750-211-14916
718- 409-154 
706-201-3954 
734-1-23165
740- 1-5918
746- 1-952
714- 1-5461 
736-1-31234 
736-1-57627 
736-1-73341 
736-212-19984 
736-279-8549
736- 208-6373 
704-523-5143
741- 1-23173 
758-214-1270 
758-206-1290 
723-135-1231 
743-1-40607 
743-1-64680 
743-1-81395 
743-207-4359 
743-211-712
745- 2-18084
747- 1-15392
737- 1-1613
726- 115-73
727- 155-748 
752-1-40326
752- 195-459 
727-336-17
753- 1-5035 
704-1-8162 
739-1-11357
720- 137-1222 
723-205-732 
731-103-32699 
731-106-31481 
761-205-17586 
761-208-5049
761- 208-42131
762- 207-16092 
766-1-27777 
762-1-7180 
762-1-39404 
762-201-24092
762- 210-20791 
734-103-40183
763- 1-3209

763- 139-5985
764- 1-13074 
764-203-11143
764- 209-845 
759-1-66.996 
759-1-105616 
759-1-132429 
759-1-151801 
759-1-167907 
759-1-180644 
738-103-17035
759- 207-9613 |
760- 1-38196 
760-1-59458 
760-209-5667

. 760-201-14098 
760-206-2585 
760-207-7174
765- 1-19135 
701-1-12401 
701-203-1832
701- 135-5842
702- 1-27074 
702-1-52902 
702-1-68102
702- 265-891 
735-1-19764 
735-1-38511 
735-243-48
703- 1-15246 
703-1-34256 
703-809-12317
706- 141-2042 
732-1-29250 
732-1-51919
732- 206-2109 
705-1-8953 .
707- 1-6163 
709-1-35028 
709-1-63400 
709-1-80556 
709-201-2673
709- 217-6260 
724-102-4209 
724-104-28254 
745-202-664
708- 1-22955
710- 1-1425 
710-1-23628
733- 201-8347 
710-113-4230 
710-120-5040 
710-633-104 
715-1-60233 
715-1-87023 
715-1-106314
715- 1-121526
710- 513-186 
754-1-6227 
754-203-2178
711- 102-15973
716- 1-30882 
716-1-52983 
716-209-2287
716- 203-7522 
742-207-424 
748-1-14289 
748-205-373
717- 1-36650 
717-1-55407 
717-216-4002
713- 102-11207 
724-1-15371
714- 119-175 
724-216-583 
731-1-6609 
719-1-21423 
719-207-1601

509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570 .
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

719-203-13660 
716-218-74 
727-1-28569 
727-1-49841 
731-211-194 
763-203-4076 
741-201-18464 
741-214-355 
756-1-11426 
750-1-18935 
750-211-8864 
750-215-341
745- 1-7887 
734-1-18100 
734-260-489 
702-809-125
746- 213-8 
736-1-19804 
736-1-52596' 
736-1-70115 
736-212-14328 
736-279-3096 
736-202-16536 
704-124-269 
741-1-19170 
758-201-3449
758- 1-8672 
723-103-9268 
743-1-32147 
743-1-59568 
743-1-77567 
743-1-90893 
743-209-13223 
745-2-13900
747- 1-10099
722- 1-825 
755-202-7387 
727-137-7153 
752-1-34821 
752-1-52387 
752-220-250 
711-229-131 
704-1-634' 
739-1-6342 
739-205-3193
723- 209-227 
731-103-28065 
731-106-24934 
731-111-17517 
761-205-35137
761- 208-37302
762- 207-8682 
766-1-20937 
766-201-7535 
762-1-34814 
762-201-19980
762- 210-16868 
734-103-34413 
734-103-52938
763- 1-23144
763- 202-5451
764- 203-5834
764- 208-12765
759- 1-52393 
759-1-98360 
759-1-126905 
759-1-147653 
759-1-163944 
759-1-177649 
738-103-1921
759- 207-2777
760- 1-28018 
760-1-55483 
760-208-8761 
760-201-7420 
760-202-19782 
760-206-25481
765- 1-15019

*



SClNTElA miercuri 30 octombrie 197$PAGINA 6

SESIUNEA 'ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Patra elaborarea si sifcwo wi noi 
politici în laeniol dezaM 

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI TĂRII NOASTRE 
ÎN COMITETUL POLITIC

NAȚIUNILE UNITE 29 (De la co
respondentul nostru). —, în Comite
tul politic al Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate în prezent pro
blemele dezarmării, a luat cuvîntul, 
marți, ambasadorul Constantin Ene, 
care, a prezentat poziția guvernului 
român față de punctele înscrise la 
capitolul privitor la dezarmare de pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni.

Chestiunile privitoare la dezar
marea nucleară țiu fost, în fapt, 
scoase de pe agenda negocierilor sau 
considerate ca un domeniu rezervat 
unui grup, restrîns de state, dis
cuțiile s-au concentrat asupra unor 
probleme izolate,, secundare, în ra
port cu adevăratele probleme ale 
dezarmării, a subliniat vorbito
rul. De aceea, a declarat repre
zentantul român, trebuie să ne 
conjugăm eforturile și să acționăm 
energic în scopul scoaterii negocieri
lor de dezarmare din impasul actual. 
A sosit timpul ca aceste negocieri să 
reflecte tendințele progresiste, curen
tul spre democratizarea vieții inter
naționale, și să țină seama de faptul 
că goana înarmărilor reprezintă un 
pericol pentru pacea și securitatea 
tuturor popoarelor, o grea povară 
pentru întreaga omenire'. Subliniind 
cerința ca măsurile de dezarmare să 
nu aducă atingere securității altor 
state, vorbitorul a relevat că Româ
nia se pronunță pentru elaborarea și 
aplicarea unei noi politici in dome
niul dezarmării, pentru depășirea fa
zei discuțiilor generale, lipsite de 
eficacitate și trecerea Ia măsuri rea
le. în primul rind de dezarmare nu
cleară.

în context, vorbitorul a amintit că 
guvernul român sprijină astfel de

măsuri ca interzicerea folosirii ar
melor nucleare, garantarea securită
ții statelor nenucleare, încetarea 
fabricării și perfecționării armelor 
nucleare, reducerea și eliminarea to
tală a unor asemenea arme și a fo
coaselor lor din arsenalele statelor, 
crearea de zone denuclearizate. De 
asemenea, a spus delegatul român, 
se impune ca statele nenucleare să 
aibă garanția fermă că niciodată, și 
in nici o împrejurare, nu vor fi vic
time ale unui atac nuclear și nici 
obiectivul unui șantaj atomic.

Referindu-se apoi la conferința 
internațională pentru examinarea 
aplicării tratatului de neproliferare 
a armelor atomice, ambasadorul ro
mân a subliniat angajamentul asu
mat de părțile la tratat de a conti
nua, cu bună credință, negocierea 
unor măsuri eficace de încetare a 
cursei înarmărilor nucleare, de de
zarmare nucleară și de dezarmare 
generală și totală, sub un strict con
trol internațional, direcții spre care 
nu s-a înaintat deloc după semna
rea tratatului.

în încheiere, reprezentantul român 
s-a referit Ia imperativul elaborării, 
în cadrul negocierilor de dezarmare, 
a unui program integrat de măsuri 
de dezangajare militară și dezarma
re, care să includă retragerea 
tuturor trupelor străine în interiorul 
frontierelor naționale, desființarea 
bazelor militare situate pe teritoriile 
altor state, reducerea nivelului tru
pelor, renunțarea la manevre mili
tare și la demonstrații de forță în 
apropierea frontierelor altor țări, re
ducerea treptată a bugetelor' militare, 
lichidarea blocurilor militare și crea
rea de zone denuclearizate.

Dezbaterile în problema cipriotă

Marți dimineață, în baza hotărîrii 
Adunării Generale din 21 septem
brie a.c., Comitetul politic special a 
trecut Ia audierea reprezentanților 
comunităților turcă și greacă din 
Cipru, invitați să-și prezinte opiniile 
asupra situației din insulă, a cauze
lor care au dus la agravarea acesteia 
și a posibilităților existente în pre
zent pentru soluționarea pe cale paș
nică a conflictului, . în conformitate 
cu interesele întregului popor cipriot.

După încheierea audierilor, vor în
cepe dezbaterile în plenara Adunării 
Generale, pe baza unui raport întoc
mit de comitet și a unui proiect de 
rezoluție prezentat, luni, adunării de

șeful delegației cipriote la O.N.U., 
S. Kyprianou.

Documentul cipriot cheamă toate 
statele să respecte necondiționat su
veranitatea, independența, integrita
tea teritorială și statutul de stat ne
aliniat ale Republicii Cipru și să se 

-abțină de la orice acte de agresiune 
și intervenție directă împotriva aces
tei țări. De asemenea, el cheamă la 
retragerea imediată a tuturor forțe
lor armate străine din insulă șj la 
încetarea oricărei forme de amestec 
străin în treburile interne ale țării.

în discursul rostit, luni, în Adu
narea Generală, S. Kyprianou a pre
zentat, în detaliu, opiniile guvernului 
cipriot despre situația din Cipru.

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
SI COOPERARE ÎN EUROPA 

Acord asupra problemelor economice majore

GENEVA 29 (Agerpres). — In ul
tima perioadă, în organele de lucru 
economice ale Conferinței de ia. Ge
neva pentru securitate și cooperare 
în Europa, au fost discutate și adop
tate o serie de propuneri care evi
dențiază posibilitățile de care dispun 
țările membre’ în domeniile cooperă
rii economice, industriale și tehnico- 
științifice, precum și hotăfîrea lor 
de a contribui 'la lărgirea și inten
sificarea cooperării. în aceste do
menii.

în Comisia a doua, care elaborează 
prevederile preambulului general, 
s-a realizat, recent, un acord asupra 
problemelor . economice majore ce 
trebuie să stea in atenția tuturor ță
rilor, precum șl cu privire, la natura 
relațiilor economice internaționale.

Pe baza unei propuneri prezentate 
de delegația română și spriiinită de 
delegațiile Iugoslaviei, U.R.S.S.. O- 
landel, Belgiei, Canadei. Austriei si 
ale altor țări. Comisia a doua a adop
tat prevederi în care se exprimă

convingerea că interdependenta eco
nomică internațională crescindă. re
clamă intensificarea eforturilor co
mune și eficiente pentru soluționa
rea problemelor economice mondia
le majore.

După o analiză temeinică a feno
menelor ■ economice actuale, țările 
participante au fost de acord șă se 
prevadă in documentul conferinței 
ca probleme de maximă urgență și 
importanță , cele referitoare la mate
riile prime, energie, alimentație, pre
cum și problemele financiare și mo
netare. Totodată, pafticipanții au 
convenit să se sublinieze, ca premisă 
eșențială a cooperării lor. necesitatea 
promovării unor relații economice 
internaționale stabile și echitabile și 
au; hotărît. în același timp, să dea 
expresie finalității pe care o au e- 
fqrturile comune îndreptate , spre 
extinderea cooperării în toate dome
niile menționate, și anume dezvolta
rea economică continuă și diversifi
cată a fiecărei țări. t

Reuniunea arabă la nivel înalt
RABAT 29 (Agerpres). — în . capi

tala marocană s-au încheiat marți 
după-amiază lucrările ședinței de lu
cru finale a Conferinței arabe la ni
vel înalt. Șefii de stat arabi și-au 
concentrat atenția în ultima ședință 
de lucru asupra definitivării docu
mentelor conferinței.

Șefii de stat arabi participanți la 
conferința la nivel înalt de la Rabat 
au adoptat, luni seara, în unanimi
tate, o rezoluție privind problema 
palestineană, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, Sayed Nofal, 
secretar general adjunct -al Ligii 
Arabe. Rezoluția reafirmă dreptul po
porului palestinean la autodetermi
nare, reafirmă dreptul poporului pa
lestinean de a stabili o putere națio
nală independentă, sub conducerea

Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, în calitatea sa de reprezentant 
unic și legitim al poporului palesti
nean, pe teritoriul palestinean elibe
rat. Țările arabe se obligă să susțină 
această autoritate de la stabilirea ei, 
în toate domeniile și la toate nive
lurile ; sprijină O.E.P. în exercitarea 
responsabilităților sale naționale și 
internaționale, conform principiului 
solidarității arabe ; invită Iordania, 
Siria, Egiptul și O.E.P. să pună la 
punct o formulă în scopul stabilirii 
relațiilor lor in lumina acestor de
cizii și în vederea aplicării lor ; 
afirmă obligația tuturor țărilor arabe 
de a salvgarda unitatea palestineană 
șl de a șe abține de la orice inge
rință în problemele palestinene.

OBIECTIVE POLITICE ALE GUVERNULUI LABURIST
LONDRA 29 (De Ia corespondentul 

nostru). — Guvernul britanic „va 
sprijini politica de destindere între 
Est și Vest și va continua să joace un 
rol important în cadrul eforturilor 
internaționale, în direcția înfăptuirii 
dezarmării generale și prevenirii pro
liferării armelor nucleare. De aseme
nea, va participa pe deplin la nego
cierile în vederea reducerii forțelor 
armate și armamentelor în centrul 
Europei și Ia Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa" — se 
arată în Mesajul tronului citit de re
gina Elisabeta a Il-a a Angliei în 
fața membrilor Camerei Comunelor 
și a Camerei Lorzilor, cu prilejul 
deschiderii oficiale a sesiunii Parla
mentului britanic. De asemenea, in 
meșaj se subliniază că vor fi depuse 
eforturi „în direcția stabilirii unor 
relații economice mai echitabile în
tre state.".

în ce privește problemele interne, 
„guvernul, avind în vedere gravita
tea situației economice, iși va îndrep
ta atenția în direcția reducerii ratei 
inflației, a deficitului balanței de 
plăți și a asigurării justiției ecorio-

Convorbiri economice 
româno-polone

VARȘOVIA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La invitația 
ministrului industriei de mașini din 
R. P. Polonă, în zilele de 27—29 oc
tombrie a avut loc la Varșovia în- 
tîlnirea între loan Avram, ministrul 
industriei constructoare de mașini 
grele, și Tadeusz Wrzaszczyk, minis
trul industriei de mașini din țara 
gazdă. Miniștrii s-au informat reci
proc asupra dezvoltării unor ramuri 
ale industriei constructoare de ma
șini și au făcut un schimb de pă
reri privind lărgirea în continuare 
a Cooperării, specializării în produc
ție și a livrărilor reciproce de ma
șini și utilaje pe perioada 1976—1980. 
Ministrul român a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Wlodzimierz Lej- 
czak. ministrul industriei grele al 
R. P. Polone, privitoare la dezvolta
rea în continuare a cooperării in 
producție și la livrările reciproce de 
Utilaje.

La 29 octombrie, loan Avram a 
fost primit de premierul R. P. Polo
ne. Piotr Jaroszewicz. La întîlnire 
a fost prezent ambasadorul României 
la Varșovia, Aurel Duca. în timpul 
convorbirii au fost abordate proble
me ale dezvoltării colaborării și co
operării economise româno-polone.

----------------------------------- ,--------------------------------------
IN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSATĂ

STAȚIA COSMICĂ AUTOMATĂ
MOSCOVA 29 (Ager

pres). — In conformi
tate cu programul de 
cercetare a spațiului 
cosmic și a planetelor 
sistemului solar, la 28 
octombrie a.c., ora 
16,30, ora Bucureștiu- 
lui, în Uniunea Sovie
tică a fost lansată sta
ția cosmică automată 
„Luna-23“, cu ajutorul 
căreia vor fi continu-

ate cercetările științi
fice asupra. Lunii și 
spațiului circumlunar 
— anunță agenția 
T.A.S.S.

Stația „Luna-23" a 
luat startul spre Lună 
de pe o orbită de sa
telit artificial al Pă- 
mîntului și ș-a plasat 
pe o traiectorie apro
piată de cea prevăzută 
în calcule.

,«-23"ft

Sistemele de bord și 
aparatura funcționea
ză normal, iar de la 
sol se mențin cu stația 
legături radio perma
nente. Centrul de co
ordonare și calcul a- 
fectat acestei misiuni 
spațiale efectuează 
prelucarea datelor ști
ințifice furnizate de 
aparatura stăției.

Lucrările Adunării Populare a R.P. Bulgaria

mice și sociale". în acest sens, în ul
timele zile guvernul a promis intro
ducerea unor proiecte de lege care 
să prevadă extinderea naționalizări
lor și a controlului statului in eco
nomie.

în mesaj se fac, de asemenea, re
feriri la intenția guvernului de a 
continua renegocierea termenilor de 
aderare a Angliei la Piața comună, 
în ce privește Irlanda de Nord, se 
menționează hotărîrea de a se găsi 
o soluție politică.

în cursul după-amiezii, în Camera 
Comunelor au început dezbaterile a- 
supra cuprinsului Mesajului tronu
lui. Unii deputați au adus critici în 
legătură cu faptul că guvernul vor
bind despre Pactul Atlanticului de 
Nord l-a numit „un element al des
tinderii și apărării".

SOFIA 29 — (De la coresponden
tul nostru) : Marți, 29 octombrie, la 
Sofia au început lucrările celei de-a 
12-a sesiuni a Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria. Pe ordinea de zi figu
rează, printre alte importante pro
bleme, examinarea și adoptarea Pla
nului unic pentru dezvoltare social- 
economică și bugetul de stat pe 1975,

precum și cîteva proiecte de legi, 
menite să reînnoiască și să perfec
ționeze, în continuare, legislația so
cialistă a țării (schimbarea și com
pletarea legii proprietății, legea sis
tematizării teritoriale, legea privind 
-taxele și impozitele etc).

Lucrările sesiunii continuă.

• PROLIFERAREA IN
FORMAȚIILOR ȘTIINȚI
FICE Peste zece ani> in lume 
vor exista 200 milioane articole, 
apărute în diferite reviste știin
țifice, al căror conținut va tre
bui să fie colectat și difuzat. 
Rata de cre.ștere a documenta- • 
ției științifice este evaluată 
de instituțiile specializate la 
10—12,9 la sută pe an. Sistemul 
internațional de documentare al 
A.I.E.A. (Agenția internațională 
pentru energia atomică) este 
primul care a adunat tot ce s-a 
publicat în acest domeniu, reu
șind să asigure un vast circuit 
de recepționare și difuzare Ia 
scară mondială. Un sistem ana
log este în pregătire pentru ne
cesitățile F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură).

„PREMIE

Sesiunea Adunării Populare a R.P. Albania
TIRANA 29 (Agerpres) — La Ti

rana s-au deschis lucrările primei 
sesiuni a celei de-a VIII-a legislaturi 
a Adunării Populare a R.P. Albania.

Conform ordinii de zi a sesiunii, 
deputății au reales în funcția de 
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare pe Hadj Lleshi.

z

La propunerea lui Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Adunarea Popu
lară l-a însărcinat pe Mehme't 
Shehu să formeze noul guvern al 
țării. /

Lucrările sesiunii continuă.

agențiile
întîlnire L. Brejnev - 

H. Schmidt. La Moscova a avut 
loc marți o întîlnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. și cancelarul federal al 
R.F.G., Helmut Schmidt, aflat în vi
zită oficială în U.R.S.S. S-au anali
zat stadiul actual al relațiilor din
tre U.R.S.S. și R.F.G. și perspecti
vele dezvoltării lor. S-a- procedat Ia 
un schimb de păreri asupra unor as
pecte majore, politice și economice, 
ale situației internaționale actuale, 
relatează agenția T.A.S.S. în aceeași 
zi, Helmut Schmidt s-a intîlnit cu 
A. Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., abordind 
probleme concrete ale colaborării 
economice dintre U.R.S.S. și R.F.G.

în cadrul viziteiîn Tunisia, 
delegația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, a avut întilhiri de lucru cu Fuad 
M’Bazzaa, ministrul tineretului și 
sporturilor al țării gazdă, și cu alte 
persoane oficiale. Au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea legă
turilor între tineretul român și cel 
tunisian.

BELGRAD Tîrgul internațional al cărții
BELGRAD 29 (De la cores

pondentul nostru). Luni seara 
s-a inaugurat cea de-a 19-a edi
ție a Tîrgului internațional al 
cărții — cea mai importantă ac
țiune culturală și comercială a 
editurilor din R.S.F. Iugoslavia.

România ' participă la ediția 
din acest an cu peste 550 de 
titluri, selecționate din produc
ția tuturor editurilor din țară, 
în cadrul literaturii social-poli-

tice, locul central îl ocupă lu
crările secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae CeaușescU, 
grupate în volumele „România 
pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvol
tate", precum și două volume 
de scrieri alese, editate în lim
ba sîrbo-ctoată, dintre care 
unul apărut anul acesta.

de presă transmit:
Manifestații antiguver

namentale la Seul. Peste 1500 
de studenți au organizat o manifes
tație de protest împotriva regimului 
Pak Cijan Hi. Demonstranții au ce
rut înfăptuirea unor 
cratice și înlăturarea 
nistrații de la Seul.

reforme demo- 
actualei admi-

Ambasadorul României 
în LAOS, Tudor Zamfira, a oferit 
un cocteil, la care au luat parte Fu- 
mi Vongvicit, vicepremieț- și minis
trul afacerilor externe al Guvernu
lui Provizoriu de Uniune Națională, 
împuternicitul cu afaceri curente al 
președinției guvernului, Leuam In- 
sixiengmay, vicepremier și minis
trul educației, sportului și tineretu
lui, miniștrii transporturilor, sănătă
ții publice, informațiilor și propa
gandei. Au participat, de asemenea, 
membri ai Consiliului Politic de Coa
liție Națională, alte personalități po
litice laoțiene, șefii misiunilor diplo
matice și membri ai corpului diplo
matic, membri ai Comisiei Interna
ționale de Control și Supraveghere.

Grupurile parlamentare 
ale Partidului Democrat-Creștin din 
Italia l-au recomandat, luni, pe mi
nistrul de externe Aldo Moro pentru 
misiunea de a forma viitorul guvern. 
Oficialități ale P.D.C. au declarat că 
Aldo Moro va încerca să reînnoade 
colaborarea dintre partidele de cen- 
tru-stînga.

0 delegație guvernamen
tală portugheză, condusă de 
ministrul de stat, secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, a sosit la Moscova. 
Intr-o declarație făcută presei, Alva
ro Cunhal a precizat că scopul vizi
tei constă în analizarea posibilități
lor și perspectivelor dezvoltării rela
țiilor bilaterale.

în comunicatul indiano-a- 
morican Publicat *n urma vizitei 
oficiale pe care a efectuat-o în India 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, cele două părți și-au ex
primat satisfacția pentru evoluția 
relațiilor bilaterale, afirmînd că „nu 
există conflicte între interesele lor 
naționale și că raporturile indo-ame- 
ricane se bazează pe principiile ega
lității, respectului și înțelegerii re
ciproce". Primul ministru al Indici, 
Indira Gandhi, l-a invitat pe pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford, să 
efectueze o vizită oficială în India, 
în anul 1975.

Fostul președinte al 
S.U.A., Richard Nixon, a fost su
pus marți — la spitalul „Memorial" 
din Long Beach, California — unei 
intervenții chirurgicale „urgente", 
pentru a se opri înaintarea spre 
inimă și plămîni a unor cheaguri de 
sînge formate în zona coapsei stingi. 
Operația, care a durat ceva mal 
mult de o oră, a decurs normal. 
Starea pacientului este satisfăcă
toare. Fostul președinte ar urma să 
părăsească spitalul după aproximativ 
o săptămînă.

Pregătiri pentru confe
rința Ia nivel înalt a C.E.E. 
Directorii pentru problemele politi
ce din ministerele afacerilor externe 
ale țărilor membre ale C.E.E., întru
niți zilele acestea la Paris, au hotă
rît crearea unui grup de lucru ad- 
hoc însărcinat cu pregătirea viitoa
rei Conferințe la nivel înalt a „ce
lor nouă". '

Biroul C.E.E. din Bonn a
dat publicității cifre referitoare la 

■ nivelul șomajului în țările Pieței co
mune. Astfel, în luna august, ultima 
lună pentru care există date com
parative. în cele nouă țări ale C.E.E. 
existau 3,2 milioane de șomeri la o 
populație activă de 103 milioane per
soane. Așadar, rata șomajului. depă
șește 3 la sută pe ansamblul țărilor 
respective.

• CARTEA
RELOR“. După 10 ani de asi“ 
duă documentare, 
trick Robertson 
carte consacrată 
din cele mai diverse
Este un fel de însumare a cer- 

/ tificatelor de naștere a inven
țiilor care au avut darul de-a 
schimba mai mult sau mai puțin 
societatea. Deseori datele și fap
tele sînt colorate de anecdote 
legate de respectiva invenție. 
Aflăm, astfel, că primele patine 
cu rotile au fdst fabricate în 
1760 de către un constructor de 
instrumente muzicale belgian, 
care le-a și inaugurat, nu fără 
căderi, cu prilejul unui fastuos 
bal mascat, la Londra. Prima 
transfuzie de sînge a avut loc în 
1667, autorul ei fiind profesorul 
Jean Baptiste Denys, medicul 
personal al lui Ludovic al XIV- 
lea. Beneficiarul a fost un copil 
de 14 ani, iar pentru transfuzie 
s-a folosit 250 g de sînge de... 
miel. Primul ascensor a fost in
stalat în 1743 la Versailles, în 
apartamentul regelui Ludovic al 
XV-lea, iar prima femeie care a 
purtat pantaloni a fost celebra 
actriță Sarah Bernhardt — pre
mieră certificată de o fotografie 
din 1876...

englezul Pa- 
a publicat o 
„premierelor" 

domenii.

• BANCNOTĂ CU 
MULTE CUSURURI. La 
numai un an de la punerea în 
circulație a noilor bancnote de 
500 lire autoritățile italiene'se 
văd silite să retragă o treime 
din totalul celor 88 milioane e- 
mise, întrucît nu mai poate fi 
citită valoarea de pe ele. Dar 
nu numai calitatea hîrtiei și a 
cernelurilor acestor bancnote 
provoacă griji autorităților ; ele 
sînt și foarte ușor de falsificat : 
poliția apreciază că zece la sută 
din bancnotele de 500 lire aflate 
în circulație provin 
rele" falsificatorilor.

din „ațelie-

• NUMAI CU FILTRU.
Un expert american a cerut, zi
lele acestea, desființarea totală 
a țigaretelor fără filtru — ca 
mijloc de luptă împotriva can
cerului pulmonar. Deoarece ți
garetele fără filtru se disting 
printr-un mare conținut de gu
dron și nicotină — a arătat el 
— fabricile trebuie convinse să 
producă doar țigarete „ușoare", 
cu filtru. El consideră că indi
carea, pe ambalaj, a conținutu
lui de gudron nu este suficientă, 
deoarece consumatorul nu-și dă 
seama de pericolul real. în funcJ 
ție de conținutul de gudron și 
nicotină, țigaretele ar trebui cla
sificate în „ușoare" și „foarte 
ușoare".

NAVĂ MEDIE- 
aflată, din secolul al 

la o adîncime de 13 
golful Gdansk (R.P. 

va fi scoasă la supra-

Potrivit înseși recunoașterilor re
prezentanților oficiali ai țărilor 
membre, poate niciodată de la consti
tuirea sa, Piața comună p-a fost con
fruntată cu probleme' âtît de com
plexe ca acelea care s-au aglomerat 
în prezent. Contactele' tot mai frec
vente dintre „cei nouă", hegocierile- 
maraton, cu nopți albe și discuții 
aprinse, nu izbutesc să repună in 
funcțiune un șir de mecanisme blo
cate ale comunității vest-europene. 
In același timp, se resimt tot mai 
acut problemele inflației, ale crizei 
materiilor prime. Așa cum au arătat 
alegerile din Anglia, opinia pu
blică britanică își pune tot mai in
sistent întrebarea dacă se poate con
sidera ca binevenită sau nu aderarea 
țării la Piața comună și dacă este ca
zul menținerii aderării. Caracterizînd 
tabloul de ansamblu, ziarul „Quotidi- en de Paris" arăta că „problemele 
care-i confruntă pe participanți 
se dovedesc a ii mai puter
nice decît dorința de a, le depăși", 
în această situație, Franța (care de
ține in prezent președinția Consiliu
lui Ministerial al C.E.E.) a propus 
convocarea, pînă la sfîrșitul anului, 
a unei noi conferințe la nivel înalt, 
de ale căt-ei rezultate — apreciază 
comentatorii occidentali — ar depin
de viitorul Pieței comune.

Incontestabil, Piața comună con
stituie o realitate a zilelor noas
tre, care nu poate fi ignorată. Intr-o 
fază incipientă a procesului său 
de edificare, C.E.E. a jucat un 
anumit rol în • dezvoltarea economică 
a unor țări membre și, implicit, in 
schimbările intervenite în raportul de 
forțe dintre principalele state indus
triale din Occident. De asemenea, ea 
a contribuit la o creștere a conștiin
ței că țările vest-europene au de a- 
părat unele interese proprii în fața 
concurenței de peste ocean* și, ca 
atare, pot acționa în comun în acest 
SCNu este însă mai puțin adevărat că 
Piața comună:a fost creată ca o gru
pare economică închisă, cu perspecti
va de a constitui o uniune politică, 
adică un fel de ,jsuprastat“ vest-eu- 
ropean — ceea ce nu putea să nu a- 
fecteze interesele fundamentale ale 
popoarelor țărilor membre, cauza ge
nerală a colaborării europene și mon
diale. _. , .

Pe de altă parte, la crearea Pieței 
comune au participat, după cum este 
știut, și exponenți ai unor forțe 
reacționare, care vedeau în acest or
ganism un fel de „bază economică' 
a Pactului atlantic — intrument po
litic îndreptat împotriva destinderii ji coexistenței pașnice în Europa.

Toate acestea au constituit factori 
de natură să genereze și să adîn- 
cească un șir de contradicții în 
sinul C.E.E. Și, intr-adevăr, ne 
măsura desfășurării procesului de 
integrare a piețelor, disensiunile din 
interiorul comunității nu s-au apla
nat, așa cum au sperat inițiatorii săi, 
ci dimpotrivă au căpătat un caracter 
tot mai pronunțat. După aproape 20 
de. ani de la1 crearea sa, obiectivele 
urmărite sînt" foarte denarte de a fi 
fost atinse ; nu numai că „uniuhea po
litică" nu s-a conturat, dar chiar și în 
edificiul economic s-au produs fisuri. 
Desființarea taxelor vamale în inte
riorul comunității a netezit terenul 
luptei de concurență din care ies vic-

vă ziarul vest-german „Die Welt“, au 
afectat serios economia celor nouă. 
Dar rădăcinile răului sînt mult mai 
adinei și| rezidă în faptul că re
glementările comunitare, închise și 
protecționiste, au. rămas neschimba
te". Iar potrivit publicației finlandeze 
,.Kansan Uutiset" : „Piața comună 
demonstrează cit este de dificil, da
că nu imposibil, să faci azi să pros
pere un bloc economic și comercial 
închis, strîns legat de interesele for
țelor monopoliste".

Criza prin care trece comunitatea 
vfest-eurojoeană a făcut ca diferentele 
deja existente în nivelurile de dez
voltare ale țărilor membre să devină 
și mai pronunțate. în aceste condiții,

tant — al C.E.E. R.F.G., spri
jinită de Anglia și Italia, a ce
rut deschiderea unei dezbateri 
de fond asupra politicii agri
cole comune, considerînd că, în pre
zent, condițiile în care a fost creată 
„Europa verde" nu mai corespund 
realităților.. Potrivit unor apre
cieri „C.E.E. tinde să se întoarcă 
la anul zero" („Financial Times"), a- 
dică la momentul în care tot ceea ce 
s-a făcut și ar urma să se facă tre
buie rediscutat în amănunt.

Fenomenele din cadrul Pieței co
mune au largi implicații și determină 
noi orizonturi în domeniul economic, 
cit șj în cel politic. în acest sens, re
vistă vest-germană „Der Spiegel"

Fenomene si tendințe actuale
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torioase marile monopoluri. Aceasta 
și-a găsit o vie expresie în accentua
rea procesului de concentrare și cen
tralizare a capitalurilor. în prezent, 
primele 25 de grupuri industriale și 
bancare din „Europa celor nouă" au 
o cifră de afaceri de peste două ori 
mai mare decit bugetul Franței. Iar 
influența politică a acestora in cadrul 
Pieței comune este direct proporțio
nală cu forța lor economico-finan- 
ciară.

Prin politica lor de prețuri, mono
polurile multinaționale au agravat' în 
mod constant procesul inflaționist, cu 
toate consecințele sale social-econo- 
mice, în primul rînd, scăderea 
puterii de cumpărare a maselor, 
reducerea producției și creșterea 
șomajului etc. Pentru unii din
tre membrii C.E.E. (Italia, An
glia), situația a devenit deosebit 
de critică. Pînă acum, nici unul din
tre „cei nouă" n-a reușit să frîneze 
ritmul de creștere a prețuri
lor, care oscilează între 8 și 25 la 
sută pe an. în plus, țările Pieței co
mune vor trebui să facă față, anul 
acesta, unui impresionant deficit co
mercial (de circa 20 miliarde de do
lari) datorat creșterii costului petro
lului și al altor materii prime. „Criza 
monetară, ca și cea energetică, rele-

era de așteptat ca tentativele de rea
lizare a unei politici comune să în- 
timpine rezistențe. După Anglia și 
Irlanda (1972), Italia (1973), apoi Fran
ța (ianuarie 1974) au părăsit sistemul 
flotării în comun a monedelor, blo- 
cînd astfel, pentru o perioadă neli
mitată edificarea uniunii economice 
și monetare. De la începutul acestui 
an, „cei nouă" s-au împotmolit și mai 
mult într-o serie de probleme cum 
sînt : elaborarea unei strategii comu
ne în domeniul energetic, crearea 
unui fond destinat ajutorării regiuni
lor rămase în urmă sub raport eco
nomic sau renegocierea condițiilor de 
aderare a Marii Britanii la Piața co
mună, cerută de Londra.

în Piața comună au loc însă, 
în prezent, fenomene care afec
tează înseși fundamentele aces
tui edificiu, punînd sub sem
nul întrebării chiar și ceea ce s-a 
realizat pînă acum. Astfel, măsurile 
restrictive la importuri adoptate în 
primăvară de Italia și Danemarca au 
fost interpretate ca o retragere, fie 
și temporară, a acestor țări din uniu
nea vamală. Și mai semnificative sînt 
fenomenele și tendințele din piața 
comună agricolă, al doilea pilon de 
susținere — și poate cel mai impor-

constata — ca proces fundamental — 
că „in loc să se îndrepte spre o 
uniune politică, și prin aceasta spre 
un guvern vest-european comun, 
tendința este ca țările membre 
ale C.E.E. să-și pună de acord 
obiectivele politice în calitate de 
state naționale, in jurul unei mese 
de conferință. Comisia executivă 
de la Bruxelles, concepută inițial ca 
un guvern al unei administrații eu
ropene supranaționale, își slăbește 
treptat împuternicirile, iar Consiliul 
ministerial al C.E.E., din care fac 
parte reprezentanți ai guvernelor 
membre, obligați să respecte dispo
zițiile propriilor guverne, capătă o im
portanță tot mai mare, devenind un 
for determinant". Țoate acestea vin 
să confirme acele opinii potrivit că
rora : „nu poate fi întemeiată o for
ță economică și politică vest-euro- 
peană, concomitent cu dorința de a 
slăbi sau de a distruge națiunile, ca
re constituie elemente indispensabile 
ale acestei forțe" („Le Monde").

Piața comună a adîncit nu numai 
contradicțiile intercomunitare, ci și 
pe cele dintre „cei nouă" și țările oc
cidentale din afara C.E.E. Sînt cu
noscute, în acest sens, aprigile dis
pute, în special dintre Piața comună 
și S.U.A. in domeniul comercial, mo

netar, sau mai recent, controversele 
nesoluționate în cel energetic.

Nici relațiile C.E.E. cu țările în curs 
de dezvoltare nu se bucură de o evo
luție netedă. Confruntați cu difi
cila problemă a combustibililor și a 
materiilor prime în general, „cei 
nouă" au căutat o soluție în nego
cieri directe, de la țară la țară, între 
producători și consumatori. Totodată, 
ei s-au plins împotriva „relațiilor e- 
conomice impuse, . cu caracter arbi
trar".

Firește, acest din urmă aspect este 
valabil nu numai în raporturile al
tor state cu Piața comună, ci și în 
relațiile C.E.E. cu orice state inde
pendente și suverane. Realitatea este 
că barierele și restricțiile impuse de 
C.E.E. în relațiile cu țările terțe aduc 
prejudicii economice nu numai sta
telor în cauză, dar, în același timp, 
afectează chiar interesele „celor 
nouă". Eliminarea discriminărilor, 
deschiderea unor căi largi spre in
tensificarea relațiilor pe baza egali
tății în drepturi și avantajului reci
proc cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire, ca entități distincte, de 
sine stătătoare — iată cerința obiec
tivă in concordanță cu interesele pro
gresului general.

Actualele procese și tendințe din 
C.E.E. relevă mai pregnant ca ori- 
cînd necesitatea deschiderii Pieței 
comune spre lumea din afară, faptul 
că Europa nu poate fi „îngustată eco
nomic" în mod artificial. într-o lume 
în care tendința fundamentală este 
spre destindere, pe un continent în 
care se afirmă- ideea i 
cursul spre destindere 
este necesar ca acest 
să fie consolidat, să 
port economic. Tocmai 
deschidere ar fi o contribuție 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice europene și mondiale — 
cerință imperioasă a contemporanei
tății.

Promovarea unei largi colaborări 
internaționale, bazată pe dreptul fie
cărui stat de a-și defini în mod su
veran politica economică și comercia
lă, pe înlăturarea oricăror îngrădiri 
și restricții protecționiste, pe stabi
lirea unui raport , just între prețurile 
produselor industriale și ale materii
lor prime, care să favorizeze mersul 
mai rapid înainte al țărilor în curs 
de dezvoltare, să contribuie la elimi
narea decalajelor existente, nu poate 
decît să exercite o influență pozitivă 
asupra progresului economic general, 
asupra climatului de destindere și 
pace în lume.

Gh. CERCEEESCU

Declarația de protest 
a G.R.P, al Republicii 
Vietnamului de Sud

• o 
VALĂ, 
XVI-lea, 
metri în 
Polonă), 
față. Scafandrii au constatat că 
vasul s-a menținut destul de 
bine, reușind să scoată și o par
te din încărcătura sa formată, 
mai ales, din cupru. Deoarece 
în apropierea locului unde se 
află epava se construiește noul 
port Gdansk, operațiunile vor fi 
grăbite pentru că în caz contrar 
există primejdia ca epava să fie 
complet distrusă.

securității și 
și cooperare, 
curs politic 
aibă un su- 

. o asemenea 
la

VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager
pres). — Delegația Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud în Comisia mi
litară mixtă bipartită a dat publici
tății o declarație de protest în legă
tură cu bombardamentul efectuat la 
sfîrșitul săptămînii trecute de aviația 
saigoneză asupra capitalei de provin
cie Loc Ninh, aflată sub controlul 
G.R.P. al R.V.S. Bombardamentul, 
soldat cu victime și pierderi mate
riale, intervine la numai citeva zile 
după raidurile efectuate de forțele 
saigoneze asupra altor localități din 
zona controlată de G.R.P.

Manifestare
comemorativă
Panait Istrati

GENEVA 29 — (De la cores
pondentul nostru). Cu prilejul 
împlinirii a 90 de ani de la naș
terea lui Panait Istrati, în co
muna Vouvry, din Alpii Elveți
eni — unde marele scriitor ro
mân a locuit în anii 1916—1918 
— a fost organizată o zi come
morativă. La manifestările ce au 
avut loc au participat reprezen
tanți ai autorităților federale, 
ale cantonului Valais, oficialități 
locale, președintele societății 
geneveze a scriitorilor, Daniel 
Anet, numeroși locuitori ai co
munei Vouvry. Au luat parte, 
de asemenea, ambasadorul țării 
noastre la Berna, Ioan Georges
cu, Margareta' . Istrati, văduva 
scriitorului, și o delegație de 
scriitori din România.

Pe frontispiciul primăriei co
munale a fost dezvelită o placă 
comemorativă, iar în continuare 
a avut loc vernisajul unei foto- 
expoziții consacrate vieții și o- 
perei lui Panait Istrati.

• ORDINATORUL - 
COMISAR. OficiuI federaI 
de criminalistică din orașul 
vest-german Wiesbaden dispune 
de o dotare tehnică dintre cele 
mai moderne. Extrem de apre
ciat a devenit un ordinator care, 
pe „baza serviciilor sale, și-a cîș- 
tigat titlul de „comisar". El este 
in stare să stocheze toate am
prentele digitale disponibile — 
în prezent în număr de 2,7 mi
lioane. în două minute el sta
bilește dacă amprentele date 
spre confruntare sînt cunoscute 
și cui aparțin. în ajutorul ordi- 
natorului-comisar vine un mi
croscop electronic, care mărește 
de 50 000 de ori amprentele de 
analizat.

• POPULAJIA CO
LUMBIEI este, potrivit date
lor publicate de Direcția națio
nală de statistică, de aproxima
tiv 23 150 000 de locuitori, dintre 
care circa 3 000 000 trăiesc în ca
pitala columbiană — Bogota.

• NOI DESCOPERIRI 
DE PETROL ÎN MAREA 
NORDULUI. După cum re
latează ziarul „New York Ti
mes", nava de cercetări mariti
me americană „Glomar Challen
ger" a descoperit, în cursul unor 
foraje efectuate în Marea Nor
vegiei, din nord-vestul Peninsu
lei Scandinave, un zăcămînt de 
petrol într-o zonă a platoului 
submarin Voring, aflată la 200 
kilometri de litoral. în urma 
descoperirii, cercetătorii de pe 
vasul american au exprimat 
pinia că bogatele zăcăminte 
petrol din Marea Nordului
prelungesc spre nord, în Marea 
Norvegiei.

o- 
de 
se

JREDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Aoonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor» din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele «a tao prin „ROMPRESFiLATELIA’ Bucuceștl — 
Calea GrlvJțel nr. 64-66 P.O.B. — 2001. Tiparul o Combinatul Poligrafic CASA SCINTE1I «o 360 i


