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Ieri si a încheiat lucrările Conferința 
activului de partid si de stat din domeniile
finanțelor, preturilor si retribuirii muncii

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,Conferința cu activul de bază din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii are drept scop analiza îndeplinirii hotărîri- lor Congresului al X-lea, Conferinței Naționale și a prevederilor legilor în aceste domenii deosebit de importante ale întregii noastre activități economico-sociale.Aș dori .să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din aceste domenii un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și din partea mea. (Aplauze puternice, prelungite).A devenit o practică de a dezbate periodic cu diferite sectoare de activitate, cu activul de bază din domeniile respective problemele care preocupă și trebuie să stea în atenția noastră, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Pornind de la aceasta, am considerat necesar să organizăm și conferința de față.După cum se știe, în ultimii ani au fost adoptațe o z^erie de legi și măsuri care urmăresc să asigure o mai bună organizare a activității financiare, a formării prețurilor, cît și o așezare pe principii socia-
Marți au luat sfirșit lucrările Con

ferinței cu activul de partid și de 
stat din domeniul finanțelor, prețu
rilor și retribuirii muncii, organizată 
din inițiativa secretarului general al 
partidului.

La ședința de încheiere a conferin
ței au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, membri și 
membri supleanți ai Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și al guvernului.

Cei peste 3 000 de participant! au 
salutat cu deosebită căldură pe se
cretarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat.

Lucrările conferinței s-au desfășu
rat timp de două zile în ședințe ple
nare și în șase secțiuni de speciali
tate, în cadrul cărora au luat cuvîntul 
130 participant — miniștri, pre
ședinți de bănci, directori de centra
le industriale și mări întreprinderi, 
secretari ai comitetelor de partid, 
cadre de conducere din instituții din 

liste echitabile a retribuirii muncii. Toate aceste măsuri au dus, fără îndoială, la o îmbunătățire simțitoare a activității în sectoarele respective.în domeniul sistemului financiar am adoptat Legea Finanțelor, Legea Controlului Financiar, am creat un organism special de control financiar. S-a hotărît căspun- derea și s-au dat atribuții sporite organelor financiare, lucrătorilor din acest domeniu — de la întreprindere și cooperativă, de la fiecare unitate bugetară care gospodărește mijloace financiare și materiale, pînă la Ministerul Finanțelor. Putem spune că am creat un sistem corespunzător pentru desfășurarea în bune condiții a activității economico-financiare. A- ceasta a și determinat, de altfel, îmbunătățirea muncii și obținerea unor rezultate mai bune în activitatea financiară a organismelor care acționează în acest domeniu.După cum se știe, în diferitele forme ale sistemului financiar se reflectă în mod sintetic întreaga activitate economico-socială. Degj, am putea spune că dacă în activi- tatea financiară sînt reflectate o serie de rezultate pozitive, ele se datoresc faptului că oamenii muncii, întregul nostru popor înfăptuiește neabătut hotărîrile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale privind dezvoltarea econo-
domeniul finanțelor, prețurilor, re
tribuirii muncii, specialiști.

In lumina indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conferința a examinat în- 
tr-un spirit critic, de exigență parti
nică, modul cum acționează comu
niștii, toți lucrătorii din acest do
meniu, pentru buna desfășurare a 
proceselor economice, folosirea in
tegrală și cu randament sporit a po
tențialului economic, a avutului țării 

j și creșterea, pe această bază, în ritm 
susținut, a venitului național, a ni
velului de trai al poporului. Ea a 
prilejuit, de asemenea, o aprofun
dată analiză a sarcinilor ce revin 
acestui domeniu și măsurilor cores
punzătoare în vederea înfăptuirii cin
cinalului înainte de termen, pentru 
transpunerea in viață a prevederilor 
proiectelor de Program al partidu
lui și de Directive ale celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

în cadrul conferinței s-au propus 
măsuri concrete care să ducă la îm
bunătățirea calitativă a activității și 
exercitarea mai deplină a rolului și 
atribuțiilor organelor financiare, la 

mico-socială în ritm intens a țării noastre, prevederile planului cincinal pe ansamblu realizîndu-se în bune condiții. Multe organizații de partid județene și multe întreprinderi, chiar unele ministere, au obținut un avans substanțial în realizarea cincinalului înainte de termen. Este normal ca aceste rezultate bune în activitatea econo- s mică să-și găsească reflectarea în activitatea financiară. Tocmai ca rezultat al acestei activități, pentru prima oară venitul național crește :într-un ritm mai înalt de- cît produsul social ; venitul național este în acest . an mai mare cu circa 58 la sută decît în 1970.Au crescut beneficiile economice ; în general s-au amplificat efectele pozitive ale măsurilor privind mai buna organizare a producției și muncii, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale. Deși în unele unități aceste obiective nu s-au realizat în întregime, totuși s-a înregistrat un ritm superior celui din anii anteriori. Pe această bază s-a putut asigura realizarea fondurilor necesare atît pentru dezvoltarea economico-socială, cît și pentru creșterea bunăstării nțateriale și spirituale a întregului nostru popor.Am obținut, de asemenea, rezultate superioare în formarea prețurilor, în stabilitatea lor, cu toate că
efectuarea, de către acestea, a unui 
control mai exigent și la instaurarea 
unei ordini desăvîrșite în acest do
meniu, în toate sectoarele vieții eco
nomico-sociale, în vederea punerii 
in valoare a tuturor rezervelor de 
sporire a veniturilor societății, mobi
lizării resurselor financiare ale țării 
și utilizării lor judicioase, pentru în
tărirea substanțială a disciplinei de 
plan și financiare, eliminarea sub 
orice formă a risipei și cheltuielilor 
neeconomicoase, pentru obținerea u- 
nei eficiențe economice maxime la 
fiecare leu cheltuit.

In cuvintul lor, participanții și-au 
exprimat deplina adeziune și apro
barea unanimă față de polțtica inter
nă și externă a partidului, față de 
proiectul Programului Partidului Co
munist Român, relevînd contribuția 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea acestui do
cument de importanță covîrșitoare 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Conferința a dat glas hotărîrii lu
crătorilor din domeniul finanțelor, 

încă mai persistă în unele întreprinderi tendința de a se merge pe calea creșterii prețurilor de producție. în mod deosebit trebuie menționat faptul că în acești ani s-au respectat cu strictețe prevederile planului cincinal cu privire la stabilitatea prețurilor produselor de' larg consum.Ca rezultat al marilor succese obținute în dezvoltarea economico- socială, în activitatea financiară, în creșterea eficienței economice, s-au putut realiza măsurile de creștere a nivelului de trai în concordanță cu prevederile planului cincinal. Mai mult chiar, pe baza măsurilor adoptate de Comitetul Central, în iulie acest an, prin creșterea mai substanțială a veniturilor mici față de prevederile cincinalului, vom realiza la sfîrși- tul anului 1975 o creștere a veniturilor reale cte aproape 23—24 la sută, față de circa 20 la sută cît era prevăzut în planul cincinal.Pornind de la toate acestea putem aprecia că bilanțul general al activității economico-financiare este pozitiv. El reflectă justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care, aplicînd în mod creator legitățile generale la condițiile concrete din țara noastră, asigură înfăptuirea cu succes a programului de făurire a societății socialiste(Continuare în pag. a II-a)
prețurilor și retribuirii de a munci 
cu entuziasm și abnegație pentru 
realizarea exemolară a sarcinilor de 
importanță istorică prevăzute în pro
iectele de Program al partidului, și 
de Directive ale celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., pentru sporirea , 
contribuției lor Ia accelerarea pro
gresului economic și social al patriei, 
la înflorirea continuă a națiunii noas
tre socialiste.

în încheierea lucrărilor conferinței, 
salutat cu îndelungi și puternice a- 
plauze, cu ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Conferința a hotărît ca, pe baza 
concluziilor și sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și a Dronunerilor participanților să 
fie adoptată o rezoluție care va de
veni pentru activul de partid și de 
stat din sectoarele finanțe-bănci, pre
țuri și retribuirea muncii, pentru 
toate ministerele, centralele și între
prinderile, un program concret de ac
țiune, în vederea ridicării generale a 
eficienței întregii activități econo
mice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 8 octombrie, delegația Partidului Laburist Australian, condusă de David Combe, secretar național al partidului, care face o vizită în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S. Din delegația australiană fac parte Geoff Cahill, secretar general al Comitetului statal din Noua Galie de Sud, Collin John Jamieson, adjunctul liderului partidului în Adunarea Legislativă a statului Australia de Vest.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
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Ambasadorul Olandei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareîn ziua de 8 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit la Palatul Con

MAREA ÎNTRECERE

SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

CONGRESULUI PARTIDULUI
INDUSTRIA MUNICIPIULUI CLUJ

AVANS DE 60 DE ZILE IN INDEPEINIREA CINCINAIULUI
Clujenii sărbătoresc în acest an 

împlinirea a 1 850 de ani de cind 
orașul lor a fost ridicat la rang de 
municipiu. Evenimentul, care coin
cide în mod feficit cu anul celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
este marcat prin rezultatele de sea
mă pe care oamenii muAcii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități le obțin în marea întrecere 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.

în primele trei trimestre ale aces
tui an, în Întreprinderile municipiu
lui Cluj s-a realizat un spor de pro
ducție de 153 milioane lei, depă- 
șindu-se cu 29 milioane lei angaja
mentul anual. în îndeplinirea cinci
nalului, pină în prezent s-a obți
nut un avans de circa 60 de zile. 
13 unități industriale și-au realizat 
sarcinile de plan pe 4 ani ai 
cincinalului. Fabrica de cartoane 
„Mucart" a încheiat cincinalul la 
21 august, iar întreprinderea de ma
terial rulant „16 Februarie" și între-

V —_

RITMUL iNSĂMlNȚĂRILOR POATE SPORI MULT
prin 

eliberarea 
neîntîrziată 
a terenurilor 
destinate 
griului și 
organizarea 
schimburi
lor de noap

te la arat

Conducătorul delegației a mulțumit călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea a- cordată și i-a transmis un cordial salut din partea primului ministru al Australiei, liderul Partidului Laburist, Edward Gough Whl- tlam, precum și cele mai bune u- rări.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspet^ ca la întoarcerea în țară să transmită un călduros salut primului ministru Edward Gough Whitlam.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu secretarul național al Partidului Laburist Australian, cu ceilalți membri ai delegației, au abordat, apoi, o serie de probleme privind stadiul actual și perspectivele raporturilor româno-australi- ene. Convorbirea a evidențiat do

siliului de Stat pe August Hyacinth Croin, care 'și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și

prinderea mecanică vor înregistra 
un asemenea succes la sfirșitul a- 
cestui ap. Potrivit unor estimări, în 
curînd se va putea raporta înde
plinirea planului pe 4 ani la export. 
Combinatul de piele și încălțăminte 
„Clujeana" și întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport au 
înfăptuit sarcinile la acest capitol 
pe întreaga perioadă a cincinalului.

— Importante succese — ne spu
nea luliu Iakab, secretar al comi
tetului municipal de partid — s-au 
obținut și în domeniul autodotării. 
în trei ani și 9 luni din acest cin
cinal, in unitățile economice ale 
municipiului au fost introduse 
4 700 de utilaje, 1100 instalații, 1 800 
de aparate concepute și realizate in 
cadrul acțiunii de autoutilare, a că
ror valoare se ridică la peste 250. 
milioane lei. De asemenea, se în
deplinesc în bune condiții și sarci
nile stabilite de conducerea parti
dului privind diversificarea, înnoi
rea și modernizarea producției. A- 

Stadiul însâmînțârii griului în cooperativele agricole de pro
ducție la data de 8 octombrie

RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI.
IN PAGINA A 1V-A

rința de a amplifica colaborarea atît pe plan bilateral, cît și pe tă- rîmul vieții internaționale, în folosul și spre binele popoarelor noastre, al cooperării și înțelegerii în lume. în acest cadru, s-a relevat că vizita delegației Partidului Laburist reprezintă o contribuție la întărirea legăturilor prietenești dintre România și Australia, dintre cele două popoare, împărtășind această apreciere, membrii delegației au exprimat profunda lor satisfacție de a fi putut cunoaște nemijlocit aspecte semnificative ale activității creatoare a poporului român, ale dezvoltării României.întrevederea a decurs într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.

plenipotențiar al Olandei în țara noastră.
(CuvîntărIIe rostite, în pagina 

a V-a).

proape 40 la sută din producția in
dustrială a municipiului ce se reali
zează în acest an a fost asimilată 
și modernizată în actualul cincinal.

In aceste zile, în toate unitățile 
industriale clujene se obțin rezul
tate „record", atît pe linia produc
ției, a productivității muncii, cît. și 
a calității și competitivității. La 
„Carbochim" sporul de producție 
zilnică este de peste 65 de lei pe 
fiecare muncitor. Prin îmbunătăți
rea încărcării electrozilor în cupto
rul tunel, capacitatea acestuia a 
crescut cu 40 la sută, iar consumul 
de combustibil a scăzut cu 51000 
metri cubi. „Pentru a veni în spri
jinul inițiativelor muncitorilor — ne 
relata tovarășul loan Negrea, direc
torul întreprinderii — am luat mă-

' Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"(Continuare In pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I) multilateral-dezvoltate în România. Fără îndoială că toate aceste realizări sînt rezultatul muncii întregului nostru popor, a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, care fac totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii Partidului Comunist Român, fiind convinși că aceasta corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).Se poate spune că, alături de toți oamenii muncii, lucrătorii din sistemul financiar-economic și din celelalte domenii prezente Ia a- ceastă conferință au adus o contribuție de seamă la succesele generale ; prin munca pe care au depus-o și o depun ei contribuie, împreună cu întregul nostru popor, la înfăptuirea programului partidului. De aceea, fiind o conferință a oamenilor muncii din sectorul financiar, al prețurilor și retribuției muncii, doresc să adresez tuturor celor ce lucrează în a- ceste sectoare felicitări pentru rezultatele dobîndite în activitatea lor, precum și urări de succese tot mai mari în munca viitoare.! (A- 
plauze puternice, prelungite).Desigur, rezultatele pe care le obținem în toate domeniile de activitate constituie pentru întregul nostru popor un motiv de satisfacție ; ele dau dreptul fiecărui cetățean al patriei să fie mîndru de faptul că România, sub conducerea Partidului Comunist Român, se dezvoltă într-un ritm tot mai înalt. Dar aceste succese nu trebuie în nici un fel să ne facă să uităm greșelile, lipsurile — unele chiar serioase — care se mai manifestă în diferite sectoare de activitate. Aceste succese nu trebuie să ne ducă la automulțumire. Dimpotrivă, pornind de la constatarea că am obținut succese în activitatea noastră, trebuie să analizăm în mod temeinic — critic și autocritic — tot ceea ce am făcut pînă acum, să tragem învățămintele atît din ceea ce este bun, cît și din ceea ce este negativ și să acționăm cu fermitate pentru ridicarea întregii noastre activități la un nivel superior. Sîntem comuniști și trebuie ca în întreaga noastră activitate să acționăm ca revoluționari. Și în sectorul financiar se cei- luate continuu măsuri îndrăznețe, este nevoie de spirit feceptiv la tot ceea ce este nou. Numai astfel acest sector poate juca un rol dinamizator în întreaga dezvoltare econo- mico-socială a țării. De aceea, este necesar să analizăm serios greșelile și lipsurile ce se manifestă în acest sector de activitate.în primul rînd, aș menționa faptul că nu toate unitățile economi-* ce și sociale, nu toate organismele financiare ale acestora, precum și organismele financiare generale ale statului acordă atenția cuvenită problemelor eficienței economice, reducerii cheltuielilor materiale și creșterii rentabilității in fiecare sector de activitate. Din păcate, prevederile planului cincinal cu privire la reducerea cheltuielilor materiale și de producție nu se realizează întocmai, ceea ce are drept efect o diminuare, a venitului național. Este de înțeles că aceasta se reflectă, pînă la urmă, asupra posibilității alocării» mijloacelor necesare atît pentru dezvoltare, cît și pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor. Dacă am fi realizat în întregime obiectivele cincinalului privind reducerea cheltuielilor de producție și materiale, am fi realizat cîteva zeci de miliarde lei venit național suplimentar.Avem încă întreprinderi, chiar unele ramuri sau subramuri, in care producția la 1 000 lei fonduri
m 0 O El Q O I 

fixe este redusă. în multe unități economico-sociale, din diferite ramuri, cheltuielile neeconomidoase, risipa de bunuri materiale și financiare se mențin ridicate. Nu aș dori să dau cifre, dar fiecare din cei prezen'ți aici — începînd cu miniștrii, cu directorii, cu directorii financiari, economici și termi- nînd cu contabilii — știu bine cite cheltuieli neeconomice, cită risipă de bunuri materiale se face încă. Toate acestea duc, pînă la urmă, la creșterea prețului de cost, la diminuarea rentabilității^ a beneficiilor, a eficienței activității economice.în unele întreprinderi și la unele consilii populare județene s-a creat obiceiul dăunător de a deturna mijloace financiare și materiale, trecîndu-le de la un capitol la altul pentru realizarea unor activități economice necuprinse în plan, pentru care nu există aprobare ; aceasta se face mai ales sub forma unor dezvoltări sau îmbunătățiri constructive, dar, de regulă, nu pentru dotarea cu utilaje moderne, ci pentru clădiri. La consiliile populare se cheltuiesc bani pentru construirea a tot felul de spații sportive sau case de distracții. La Timișoara s-a construit chiar o „casă a căsătoriților", deși, recent, cînd am fost în acest oraș, am primit circa 70 de scrisori de la diferiți cetățeni, cuprinzînd cereri de locuință. Decît să se facă o casă a căsători'ților, care ocupă cîteva a- partamente, nu era mai bine să se dea această casă căsătoriților pen- . tru a locui în ea ? Este doar un exemplu. Trebuie spus însă că se sustrage frecvent, în mod nejustificat, spațiu din fondul de locuințe sau din alte domenii, dîndu-i-se alte destinații. Pentru cei ce se căsătoresc există primăria ! în conformitate cu legile statului, primarul realizează căsătoria și dă actul respectiv; biroul lui este destul de mare pentru aceasta. în cel mai rău caz, poate oficia căsătoriile în sala de festivități a primăriei ; nu există primărie fără sală de festivități. Dacă noii căsătoriți vor să facă petreceri, există pentru aceasta cluburile sau cantinele întreprinderilor. Acolo, împreună cu muncitorii, pot organiza petreceri — dacă nu vor să le facă acasă. Dar nu să creăm pentru aceasta case speciale.Ocupîndu-ne de modul cum se folosește spațiul; numai în București am reușit să dăm disponibile spații de sute de mii de metri pă- trațî folosite pentru diferite scopuri neproductive. Prin această raționa- lizâi-e. activitatea: respectivă nu merge mai prost, dimpotrivă, chiar mai bine. Sînt convins că mai avem încă spații suplimentare și la ministere și în întreprinderi. Nu mai spun de spațiile aparținînd cercetării și proiectării. Unii tovarăși din aceste sectoare se plîng că lipsește spațiul, dar lucrează într-un singur schimb; de ce nu se poate ca și în cercetare și proiectare să se organizeze activitatea pe două schimburi ? Se vor găsi astfel suficiente spații, chiar vor rămîne disponibilități.îmi pare rău că trebuie să critic și Capitala la acest capitol. A venit cu vreo lună în urmă la mine primul secretar și mi-a spus : „Am folosit foarte rațional banii primiți pentru prime de diferite întreprinderi ; am făcut cu ei 6 sau 8 bazine de înot la școli". într-adevăr, banii au fost primiți ca prime ; dar de unde au primit cimentul, fierul și celelalte mijloace ? Eu nu-mi aduc aminte ca noi să fi dat prime în natură ! (Animație în sală ; Aplauze). Oare în Capitală se pune jistăzi pe primul plan construirea în masă de bazine ? Eu nu spun că nu va trebui cîndva să dezvoltăm baza pentru înot; dar tineretul poate merge deocamdată la lacurile din
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jurul Capitalei, care sînt foarte multe.Asemenea situații se întîlnesc nu numai în Capitală, ci în multe orașe. De aceea îmi pun întrebarea : unde sînt organele financiare ? în conformitate cu prevederile legii, contabilul șef, directorul financiar au obligația să semneze în prealabil, nu după ce s-a făcut cheltuiala; dacă cheltuiala respectivă nu este legală, nu este prevăzută în plan, nu este în conformitate cu legea, aceștia trebuie să refuze să semneze. Nu am întîlnit pînă acum nici o situație cînd să mi se spună : iată, contabilul dintr-o întreprindere a refuzat să semneze și problema a- ceasta a ajuns pînă Ia minister. Poate că asemenea situații sînt, dar atît de puține încît confirmă realmente proverbul că „cu o floare nu se face primăvară"". Este nevoie de o grădină întreagă — adică toți contabilii șefi să-și facă datoria în acest sens în conformitate cu legea ! (Aplauze puternice). Nu vreau ca prin aceasta directorii, președinții de consilii populare sap miniștrii să înțeleagă că ei nu răspund, că ei se pot ascunde în spatele contabililor. în primul rînd directorului, președintelui de consiliu popular, ministrului, conducătorului de unitate îi revine răspunderea gospodăririi în spirit economic, în conformitate cu planul de dezvoltare a țării noastre, a fondurilor de care dispunem. Ei primii trebuie să lupte împotriva oricăror abuzuri, să combată risipa !Avem incă destule unități care nu lucrează la parametrii proiectați și de ani de zile nu realizează producția planificată cantitativ sau calitativ. Nici din punct de vedere al productivității muncii unele întreprinderi nu se înscriu în prevederile studiilor tehnico-economi- ce. Sînt încă sectoare unde consumurile de materii prime și materiale depășesc normele admise. Chiar normele stabilite nu sînt întotdeauna în concordanță cu realizările pe plan mondial — sînt încă marii Dar nici ele nu sînt îndeplinite în mod corespunzător. Aceasta, se înțelege, creează greutăți în producție, are drept rezultat depășirea prețului de cost, diminuarea beneficiilor.S-a încetățenit la noi — e adevărat, de mult — practica de a planifica pierderi la unele unități economice. Am mal discutat să renunțăm la acest fel de a planifica. Cum poate exista cineva care să desfășoare activitate economică pentru că are prea mulți bani și vrea să-i piardă ? Cam aceasta înseamnă* planificarea pierderilor. Dacă de la început știm că un produs nu.se poate vinde, nu este căutat pe piață, atunci de ce să-l producem ? S-au dat aici un șir de exemple, nu vreau să mă refer la ele.Consider că lipsurile pe care le mai avem în privința cheltuielilor materiale, realizarea lucrărilor în afara prevederilor de plan, finanțarea unor activități neeconomi- coase trebuie să ne preocupe în modul cel mai serios.S-a vorbit aici de măsurile luate în privința prețului de cost. Este adevărat, am elaborat o lege care dă criterii și atrage atenția să se acționeze în concordanță cu principiile economice, pentru stabilirea unor prețuri care să țină seama de costurile reale de producție. Cu toate realizările pe care le avem, nici în această privință nu ne putem declara mulțumiți. Trebuie să atragem atenția asupra unor deficiențe foarte serioase care se mai manifestă în acest domeniu, asupra tendinței de a se stabili prețuri de cost și prețuri de producție cu mult peste cheltu-
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ielile reale. în asemenea prețuri se reflectă activitatea economică proastă, precum și încercarea unor unități de a-și crea rezerve care să le permită să nu meargă hotă- rît la folosirea tuturor mijloacelor pentru reducerea prețului de cost al producției.Am avut așa-zisul fond nescriptic prin care sute de milioane de lei luau anual căi neproductive; el devenise un fond pentru acumularea unor venituri fără muncă, pentru înlesnirea unor ilegalități. Se mai găsesc forme care permit efectuarea unor cheltuieli fără control riguros. Or, în România nu trebuie să existe activitate e- conomico-socială de nici un fel care să nu poată fi controlată, care să nu se încadreze în prevederile planului, și nici un fel de cheltuieli care să nu fie în concordanță cu legile statplui. Am lichidat cu desăvîrșire fondul nescriptic. Trebuie să acționăm în continuare și să închidem toate căile care pot permite risipa, ilegalitățile !în ce privește comerțul exterior doresc să atrag atenția asupra faptului că nu toate unitățile e- conomice, nu toate organismele financiare acordă atenția necesară valorificării eficiente a producției noastre, prin schimburi internaționale și realizării importurilor în condiții economicoase. O anumită parte din venitul nostru național se pierde pe calea comerțului exterior datQrită activității proaste desfășurate în acest sector.Unele lipsuri sînt posibile și datorită faptului că conducerile întreprinderilor, organismele noastre financiare nu își exercită, în' conformitate cu legile țării, atribuțiile și rolul pe care îl au în gospodărirea eficientă a mijloacelor de care dispune societatea noastră. Trebuie să fie clar fiecărui colectiv din unitățile economico-sociale — căruia i s-a încredințat o parte mai mare sau mai mică a avutului general — că poartă răspunderea în fața întregului popor pentru felul cum gospodărește mijloacele, pentru rezultatele pe care le obține și aportul pe care îl aduce, prin activitatea sa, la creșterea a- vuției naționale, a venitului național, la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, la ridicarea bunăstării întregului popor. 
(Aplauze puternice).Din păcate, manifestările de formalism și birocratism sînt pe a- locuri destul de puternice. Lipsa spiritului de răspundere face ca unii să treacă ușor, cu nepăsare peste fenomenele negative de risipă, de proastă gospodărire. Organele financiare care, în a- ceastă privință, au sarcini deosebit de importante, dau dovadă de îngăduință, cîteodată de nepăsare.Nu putem să nu atragem atenția asupra faptului că controlul fi- nanciar este, uneori, mai mult constatativ decît preventiv. El se face, de regulă, după efectuarea cheltuielilor — și chiar și atunci ^superficial, nu cu un caracter de fond, în activitatea de control financiar nu se pornește de la necesitatea de a acționa, împreună cu conducerea întreprinderii sau unității respective, pentru preîntîm- pinarea oricărei ilegalități sau risipe. Cînd am vorbit de controlul preventiv sau al organelor financiare am avut în vedere tocmai acest fel de a înțelege rolul acestor organisme. Nu ne putem plînge că avem puține organisme de control ; dimpotrivă, putem spune că Sînt chiar cam multe ; uneori vin controale peste controale. Ne putem plînge însă de slaba eficiență a controlului, de neaplicarea legii care prevede coordonarea controalelor pentru a se evita repetarea sau suprapunerea lor. în această privință trebuie să aducem critici serioase organelor noastre de con
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trol. Nu doresc să dau exemple, dar sînt nenumărate cazurile cînd — după controlul financiar, după controlul ministerului, după controlul muncitoresc — constatăm că nu s-au luat măsurile necesare , pentru remedierea neajunsurilor, problemele au rămas nesoluțip- nate. Din această cauză, lipsurile și neajunsurile, în loc să fie remediate, se amplifică. Atunci sîntem în drept să ne punem întrebarea : ce rost are acest control ? De ce s-a efectuat dacă nu s-a soldat cu măsuri de lichidare radicală a lipsurilor constatate ? Aceasta denotă că nici în domeniul controlului financiar nu se acționează în concordanță cu prevederile legilor ; nu se are în vedere necesitatea îmbunătățirii reale a activității, lichidării oricăror lipsuri, găsirii soluțiilor pentru rezolvarea concretă a problemelor.Mă opresc aici cu evidențierea lipsurilor și greșelilor din aceste domenii. Va trebui să tragem toate, concluziile și să punem ordine desăvîrșită în activitatea eco- nomico-financiară, în munca de control. De la aceste cerințe trebuie să pornească analiza activității economico-sociale financiare și stabilirea măsurilor pentru a avea garanția lichidării cît mai rapide a lipsurilor și îmbunătățirii radicale a întregii activități viitoare.Sîntem în ajunul celui de-al XI-lea Congres al partidului. După cum cunoașteți, prevederile Programului și Directivelor ce urmează să fie adoptate de Congres pun în fața întregului nostru popor obiective de importanță istorică care asigură dezvoltarea în continuare, în ritm intens, a întregii activități economico-sociale, crearea condițiilor pentru ridicarea țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație. Sistemul financiar are sarcini deosebit de importante în realizarea acestor prevederi mărețe ale dezvoltării patriei noastre. Trebuie să pornim de la prevederile Programului și Directivelor care pun pe prim plan ridicarea calitativă a întregii activități, creșterea eficienței economice și a rentabilității. Aceasta constituie o sarcină centrală a activității noastre în cincinalul următor și în anii în care vom înfăptui Programul partidului.După cum ați reținut, în Directive se prevede ca ponderea cheltuielilor de producție să scadă la circa 50 la sută, reducîndu-se simțitor cheltuielile materiale. Pe această cale va trebui să realizăm, în cincinalul următor, un spor de cîteva zeci de miliarde de lei la venitul național. Organismele economico- financiare trebuie să treacă la luarea măsurilor necesare în vederea înfăptuirii cu fermitate a acestor prevederi, la găsirea căilor celor mai potrivite în acest scop.Pînă la urmă, totul se reduce la productivitatea muncii ; atît cheltuielile materiale, cît și cheltuielile de muncă vie sînt, în fond, concretizate în creșterea productivității muncii sociale. Orice risipă înseamnă tot risipă de muncă. Deci, pentru realizarea obiectivelor înscrise în Program și în Directive trebuie să pornim de la necesitatea luării , măsurilor în vederea creșterii simțitoare a productivității muncii în toate ramurile și subramurile. Trebuie să reducem ponderea forței de muncă în sectoarele activității funcționărești și să creștem ponderea acesteia în sectoarele direct productive, pornind de la adevărul cunoscut de toți economiștii — și aici marea majoritate sînt economiști — că avuția națională se creează în sfera producției materiale.Se impune o bună organizare în toate domeniile, începînd cu activitatea de producție, cu activitatea 

financiară, contabilă, de planificare, și terminînd cu munca funcționărească, care are și ea un rol important în desfășurarea corespunzătoare a activității economice. Este necesar să realizăm un echilibru, o proporție corespunzătoare în folosirea forței de muncă în -diferite domenii de activitate, asigu- rînd creșterea ponderii sectoarelor direct productive. Tot astfel se impune să luăm măsuri în vederea mecanizării și automatizării procesului de producție, a întregii activități economico-financiare și de conducere. Să realizăm creșterea productivității muncii pe seama introducerii metodelor moderne, științifice, de producție, de evidență și conducere.Ministerul Finanțelor, băncile, întregul sistem financiar — pînă la ultimul lucrător din domehiul financiar, de la cea mai mică unitate — poartă răspunderi deosebit de mari în înfăptuirea neabătută a măsurilor de creștere a eficienței economice în toate domeniile de activitate.. Legea finanțelor, ca și Legea controlului financiar preventiv dau acestor organisme răspunderi deosebit de mari. Doresc ca fiecare din aceste organisme să facă cel puțin atît cît prevede legea. Nu cred că este necesar, acum, să aducem vreo îmbunătățire legii. Ea este bună ! Dacă fiecare lucrător din domeniul financiar — începînd cu ministrul finanțelor, cu președintele Băncii Naționale, cu ceilalți președinți de bănci și pînă la ultimul lucrător din acest sector — va acționa în concordanță cu această lege, vom putea asigura o bună funcționare a întregului sistem financiar, vom face ca a- cesta să aibă un rol puternic în stimularea activității productive, în creșterea eficienței economice, în ridicarea venitului national și a bunăstării generale. (Aplauze pu
ternice).Este necesar să luăm măsuri ho- tărîte pentru întărirea continuă a puterii de cumpărare a monezii noastre naționale, a leului, pentru creșterea cursului său în raport cu alte monezi, creînd treptat condițiile trecerii la convertibilitate. A- ceasta va asigura o comensurare mai bună a forței economiei noastre. Prin sistemul monezilor ne putem compara mai bine, mai real, cu alte economii naționale, cu pro1- ductivitatea lor, cu nivelul lor tehnic, cu calitatea producției lor. Este necesar, deci, să acordăm o atenție deosebită întăririi leului. Sînt și în această privință critici de adus: Ministerului de Finanțe și băncilor. Fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că depinde șl de munca sa realizarea acestui obiectiv înscris în Programul partidului nostru.întreaga noastră activitate economică trebuie să se desfășoare în conformitate cu legile economice obiective ; trebuie să ținem seama de cerințele acestor legi și să acționăm în mod conștient pentru folosirea lor în scopul dezvoltării în cît mai bune condiții a economiei naționale. Avînd în vedere că în condițiile societății -socialiste, ale economiei planificate, legile economice au un cîmp de activitate diferit, avem obligația de a nu lăsa la voia întîmplării acțiunea acestor legi, ci de a le înțelege, acționînd în concordanță cu cerințele lor. Să facem aceasta ținînd seama de cerințele e- conomiei socialiste, de cerințele economiei planificate, de necesitatea dezvoltării în mod proporțional și echilibrat a întregii economii, a tuturor ramurilor și subrămurilor el, evitînd orice fluctuații'și dereglări. Aceasta este valabil și în activitatea financiară — poate în mod deosebit în acest domeniu. Trebuie să acordăm o atenție deosebită 

creșterii vitezei de rotație a banilor. ’Asistăm la o oarecare încetinire a vitezei de circulație, cînd normal, în condițiile ritmului înalt de dezvoltare economică a țării noastre, viteza de rotație ar trebui să fie mereu impulsionată. Acest aspect este determinat de imobilizările care au influențe negative asupra circulației monetare, se reflectă în întreaga activitate economică. Este însă necesar nu numai să vorbim despre aceasta la diferite conferințe sau cursuri, ci să trecem la măsuri concrete pentru a lichida acest fenomen negativ. Aceasta se poate realiza nu numai prin măsuri administrative centrale, ci în primul rînd prin activitatea de producție din fiecare întreprindere, din fiecare unitate — pentru că imobilizările acolo se realizează. Putem evita imobilizările printr-o bună otganizare și planificare a aprovizionării, prin ritmicitatea aprovizionării, printr-o evidență strictă a stocurilor, care trebuie refolosite rapid. Fiecare întreprindere trebuie să acționeze cu hotărîre în această privință. Fiecare organism financiar și bancar trebuie să considere lupta împotriva imobilizărilor una din sarcinile deosebit de importante ale activității lor !Trebuie să ne propunem o mal bună planificare în domeniile eficienței economice. încă de la întocmirea planurilor fiecărei întreprinderi, ale fiecărui minister, a planului general de dezvoltare eco- nomico-socială, acest obiectiv trebuie să își găsească reflectare, sta- bilindu-se soluțiile corespunzătoare pentru creșterea eficienței economice. Așa cum prevede, de altfel, și legea. Ministerului Finanțelor îi revin în această privință sarcini deosebit de mari. El trebuie să ia parte activă la întocmirea planului economic unic, a planului financiar, a bugetului, la asigurarea tuturor măsurilor financiare pentru creșterea eficienței.O atenție deosebită trebuie să a- cordăm în continuare problemei prețurilor, ducerii la bun sfîrșit a reașezării prețurilor. în prețurile de cost și de producție să se reflecte în mod cît mai real și consecvent eforturile reale, cheltuielile reale de producție din diferite ramuri și subramuri. în această privință Comitetul Prețurilor trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ; el trebuie să acționeze nu numai pentru stabilirea unui anumit nomenclator de prețuri, ci trebuie _să exercite controlul asupra felului In care se stabilesc toate prețurile pentru a contribui la orientarea acestei activități și la corectarea anumitor greșeli, la înlăturarea unor abuzuri care se pot manifesta în această privință în întreprinderi.Va trebui să acordăm șî în viitor o atenție deosebită stabilității prețurilor la produsele de consum. Așa cum se prevede în Directive, în cincinalul următor va avea loc o creștere de circa 5 la sută pe întregul cincinal — ca urmare a schimbărilor pe plan internațional, a reflectării creșterii prețurilor materiilor prime în producția națională. Avîndu-se în vedere acest lucru la întocmirea Directivelor pentru cincinalul următor, s-au prevăzut și măsuri de creștere a veniturilor, a retribuției oamenilor muncii, în așa fel încît creșterea nominală a retribuției să asigure in următorul cincinal o sporire a veniturilor reale de circa 18 la sută. Aceasta va asigura înfăptuirea neabătută în viață a politicii generale a partidului, a societății noastre socialiste de creș-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ce 
trăsături

vor caracteriza 
îmbunătățirea 
sistematizării 
teritorial-a fel- 
nistrative și eco
nomice a țării ?

Așa cum se prevede în pro
iectele de Program și de Direc
tive, una din direcțiile în care 
va acționa partidul pentru în
făptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate constă 
îrț „sistematizarea teritorial- 
administrativă și economică, 
amplasarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg terito
riul țării, asigurind dezvoltarea 
proporțională a tuturor județe
lor și regiunilor, ridicarea gra
dului de civilizație materială a 
întregului popor". Departe de a 
reprezenta un efect necontrolat 
al unor forțe economice oarbe, 
sau al unor interese înguste 
— cum se manifestă în capita
lism — în România, procesul 
do sistematizare teritorial-ad- 
ministrativă, de urbanizare (ca 
unul din procesele cele mai 
complexe ce caracterizează lu
mea contemporană) se materia
lizează într-'o dublă ioostază. 
în primul rînd, ca tendință 
obiectivă, generală de întrea
ga dezvoltare .a forțelor de 
producție și pentru care eco
nomia socialistă oferă un cimp 
de acțiune deosebit de fer
til — și, în același timp, ca o 
modalitate principală de care 
dispune societatea pentru a in
terveni în mod conștient în di
recția ștergerii treptate a deo
sebirilor esențiale dintre srt și 
oraș, în procesul înaintării trep
tate pe calea spre comunism.

între politica de industriali
zare socialistă și urbanizarea 
țării există o relație com
pletă de interqontlițibnare. De
terminante . pentru creșterea 
gradului de urbanizare, pentru 
întregul ansamblu al procesului 
de sistematizare teritorial-ad- 
ministrativă și economică sînt 
ritmul și amploarea dezvoltării 
forțelor de producție în timp și 
spațiu ; pe de altă parte, urba- 
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nizarea oferă condiții tot mai 
prielnice de dezvoltare intensi
vă și extensivă a forțelor de 
producție. Pe această bază, in 
proiectele de Program și de Di
rective se subliniază că elemen
tul fundamental in înfăptuirea 
procesului de dezvoltare econo- 
mico-socială echilibrată a tu
turor județelor și de sistemati
zare a teritoriului 11 vor consti
tui industrializarea susținută, 
îmbunătățirea, în continuare, a 
repartizării teritoriale a forțelor 
de producție, ținîndu-se seama 
la amplasarea noilor obiective 
atit de criteriile economice și 
condițiile naturale, cit și de cele 
sociale.

Realizarea unui asemenea o- 
biectiv primordial are 
ca temelie repartizarea 
a circa 33—34 la sută 
din venitul național 
pentru fondul de dez
voltare, asigurind în
făptuirea unor inves
tiții de 920—960 mi
liarde lei in viitorul 
cincinal și de aproape 
3 000 miliarde lei în 
perioada pînă în anul 
1990, construirea a mii de noi ca
pacități industriale, și agrozoo
tehnice mai importante ș.a. Im
plicit, prin toate acestea, efectul 
puternic, deosebit de marcant, 
al îmbunătățirii in continuare a 
repartizării teritoriale a forțe
lor de producție, il reprezintă 
faptul că. în anul 1980, nu va 
exista județ al țării care să nu 
realizeze o producție industrială 
minimă de 10 miliarde lei, iar 
pină în anul 1990 de 18—20 mi
liarde lei. Se relevă, incă o dată, 
că numai pe baza industriali
zării socialiste intense a țării se 
ponte realiza o repartizare te
ritorială armonioasă a indus
triei, a altor ramuri neagricole 

pe întregul cuprins al țării, 
dezvoltarea în ritmuri înalte, de 
15—25 la sută și chiar mai mari, 
superioare mediilor pe țară, a 
producției industriale in județe 
ca Bistrița-Năsăud, Sălaj, Tul- 
cea, Vaslui, Covasna, Botoșani, 
Vfancea, Gorj, Ialomița ș. a., în 
toate județele și zonele mai pu
țin dezvoltate industrial — con
comitent cu creșterea și moder
nizarea de ansamblu a indus
triei socialiste, a economiei na
ționale.

După cum se subliniază în 
proiectele de Program și Direc
tive, îmbunătățirea, în continua
re, a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție — ca bază 

trainică pentru sistematizarea 
teritoriului, pentru accentuarea 
procesului de dezvoltare econo- 
mico-socială echilibrată a tutu
ror județelor — are în vedere 
importante criterii economice și 
sociale, cum sînt : apropierea 
industriei cu producție volumi
noasă de sursele de materii pri
me și de zonele de consum, uti
lizarea intensă a căilor fluviale 
de transport, folosirea platfor-, 
melor industriale existente și 
concentrarea unor grupuri de 
întreprinderi pe noi platforme, 
valorificarea potențialului știin
țific al centrelor universitare 
pentru industriile cu tehnică de 
vîrf, crearea de noi locuri de 

muncă in localitățile care dispun 
de forță de muncă sau care o 
pot atrage din zonele înveci
nate. Concomitent, prin respec
tarea acestor criterii, se vor ur
mări punerea în valoare deplină 
a resurselor din fiecare zonă, 
îmbinarea armonioasă a pro
ducției industriale, agricole și a 
celorlalte activități economico- 
sociale, adîncirea cooperării în
tre localitățile din cadrul ace
leiași zone. în acest fel, în pe
rioada 1976—1980 — prin aduce
rea la îndeplinire a primei eta
pe din prevederile „Programu
lui național de sistematizare a 
teritoriului și localităților urba
ne și rurale" — se vor obține 

noi și importante progrese în 
conturarea in perspectivă a pro
filului economico-social al fie
cărei zone a țării, precum și a 
rețelei de localități.

Pentru crearea unei rețele de 
orașe și centre urbane reparti
zate echilibrat pe teritoriul ță
rii, care se întemeiază în pri
mul rînd pe un potențial in
dustrial și economic în continuă 
creștere, 80 de comune Se vor 
transforma, în viitorul cincinal, 
în centre orășenești. Cit priveș
te perspectiva de pînă în anul 
1990, se vor crea circa 300—400 
de noi centre orășenești, urmind 
ca in jurul orașelor existente și 

al celor noi să graviteze toate 
localitățile rurale. în acest mod, 
prin înfăptuirea treptată a in
dustrializării socialiste și îmbu
nătățirea repartizării forțelor de 
producție, se va întregi defini
tivarea operei de făurire a com
plexului economico-social na
țional, asigurîndu-se ridicarea 
generală a nivelului de civili
zație al satelor, a bunăstării 
materiale și spirituale a intre- 
gului popor.

Evident, dezvoltarea armo
nioasă a județelor țării în viito
rul cincinal și în perspectiva de 
pină in anul 1990 nu va repro
duce aidoma, mecanic, dezvol
tarea industriei socialiste, a e- 
conomiei. Pe lingă respectarea 

criteriilor economice 
și sociale, se va acor
da o deosebită însem
nătate condițiilor na
turale în activitatea 
de implantare a noi
lor obiective indus
triale, social-culturale, 
de sistematizare ș.a., o 
maximă grijă manifes- 
tindu-se față de con
servarea frumuseților 

naturale, protejarea pămîn- 
tului, apelor, aerului, pădurilor, 
zonelor verzi, a monumentelor 
istorice și de artă, a întregului 
mediu ambiant. în procesul a- 
cesta complex și de durată, pă- 
miritul trebuie folosit cu grijă, 
în sensul creșterii suprafețelor 
destinate agriculturii, terenuri
lor arabile (în viitorul cincinal, 
cu cel puțin 125 000 ha), utili
zării cît mai complete și mai 
raționale a perimetrului con- 
struibil, organizării judicioase 
a rețelei de drumuri și căi de 
transport, evitîndu-se scoaterea 
din producția agricolă a noi su
prafețe. Se va urmări îmbunătă
țirea datării edilitar-gospodă- 
rești și culturale a orașelor și

satelor, extinderea, diversifica
rea și perfecționarea serviciilor 
către populație, în paralel cu 
creșterea densității clădirilor 
și a locuitorilor ; odată cu 
valorificarea tradițiilor locale, 
arhitectura noilor centre ur
bane, a noilor construcții pro
ductive și social-culturale va 
trebui să confere o înfățișare 
modernă tuturor orașelor țării, 
să permită îmbunătățirea ambi
anței generale a mediului de la 
orașe și sate, creșterea generală 
a gradului de civilizație al vie
ții la orașe și sate.

Pe planul sistematizării și ur
banizării județelor, trebuie re
marcată și transformarea deter
minată de faptul că, în viitorul 
deceniu, rețeaua de orașe șl lo
calități cu caracter urban va cu
prinde un număr de locuitori de 
două ori mai mare decît în 1970, 
realizîndu-se pași înainte pe ca
le? reducerii deosebirilor esen
țiale dintre sat și oraș. Este fi
resc, deci, ca în contextul dez
voltării industriale și economice 
generale să se pună un accent 
deosebit pe construcția de locu
ințe (in perioada 1976—1990 se 
vor construi 3—3,5 mițioane a- 
partamente) rezolvîndu-se în a- 
cest fel, în linii generale, pro
blema locuințelor ; a noilor 
spații locative, dotărilor cu con
strucții comerciale și social-cul
turale, cu parcuri de odihnă și 
recreație, pe creșterea nivelului 
echipărilor tehnice edilitare, 
care vor transforma radical în
fățișarea orașelor și satelor 
noastre, le vor ridica spre nive
lul gradului de dezvoltare ma
terială, de civilizație și bună
stare demne de societatea so
cialistă multilateral dezvoltată.

Gheor^he GH. CURCA 
doctor în economie 
_________ J
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a II-a)tere a nivelului de trai al întregului popor.Este de înțeles — și trebuie să fim toți conștienți de acest fapt — că nu putem consuma mai mult decît producem. Avem răspunderea față de societate, față de viitorul națiunii noastre, față de urmașii noștri, de a asigura reproducția lărgită, dezvoltarea intensă a forțelor de producție, a întregii activități sociale, a învățămîntu- lui și științei. Este necesar nu numai să asigurăm fondul de consum, ci să producem mult mai mult decît vom consuma, să alocăm permanent o parte tot mai importantă pentru dezvoltarea generală a societății.Revoluția tehnico-științifică contemporană, (introducerea mijloacelor moderne în producție, au — este adevărat — eficiență mare, asigură creșterea rapidă a producției, îndeosebi a productivității muncii ; în același timp, cheltuielile pentru crearea unităților moderne, pentru dotarea economiei cu tehnica avansată cer fonduri foarte mari.Iată de ce, problema ridicării e- ficienței economice, repartizarea în continuare a unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltare și, totodată, alocarea unei părți corespunzătoare pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual se află în strînsă legătură cu înțreaga noastră activitate economică, cu ridicarea continuă a eficienței ei. Numai pe această cale vor putea fi asigurate bunăstarea poporului nostru, un loc corespunzător națiunii noastre socialiste și comuniste în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să discutăm deschis și clar lucrurile cu întregul popor. Fiecare cetățean al României socialiste trebuie să știe că depinde și de el, de noi toți, de întregul popor, de felul în care vom munci și gospodări ceea ce avem, înfăptuirea Programului partidului, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România, asigurarea unui nivel de civilizație tot mai ridicat întregii noastre națiuni. (Aplauze pu

ternice).Este necesar să acordăm o atenție deosebită înfăptuirii prevederilor Legii retribuției — care în cu- rînd va fi adoptată de Marea A- dunare Națională —, realizării principiilor socialiste de echitate menite să asigure fiecăruia venituri corespunzător muncii pe care o depune, cantității și calității a- cesteia, contribuției aduse la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste. Totodată, așa cum se prevede în Lege — trebuie să acționăm pentru realizarea unui raport echitabil între veniturile mari și veniturile mici, aplicînd în practică principiile care călăuzesc activitatea partidului nostru de făurire a socialismului și comunismului. Și în această privință sistemului financiar îi revin răspunderi mari. Ministerul Muncii, organele care lucrează nemijlocit în acest domeniu trebuie să acționeze cu fermitate pentru aplicarea în cele mai bune condiții a prevederilor Legii.Sarcinile de viitor cer eforturi susținute, impun creșterea simțului de răspundere al fiecăruia la locul său de muncă. Așa cum am mai menționat, această răspundere revine în primul rînd conducătorilor direcți ai unităților economice și sociale, consiliilor de conducere — care trebuie să analizeze în mod colectiv programele și planurile de dezvoltare, măsurile e- conomico-financiare. Un rol important au, desigur, directorul, ceilalți factori de răspundere din conducerea diferitelor domenii de activitate. în conformitate cu democrația noastră economică, cu creșterea atribuțiilor organelor colective, cu participarea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la conducerea activității e- conomico-sociale, un rol tot mai important revine adunărilor generale. Acestea trebuie să analizeze temeinic întreaga activitate, problemele eficienței economice, măsurile ce se impun pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a sarcinilor ce revin fiecărei u- ■■ nități.

Aceasta nu diminuează însă în nici un fel, ci, dimpotrivă, face să crească răspunderile organelor financiare. Ca organe de specialitate ele trebuie să analizeze temeinic toate problemele și fenomenele e- conomice, să propună conducerilor colective, adunărilor generale măsurile necesare. Ele poartă răspunderea directă în fața conducerilor colective, a adunării generale pentru felul cum își îndeplinesc sarcinile importante din domeniul lor de activitate.Așa cum, în mod just, s-a relevat aici, este necesar să elaborăm norme cît mai precise și mai clare cu privire Ia cheltuielile materiale și financiare și, totodată, să întărim disciplina financiară. Se impun măsuri hotărî te pentru îmbunătățirea evidenței mijloacelor materiale și financiare. în controalele efectuate îh ultimul timp s-a constatat că unele întreprinderi nu știu ce au în magazie. U- nele întreprinderi au primit aprovizionarea pe șase luni înainte și totuși cereau piesele și materialele pe care le aveau de luni de zile în magazie. Trebuie să punem ordine desăvîrșită în sistemul de evidență. Fără o bună evidență a mijloacelor materiale și financiare nu se poate vorbi de activitate economică și financiară normală ! (Aplauze). Eu înțeleg aceste aplauze ca un angajament, ca semn că veți acționa pentru a pune în cel mai scurt timp ordine desăvîrșită în a- cest domeniu de activitate. (Vil 
aplauze).Este necesar ca organele financiare din fiecare întreprindere și unitate — pînă la Ministerul Finanțelor — să participe activ la întocmirea planurilor de producție, a planurilor financiare, inclusiv a bugetelor de cheltuieli, atit în unitățile cu gestiune proprie, cit și în unitățile bugetare. Oriunde se cheltuiesc anumite sume de bani trebuie să existe un buget de cheltuieli și venituri ; să se știe de unde are veniturile și cum cheltuiește. Nimeni nu poate acționa decît în concordanță cu aceste- planuri și bugete. în această privință organele financiare poartă răspunderea directă ; ele trebuie să acționeze cu fermitate pentru a-și îndeplini această sarcină deosebit de importantă.O atenție deosebită va trebui a- cordată activității de comerț exte- ,rior — atît exporturilor, cît și importurilor — pentru realizarea a- cesteia în condiții de eficiență maximă. Trebuie să aplicăm cu fermitate prevederile legale privind reflectarea în activitatea întreprinderilor atît a activității de export, cît și a cele? de import. Orice activitate de producție are un anumit scop, trebuie să răspundă unor necesități—fie în țară, fie în străinătate. Valorificarea corespunzătoare a producției în străinătate este o parte esențială a procesului de producție, nu ceva auxiliar ; producția nu se poate relua decît odată cu valorificarea produselor create care asigură resursele materiale și financiare pentru viitorul proces de producție. Conducerile întreprinderilor, organele econo- mico-financiare trebuie să înțeleagă că problemele comerțului exterior, ale exportului și importului sînt laturi esențiale, indispensabile, ale activității de producție — și să le trateze ca atare, de la întocmirea planului și pînă la realizarea desfacerii produselor și încasarea contravalorii lor.Nu sînt de acord cu acei tovarăși care au susținut aici că altcineva trebuie să aibă grijă să le asigure mijloace pentru a-și relua activitatea de producție. Avem, desigur, sistemul de credit. Dar creditul trebuie acordat în concordanță cu prevederile legii. Dacă cineva a produs anumite mărfuri pe care le ține în stoc, nu înseamnă că și-a îndeplinit obligațiile. Numai în momentul vinderii produselor și al încasării contravalorii lor se încheie țirocesul de producție și poate începe o nouă activitate economică. Nu putem admite ca la export să se primească pentru un dolar o anumită sumă în Iei, iar la import să se deconteze cu altă sumă. Cu aceeași sumă cu care obținem, de exemplu, la tractoare, un dolar, trebuie să decontăm și importul pe care îl facem pentru această producție! Numai așa vom pune ordine și vom avea posibilitatea să comparăm în mod real activitatea și eficiența economică I în această privință prevederile legilor sînt 

clare și trebuie să le aplicăm cu hotărîre. Am dat întreprinderilor un anumit timp pentru a putea trece să acționeze în concordanță cu prevederile legii. Mi se pare că acest timp a trecut.Atît în activitatea Internă, cît și în activitatea exterioară sarcini importante revin băncilor, sistemului nostru bancar. Mă așteptam să se spună ceva mai mult despre răspunderea băncilor, despre ceea ce au ele de făcut în această privință. De mai mulți ani am dat băncilor o serie de atribuții în ce privește finanțarea, sub diferite forme, a activității economice, a investițiilor, a exportului, importului, a activității de producție. în fond, băncile gospodăresc cea mai mare parte a mijloacelor financiare, inclusiv mijloacele prevăzute în buget, în 
JVe exprimăm încrederea deplină că în cel mai 

scurt timp vom asista la creșterea contribuției sistemului 
financiar în înfăptuirea programului general de dez
voltare a țării noastre, astfel îneît, în întîmpinarea 
Congresului al Xl-lea, și organele financiare, de pre
țuri și de retribuție, să se prezinte cu succese mai 
mari".

„Fiecare cetățean al României socialiste trebuie 
să știe că depinde și de el, de noi toți, de întregul 
popor, de felul în care vom munci și gospodări ceea ce 
avem, înfăptuirea Programului partidului, făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului 
în România, asigurarea unui nivel de civilizație tot mai 
ridicat întregii noastre națiuni".

fondul de stat, pentru investiții șî producție. Este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității și creșterea răspunderii băncilor în realizarea activității de finanțare a economiei noastre naționale. Dacă sînt deficiențe în diferite sectoare și ramuri de activitate, înseamnă că sînt deficiențe serioase și în activitatea băncilor, a unităților lor, că acestea nu își îndeplinesc obligațiile în concordanță cu legea.Trebuie să asigurăm ca băncile să joace un rol mai important în creșterea eficienței și buna desfășurare a activității economico-finan- ciare. Banca de Investiții, de exemplu, va trebui să poarte o răspundere mai mare atît pentru analizarea investițiilor — în special a eficienței lor — cît și pentru realizarea lor la timp, pentru buna funcționare a întreprinderilor și atingerea parametrilor pro-, iectați, cel puțin pînă la recuperarea cheltuielilor de investiții. în fond se poate considera că a încetat răspunderea băncii numai a- tunci cînd întreprinderea pe care a finanțat-o a recuperat, prin activitatea sa economică, investițiile, a restituit statului, beneficiarilor, poporului care au creditat activitatea respectivă, fondurile pe care le-a cheltuit. Băncile noastre consideră că după ce au cheltuit banii și-au încetat activitatea, răspunderea, nu mai au nimic de făcut. Este o concepție greșită pe care trebuie s-o lichidăm. Sistemul nostru bancar, începînd cu Banca Națională, finanțînd producția, trebuie să aibă răspunderea pentru valorificarea producției. Bancjt Națională, care are răspunderea în finanțarea producției industriale, trebuie să înțeleagă că îi încetează răspunderea numai atunci cînd a recuperat costul, In lei sau în valută, al pro

duselor finanțate. Același lucru e valabil pentru Banca Agricolă, pentru Banca de Comerț ExteriorSubliniez aceste lucruri pentru că dacă vrem să ridicăm rolul și eficiența sistemului financiar, trebuie să vedem bine toate organismele și rotițele acestui sistem, astfel ca fiecare să funcționeze în mod exemplar. Numai așa întregul sistem își va putea îndeplini corespunzător obligațiile !Desigur, Ministerul Finanțelor, care controlează și băncile, poartă răspunderea principală pentru buna organizare și funcționare a întregului sistem financiar, inclusiv a controlului financiar. Aceleași sarcini revin Comitetului de Stat pentru Prețuri în ce privește problemele prețurilor ; el trebuie să înțeleagă că nu se poate mul

țumi cu constatări șl că trebuie sl joace un rol activ în întregul sistem de stabilire a prețurilor, în strînsă legătură cu ministerele, cu Ministerul Finanțelor. Așa cum am mai spus, Ministerul Muncii poartă răspunderea în domeniile care îl privesc și care sînt destul de importante, ținînd seama că pînă la urmă sistemul de retribuție are un rol deosebit în stimularea activității economico-sociale.Pornind de la ceea ce avem de făcut în perspectivă în domeniul financiar-economic, va trebui să analizăm mai îndeaproape și în- vățămîntul nostru economic, începînd cu Academia de științe economice. Am de asemenea în vedere liceele economice, care nu toate corespund sarcinilor și cerințelor pe care le pune dezvoltarea noastră viitoare. Și în învățămîn- tul superior economic și financiar sînt necesare îmbunătățiri serioase, tratarea mai aprofundată a problemelor concrete ale activității economico-financiare, părăsirea spiritului academic — înțeles în sensul unei orientări abstracte. Trebuie să dăm învăță- mîntului economic un caracter nou, legat în întregime de activitatea economică a societății noastre. în momentul în care a absolvit învățămîntul superior, contabilul, ' economistul trebuie să poată răspunde cerințelor ce se pun în. întreprinderi, în agricultură, în toate domeniile de activitate. S-au inițiat unele măsuri în această privință. Le consider timide ; în cîte- va luni va trebui să rezolvăm radical situația în acest domeniu. în ce privește liceele economice, activitatea lor trebuie reorganizată în mod radical. E necesar să revedem programul acestor licee economice, să asigurăm ca el să țină seama de 

cerințele economiei noastre naționale.Trebuie să ne propunem un program serios de reciclare a absolvenților învățămîntului nostru economic,j atît superior cît și liceal, pornind de la faptul că în ultimii 10—15 ani conținutul acestui învă- țămînt nu a fost mulțumitor și nu mai corespunde cerințelor ce se pun astăzi în societatea noastră. Pornind de la aceste considerente și constatări, apreciem că trebuie îmbunătățit rapid învățămîntul nostru economic.Să elaborăm, de asemenea, un program serios de reciclare pentru a putea răspunde cerințelor atît pe plan național, dar mai ales pe planul activității internaționale, care devine tot mai intensă. Noi lărgim cooperarea internațională cu alte 

țări, înființăm societăți mixte. A- ceastă activitate o vom dezvolta. Dar trebuie să creăm și cadrele necesare, să ne apucăm hotărît să învățăm. Nu e un lucru greu. Putem soluționa rapid această problemă. Trebuie să trecem cu hotărîre la elaborarea și înfăptuirea unui program special în "această privință.Iată cîteva probleme la care am vrut să mă refer în cadrul acestei conferințe. Aș dori să atrag atenția asupra răspunderii ce revine organizațiilor de partid și comuniștilor din toate unitățile economico-sociale și financiar-bancare, din celelalte domenii prezente la conferința de astăzi. Trebuie să se acționeze cu toată fermitatea în vederea creșterii răspunderii fiecărui membru de partid, a fiecărui lucrător din acest domeniu pentru îndeplinirea marilor sarcini care le revin. Este necesar să atragem a- tenția comitetelor județene și comitetelor orășenești de partid să acorde mai multă atenție problemelor economico-financiare, să exercite o conducere și un control mai eficient și mai concret asupra acestui sector de activitate deosebit de important. Dispunem, fără nici o îndoială, de tot ce este necesar pentru a realiza cu succes sarcinile ce ne stau în față în acest domeniu de activitate — și sînt convins că vom face aceasta în bune condiții.Problemele economice și financiare — care au un rol tot mai important în întreaga noastră activitate — capătă, după cum cunoașteți, o importanță tot mai mare și pe plan internațional. Actuala criză economică și financiară din lumea capitalistă are implicații adinei. Fără îndoială că, într-o formă sau alta, dacă nu vom lua 

măsurile necesare, ea se poate reflecta negativ și în activitatea noastră. Oricum, ea are anumite influențe pentru că nu trăim izolați, participăm la diviziunea internațională a muncii, la schimburile economice, la cooperarea internațională. Este deci de înțeles că aceste fenomene pot să influențeze, într-o măsură sau alta, și asupra activității noastre. Ceea ce se impune și ceea ce putem face este de a lua măsuri ca aceste influențe negative să nu ducă la dereglarea producției, a activității e- conomice, să le înlăturăm printr-o bună organizare și conducere a întregii noastre economii. Tocmai în aceasta constă, pînă la urmă, superioritatea socialismului, a conducerii unitare și planificate a întregii activități economico-sociale.Desigur, în fenomenele de criză se reflectă, pînă la urmă, înseși contradicțiile sistemului capitalist, ale modului său de producție și însușire a venitului, se reflectă contradicțiile dintre țările în curs de dezvoltare și statele capitaliste dezvoltate. De altfel, se poate spune că această criză s-a ascuțit și a luat forme mai deosebite tocmai datorită faptului că în ultimii ani decalajul dintre țările în curs de dezvoltare și statele dezvoltate s-a adîncit, cu toate „deceniile de dezvoltare" de care s-a tot vorbit. Este de înțeles că, pînă la urmă, această situație trebuia să se reflecte în economia internațională. Creșterea prețului petrolului și materiilor prime nu este decît o reflectare a acestei situații ; ea a făcut să răbufnească aceste aspecte negative, punînd în evidență necesitatea unor măsuri hotărîte pentru lichidarea anomaliilor economice pe plan internațional și, în primul rînd, a anomaliilor legate de subdezvoltare.Se poate spune că această criză evidențiază într-un mod pregnant falimentul așa-zisei societăți de consum, faptul că ea a devenit de fapt o societate a risipei, pe care o recunosc astăzi înșiși liderii lumii capitaliste. Viața a demonstrat că chiar și în cele mai dezvoltate țări risipa are pînă la urmă o limită ; ea se răzbună cînd te aștepți cel mai puțin. Cunoașteți aceste lucruri din relatările presei. Cred că în privința aceasta presa economică ar trebui să fie mai activă, dînd posibilitatea nu numai specialiștilor, ci întregului popor să cunoască și să înțeleagă fenomenele care au loc în lumea de azi.Procesele economice pun la ordinea zilei crearea unor relații noi, a unei noi ordini economice internaționale. Desigur, fiecare înțelege realizarea acesteia în mod diferit : țările în curs de dezvoltare o înțeleg într-un fel, țările dezvoltate în alt fel. E pozitiv că se vorbește de echitate, de egalitate între parteneri, de prețuri care să corespundă unor criterii și raporturi economice juste între materiile prime și produsele industriale. In fond însă, unii gîndesc să ia măsuri pentru „a aduce la ordine" țările în curs de dezvoltare, pentru a-'și întări și în viitor pozițiile dominante. Țările în curs de dezvoltare pornesc într-adevăr de la necesitatea unor relații noi, de egalitate, de avantaj reciproc, a unor raporturi juste între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale care să încurajeze industrializarea și ridicarea economică a țărilor rămase în urmă.Realizarea acestor obiective cere, desigur, o luptă îndelungată, însuși faptul că se pune la ordinea zilei această problemă arată că în viața internațională se afirmă cu tot mai multă hotărîre voința popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri o economie independentă, de a dezvolta relații noi de egalitate, de respect al independenței și suveranității, de avantaj reciproc. 
(Aplauze puternice).în ce o privește, România va acționa și țn viitor cu toată fermitatea pentru a-și aduce contribuția la realizarea unor relații noi, bazate pe principiile de care am vorbit, la înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale.Desigur, ca țară socialistă vom dezvolta larg relațiile cu toate țările socialiste, pornind de la rolul important pe care aceste relații îl au în dezvoltarea economică a fiecărei țări socialiste și în creșterea pe ansamblu a forței și prestigiului socialismului în lume. Fiind în C.A.E.R., vom participa 

activ la colaborarea în cadrul a- cestui organism, în concordanță cu principiile și Programul complex pe care l-am adoptat de comun acord. Pornim de la necesitatea că Programul complex trebuie sâ servească egalizării nivelului de dezvoltare, creșterii mai rapide a economiei fiecărei țări socialiste participante la C.A.E.R. și, totodată, să ducă la sporirea rolului conducător al fiecărui partid comunist în conducerea activității economice-sociale, la întărirea generală a forței socialismului în lume.Vom dezvolta consecvent relațiile de cooperare economică cu țările în curs de dezvoltare, în spiritul principiilor noi ce caracterizează întreaga noastră activitate pe tărîmul relațiilor economice internaționale ; vom dezvolta, de a- semenea, în continuare relațiile cu țările capitaliste dezvoltate. Vom participa activ la diviziunea internațională a muncii, considerînd că aceasta reprezintă o necesitate imperioasă pentru țara noastră, pentru toate țările care vor să lichideze rămînerea în urmă și să-șl asigure dezvoltarea tot mai rapidă din punct de vedere economic și social.Pornim constant de Ia faptul că toate țările trebuie să participe activ la soluționarea tuturor problemelor economice și politice internaționale, că trebuie să milităm cu fermitate pentru o politică de pace și colaborare între toate popoarele lumii — aceasta fiind o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și socială a țării, a fiecărui stat, pentru făurirea socialismului și comunismului în patria noastră, pentru cauza progresului, democrației și păcii în lume. (A- 
plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,în cadrul conferinței s-au dezbătut probleme deosebit de importante pentru activitatea economi- co-financiară, pentru dezvoltarea întregii noastre societăți socialiste, în cursul discuțiilor s-au subliniat atît realizările, cît și lipsurile din domeniile de activitate care au făcut obiectul conferinței. S-au adus unele critici îndreptățite ; unii tovarăși au încercat să ia și o anumită poziție autocritică, e drept, destul de timidă. Au fost formulate multe propuneri. Toate a- cestea vor trebui analizate cu seriozitate și, pe baza concluziilor generale din această conferință, să se treacă la stabilirea programului de măsuri în vederea lichidării lipsurilor și îmbunătățirii activității în acest domeniu de activitate, ridicării muncii la nivelul cerințelor puse de partid, dezvoltării în ritm tot mai intens a societății noastre.Subliniez, încă o dată, că se Impun întărirea continuă a răspunderii, exercitarea unui control riguros și ferm, o mai bună unificare a controlului care să ducă nu numai Ia descoperirea lipsurilor și neajunsurilor, ci la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a muncii. Consider că avem tot ce este necesar pentru a lichida rapid lipsurile din aceste sectoare de activitate. Dispunem de cadre bune atît în domeniul financiar, cît și în celelalte domenii despre care am discutat aici. Putem să ne exprimăm încrederea deplină că în cel mai scurt timp vom asista la îmbunătățirea radicală a întregii noastre activități, la creșterea contribuției sistemului financiar în înfăptuirea programului general de dezvoltare a țârii noastre, astfel îneît, în întîmpinarea Congresului al Xl-lea, și organele financiare, de prețuri și de retribuție să se prezinte cu succese mai mari, să poată raporta, împreună cu întregul popor, că sarcinile puse de partid, prevederile Programului și Directivelor vor sta în mîini sigure și vor fi îndeplinite în bune condiții. (Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, doresc să urez tuturor celor prezenți la a- ceastă conferință, tuturor lucrătorilor din sistemul financiar și celelalte domenii pe care le-am a- nalizat aici succese tot mai mari în activitatea lor, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; cei prezenți in sală ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).



1
SCINT El A — miercuri 9 octombrie 7974PAGINA 4

FAPTUL] 
DIVERS!
Decebal 
are familie

La începutul anului trecut, în • 
cadrul rubricii noastre semna- | 
lam că un băietei nou născut I 
fusese abandonat de mama lui | 
în trenul rapid „Decebal". Fiind . 
internat in leagănul de copii din I 
Alba Iulia, fără nici un nume, I 
i s-a spus Decebal, de la denu- 1 
mirea trenului in care fusese I 
găsit. De atunci au trecut 20 de I 
luni. In leagănul din Alba Iulia, I 
micuțul Decebal s-a înălțat co- ■ 
păcel, bucurindu-se de o ingri- I 
jire cu adevărat părintească. De I 
citeva zile. Decebal a fost in- 1 
fiat de o familie.

Un mesaj 
din depărtări I

Am primit ieri, o radiogramă. I 
Expeditor : căpitan de marină I 
Radu Gildău. Punctul de expe- ■ 
diere : portul Bilbao — Spania. I 
Textul mesajului : „Noi, mari- I 
narii de cursă lungă, de pe 1 
frumoasa navă „Țîrgu-Mureș", I 
adresăm și . pe această cale I 
cele mai călduroase urări de • 
succes la învățătură și în ■ 
pregătirea marinărească elevi- I 
lor de la Liceul militar de | 
marină din Constanța, celor , 
care miine ni se vor alătura și I 
apoi ne vor înlocui pe navele I 
sub mîndrul pavilion românesc. • 
La apel, răspund și fiii de mari- | 
nari : Parase, Marian, Negru. I 
Sever, Cucerzan...". Un singur | 
„amănunt" a uitat căpitanul . 
Gildău : că printre elevii ma- I 
rinari, la litera „g“ răspunde la I 
apel și fiul său, Horia Gildău- •

Eternitate —

ANALIZA SITUAȚIEI STATISTICE „LA ZI“ ARATĂ;

prin eliberarea neintîrziată a terenurilor destinate griului 
și organizarea schimburilor de noapte la arat

Potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort, pînă pe data 
de 8 octombrie au fost însămin- 
țate cu grîu 1 172 500 ha, ceea ce 
reprezintă 43 la sută din prevederi 
în întreprinderile agricole de stat 
și 50 la sută în cooperativele agri
cole. Faptul că au mai rămas pu
ține zile din perioada optimă de 
însămințare a griului — timp în 
care mai sînt de semănat circa 1,2 
milioane hectare — impune luarea 
unor măsuri hotărîte pentru urgen-

tarea acestei lucrări, prin reali
zarea și depășirea vitezelor zilnice 
planificate. Or. sînt unități agrico
le și chiar județe unde ritmul de 
lucru nu se situează la nivelul sta
bilit, ceea ce influențează realiză
rile pe ansamblul agriculturii. Din 
această cauză, în ultimele patru 
zile, viteza zilnică la însămințări a 
fost de numai 85 000 ha față de 
120 000 ha, cit este prevăzut. Acest 
ritm poate fi substanțial îmbună
tățit, îndeosebi prin organizarea

mai bună a recoltării culturilor tir- 
zii și eliberarea terenurilor pen
tru ta se crea front de lucru 
semănătorilor. Este una din marile 
rezerve, intrucît există un decalaj 
serios între capacitatea de semănat 
și suprafețele pregătite pentru în- 
sămînțări. Pe de altă parte, pen
tru intensificarea ritmului la însă
mințări se cere ca activitatea să 
fie organizată în schimburi prelun
gite, atît 
nului, cit

la arat, pregătirea tere- 
și Ia semănat. Este o

măsură care și în ceilalți ani s-a 
dovedit deosebit de utilă — dă po
sibilitate ca tractoarele să fie fo
losite din plin și să se creeze front 
de lucru pentru semănat. în zilele 
care urmează, acestor chestiuni tre
buie să 
atenție, 
dețene, 
ciăliștii 
bule să 
ții pentru intensificarea 
de însămințare a griului.

li se acorde cea mai mare 
Atit organele agricole ju- 
cît și conducerile și spe- 
din unitățile agricole tre- 
acționeze în aceste direc- 

ritmului

ANCHETA NOASTRĂ ÎN JUDEȚELE IALOMIȚA, IAȘI ȘI ILFOV

P1INEA

eternitate... 
dar pînă i
cînd ? |

Patru case de pe strada Eter- | 
nității din cartierul Burdujeni- . 
Suceava poartă același număr : I 
9. De aici, cite și mai cite I 

'încurcături: gind unul așteaptă • 
oaspeți la o sindrofie, se pome- I 
nește cu „Salvarea" la poartă ce- I 
rută urgent de unul din ceilalți I 
trei; cind unul așteaptă o tele- . 
gramă sau o veste de bucurie, I 
se pomenește cu somația să plă- I 
tească amenda de la trecerea pe 
stop...

P. S. — Intr-un alt cartier su- I 
eevean—Ițcani, pe strada Sit. I 
Turturică, există 3 numere de g 
26, două numere de 24 și 3 de 28. I 
Și asta tot „eternitate" o fi? |

Am urmărit la fața locului desfă
șurarea lucrărilor in cooperativele 
agricole servite de S.M.A. Dragalina 
și anume : Dragalina, Brincoveni, 
Perișoru și Ștefan Vodă. Planul de 
campanie stabilit pe stațiune pre
vede ca în fiecare zi să se pre
gătească‘615 ha și să se însămin- 
țeze 316 ha. Pe această bază ar 
urma ca de la 25 septembrie, data de
clanșării însămințărilor, lucrările să 
se încheie în 16 zile bune de lucru.

. Pînă în prezent, pe stațiune au fost 
arate 4 400 ha, pregătite pentru semă
nat 2 900 ha și însămințate 740 ha, din 
care 500 ha cu grîu. După cum se 
vede, deși există front de lucru, se
mănatul este intirziat, nerealizin- 
du-se vitezele zilnice de lucru plani
ficate.

împreună cu directorul stațiunii, 
tov. Constantin Șandru, am trecut 
dis-de-dimineață la toate cele 5 sec
ții. Aproape peste tot, la ora 6,30 trac
toarele se aflau in punctele de lu
cru. La cooperativa agricolă Brin
coveni, toate cele 5 semănători au 
intrat în brazdă la 6,30. Sămința a 
fost transportată în cimp cu o seară 
înainte, Iar inginerul-șef al coope
rativei, tov. Lucian Grigorescu, și 
șeful secției de mecanizare, 
xandru Constantin, se 
fața locului organizînd 
„Asigurind sămința la locul 
muncă, încă din timpul serii 
nh spunea tov. Grigorescu Lucian — 
putem începe semănatul de cum se 
luminează. în felul acesta, la noi se 
lucrează continuu 13 ore pe zi, țeali- 
zînd 16—18 ha pe semănătoare, in 
loc de 12 ha". în același fel este 
organizată activitatea și la coope
rativa agricolă Perișoru.

Ora 7. Am ajuns pe terenurile coo
perativei Ștefan Vodă, în punctul 
unde 5 semănători erau grupate la 
insămințatul griului. Tractoarele erau 
cuplate la semănători, dar nici un 
agregat nu lucră. „în fiecare dimi
neață la ora 6 sîntem in cimp — ne 
spunea tractoristul Constantin Ivan. 
Nu putem incepe semănatul, deoarece 
conducerea cooperativei nu s-a în
grijit să fie transportată sămința 
in cimp și nici nu asigură oameni 
care 
rile, 
cei 
seara pină la 9—10 la lumina faru
rilor — intervine mecanizatorul Ion 
Cismaru. Dar ce ciștigăm seara, pier
dem dimineața, cînd irosim 3—4 ore 
din timpul cel mai bun de lucru". 
Se explică de ce la această unitate 
nu se realizează viteza planificată 
la semănat. La magazia cooperativei 
aveam să constatăm că la ora 8 abia 
începuse tratarea seminței ce tre
buia transportată în cimp. Desigur, 
motive se găsesc destule. „A început 
recoltatul porumbului, care este dat 
în acord global — ne spunea pre
ședintele cooperativei Gheorghe Pe
tre. Nu mai avem oameni nici pentru

Ale- 
aflau la 

activitatea, 
de

să supravegheze semănăto- 
De aceea începem 

lucrul la orele 10".
de obi- 
„Lucrăm

tratarea seminței și nici pentru su
pravegherea semănătorilor. Dar nu 
ne facem griji ; am cerut în ajutor* 
două semănători de la I.A.S. Dru
mul Subțire". Un lucru este limpede. 
Pentru urgentarea insămințării griu
lui soluția nu este să aștepți ajutor 
din afară. 'Semănătorile din dotarea 
secției de mecanizare sint suficiente, 
iar în curtea cooperativei se aflau 
în dimineața aceea pe puțin 40 de 
cooperatori. Forțele de care dispune 
cooperativa trebuie folosite continuu 
de dimineața pină seara tîrziu. Pen
tru aceasta, consiliul de conducere 
trebuie să ia măsuri pentru buna 
organizare și aprovizionare cu se
mințe la locurile de muncă, pentru 
evitarea stagnărilor.

★
După ploi, vremea bună s-a resta

bilit pe tot cuprinsul județului Iași, 
ceea ce a făcut ca mecanizatorii să 
intensifice însămînțările. Ritmul cel 
mai bun de lucru a fost atins dumi
nică, cînd, la tel ca în întreaga țară, 
Ziua recoltei a fost sărbătorită prin 
muncă. în întregul județ s-au insă- 
mințat, în această zi, 2 200 hectare, cu 
mult mai mult față de celelalte zile 
de la începutul campaniei. Cu toate 
acestea, viteza zilnică de lucru pla
nificată la semănat, de 2 500 hectare 
pe județ, nu s-ă atins,. Aceasta pen
tru că in unele cooperative agricole 
— Țigănești, Popricani, Roșcani, Ră- 
ducăneni, și altele — munca nu este 
bine organizată, se motivează că pă- 
mintul ar fi moale. „Nu este așa — 
precizează ing. Adrian Ionel, di
rector adjunct al direcției a- 
gricole județene. Peste tot se poate 
ara și semăna din ' plin. De aceea 
combatem oriunde intilnim acest as
pect. Pentru impulsionarea ritmului 
la semănat am făcut o nouă repar
tizare a specialiștilor direcției, am 
stabilit și un plan de întrajutorare 
cu tractoare șl semănători intre uni
tățile din cadrul aceluiași consiliu 
iijtercooperatist".

Pentru a se putea pune în prac
tică aceste măsuri se cere fiecărei 
unități să grăbească recoltatul po
rumbului și al celorlalte culturi tîr- 
zii de pe terenurile ce urmează să 
fie semănate. Or, în județul Iași, 
pînă la 6 octombrie au fost elibe
rate și arate doar 5 000 hectare 
din cele peste 22 000 hectare de 
însămînțat după culturi tîrzii. La 
aceeași dată, in cooperativa agri
colă din Lespezi din 370 ha cul
tivate cu porumb și care urmea
ză a fi însămințate cu griu nu 
s-a eliberat nimic. La fel și la Tirgu- 
Frumos nu s-a pregătit nici un hec
tar de ogor din 650 de hectare. în 
alte unități se eliberează terenuți, 
dar tractoriștii nu sînt pregătiți pen
tru a le ara și pregăti operativ. Este 
planificată, spre exemplu, o viteză 
la arături după culturile tîrzii de 
circa 2 000 hectare pe zi. Din acestea, 
nu se realizează nici măcar o pă-

trime. Conducerile unor S.M.A. nu 
generalizează schimbul II, așa cum 
s-a indicat de către comitetul jude
țean de partid. Se impune ca în ju
dețul Iași să se facă o mai bună 
coordonare a tuturor lucrărilor, astfel 
incit semănatul 
timpul optim.

să se termine in

★
semănatul orzului...",„Am terminat

„Da, mai sînt legume și recoltăm în 
continuare...", „La porumb, intii cel 
după care punem griul...", „Acum 
prioritatea priorității — însămînța- 
tul", „Ziua recoltei" am sărbătorit-o 
în cimp, la muncă...".

Frinturi din răspunsurile la între
bările reporterului, consemnate luni 
pe ogoarele județului Ilfov, semnifi- 
cind doar în parte marea mobilizare 
de forțe la executarea lucrărilor a- 
gricole din bogatul calendar al aces
tei toamne.

O grabă firească de a le face pe 
toate cit mai repede, cit mai bine. Dar 
griul, înainte de orice. Pină marți, 
56 700 ha primiseră sămință. Pină la 
136500 hectare, cite vor trebui însă- 
mirîțate numai cu grîu în cooperati
vele și întreprinderile agricole, ar 
mai fi, deci, 80 000 ha. Forțe meca
nice sînt, iar organele județene au

hotărit suspendarea unor activități —• 
mai ales a ședințelor — pentru a nu 
stingheri munca in cimp...

Și în cimp, aceasta se simte. Sîm- 
bătă s-a atins pentru prima dată rit
mul zilnic de 9 300 ha planificat la 
semănatul griului. Duminică — Ziua 
recoltei 
proape 50 000 de oameni pe 
re. Au fost insămînțate 
alte culturi peste 7 000 
silozat aproape 3 000 t 
fabricile de conserve și .
Capitalei au fost expediate 363 tone 
legume, iar spre bazele de recepție
— aproape 7 000 tone porumb. Pe mai 
mult de 10 000 ha mecanizatorii au 
executat, în această zi, lucrări de 
arat, de pregătire și fertilizat. Se 
poate aprecia că, pină acum, lucrările
— după cum ne-ău arătat-o cele exe
cutate de mecanizatorii din consiliile 
intercooperatiste Urziceni, Gîrbovi, 
Fierbinți, Ghimpați — se încadrează 
în limitele de exigență impuse de 
obținerea unor recolte superioare.

a fost sărbătorită de a- 
ogoa- 

cu grîu și 
ha, s-au în- 
furaje, spre 
spre piețele

Anchetâ realizată da
Aurel PAPADIUC, 
Manole CORCACI 
și Alexandru BRAD

/

Plinea, simbolul 
hranei și al îndestulă
rii. Cite nu se spun 
in legătură cu plinea! 
„Piinea e aur", sau 
„muncim pentru o 
piine". Cel cinstit iși 
ciștigă „piinea cu su
doarea frunții". Unul, 
care începe să desci
freze alfabetul mun
cii „a intrat in 
ne" ; ș.a.m.d.

Mașini mari 
scrie „Piine" 
de dimineață 
seara prin 
încărcate cu pîine de 
toate felurile. îmi 
place uneori să asist 
la descărcat.

Prin zona Lupenilor, 
pe fiecare stradă se 
află cite un cuptor 
comun pe care gospo
dinele il ard zilnic 
ca să coacă piine. Le 
vezi apoi aducind de- 
acasă poveri uriașe 
de aluat dospit, fie
care bolovan din ăsta 
avind lipit deasupra 
o etichetă ca să nu 
se încurce. Aceste 
piini se taie apoi in 
felii mari cit frunza 
de floarea-soarelui și 
se dau copiilor care 
ies cu ele la joacă.

In Oltenia am mân
cat cindva inegalabi
la piine in țest (s-o 
mai fi făcind ?). E o 
tipie rumenă și pu
havă, deosebit de gus- 
tuoasă, care înainte 
de a fi introdusă sub 
faimosul „țest" e spoi
tă pe deasupra cu o 
roșie, iar pe vatră se 
aștern foi de nuc.

D-apol colacii mol
dovenești, care nu au 
nici lapte, nici ouă, 
nici zahăr și nici mi
rodenii, ci sint făcuți 
pur și simplu din 
piine !

Statisticile spun că 
pe glob piinea se pro
duce anual într-o can
titate care ar 
pentru toată 
Și totuși, de-a

‘ veacurilor cită 
cite războaie

pii-
pe care 
Zboară 

și pină 
București

ajunge 
lumea, 
lungul 
luptă, 
duse

al

La balul din 
Ciortești...

Deodată, mujica a amuțit, pe
rechile de tineri s-au retras, ne
dumerite, de pe ringul de dans. 
La scurt timp, jfeste liniștea 
care se lăsase asupra comu
nei Ciortești-Iași s-a auzit si
rena de la „Salvare". în mașina 
oprită în fața căminului cultu
ral a fost urcat» un om bătut 
măr. Era primarul comunei, 
care venise în mijlocul tineri
lor să se bucure de bucuria pe
trecerii lor. Doi indivizi insă 
— C. Rotaru și A. Trișcă -- lu
crători pe șantiere ieșene, au 
provocat scandal. Cînd au fost 
sfătuiți de primar să se poto
lească... Judecați în fața săteni
lor, cei doi au fost „potoliți" de 
instanță pe cite 3 ani fiecare.

„Dați aducă
torului tot 
ce dorește"

Acesta este textul... textual
unui bilețel pe care paznicul 
fermei pomicole de la I.A.S. 
Breasta-Dolj l-a primit de la 
„aducătorul" Constantin Fișcu 
din Craiova. Și cum bilețelul cu 
pricina ținea loc de „liberă tre
cere", paznicul a deschis porți
le și i-a dat drumul aducătoru
lui să-și „aducă" din livada sta
tului, in propria mașină, „tot 
ce dorește". Și C. F. a „dorit" 
130 kg de mere, după care, vă- 
zind că mașina nu-i este în
deajuns de încărcată, și-a com
pletat „dorința" cu prune. Toc
mai cind C. F. se gindea dacă 
or să suporte cauciucurile atita 
greutate, a fost „ușurat" de po
vară de către organele de mi
liție. Urmează nota de plată la 
care va „subscrie" și semnatarul 
bilețelului. \

Suflă-n 
sticlă!

Preluarea sticlelor șl borca
nelor de către unitățile comer
ciale din Piatra Neamț a deve
nit o problemă de nervi și... și
cane. Șicane (ca să nu le spu
nem altfel), pe care vinzătorii 
și vinzătoarele de la magazinul 
O.C.L. Alimentara „Ozana" le 
fac oamenilor in flecare zi : ba 
că pe sticlă se află un milime
tru de etichetă nerăzuită, ba 
că de ce sticla verzuie nu e al
bă, și cea albă nu e verzuie... 
Mai mult : celor care vin cu 
sticle curate,, dar care, prin 
schimbarea temperaturii de-afa- 
râ cu cea dinăuntru aburesc, le 
spun pe un ton răstit : „Asta-i 
sticlă 7 Suflă-n ea !“ Priveliștea 
este de-a dreptul comică. O bă- 
trinică fără prea mult „suflu" 
căuta disperată pe cineva să su
fle aburul din sticlă, că altfel 
nu-și putea cumpăra ulei... 
Ce-ar fi ca și cei de la „Ozana" 
să fie puși să sufle și în... iaur
tul pe care-1 vînd ?

Rubricd redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'

în îndeplinirea cincinalului
(Urmare din pag. I]
suri urmărind mai 
ales îmbunătățirea a- 
provizionării și a u- 
tilizâril cuptoarelor de 
ardere a- materia
lelor abrazive, pen
tru a reuși ca a- 
proape întregul spor 
de producție, de 
milioane lei, ce 
prelimină pînă Ia fi
nele anului, să fie ob
ținut prin creșterea 
productivității mun
cii". De la întreprin
derea mecanică de 
material rulant „16 
Februarie", tovarășul 
Vasile Prippn, secre
tarul comitetului de 
partid, ne transmite 
vestea că aici produc
ția suplimentară zil
nică de fiecare mun
citor este de 50 de lei, 
aceasta materializin- 
du-se în loturi de pie
se de schimb pentru 
locomotive și vagoane 
și în colaborări cu alte 
unități din ramură

De altfel, inițiativele 
în întrecere sînt va
riate. Sub deviza : 
„Fiecare cadru tehnic 
să rezolve intr-un an 
cel puțin o temă teh- 
nico-știlnțifică”. peste 
2 000 de specialiști din 
județ au efectuat lu
crări reprezentind 
contribuții personale 
la creșterea eficienței 
economice a unităților 
lor. Se prevede ca a- 
ceastă inițiativă să a- 
ducă un spar de efici
ență de peste 10 mi
lioane lei.

18
se

Colectivele de oa
meni ai muncii din 
întrepririderile cluje
ne care au fost vizi
tate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt 
preocupate în cel mai 
înalt grad de finaliza
rea aplicării in viață 
a indicațiilor date, cu 
aceste prilejuri, de se
cretarul general al 
partidului. Colectivul 
uneia din cele mai ti
nere unități industria
le — întreprinderea de 
cazane mici și arză
toare — unde cu 2 ani 
în urmă intrau in 
funcțiune primele ca
pacități, este in măsu
ră să raporteze con
ducerii partidului că 
parametrii proiectați 
la capacitățile în func
țiune au fost depășiți 
în ultimele trei luni cu 
105 tone cazane și ar
zătoare. Suprafețele 
tehnologice se folosesc 
la nivelul prevăzut.in 
documentația de con
strucții. Au fost obți
nute succese în ce 
privește înnoirea și 
modernizarea produc
ției. La întreprin
derea „Triumf" ca
pacitatea intrată in 
funcțiune cu 2 ani în 
urmă, pentru fabrica
rea pieselor sinteriza- 
te și bujiilor auto, și-a 
atins parametrii pro
iectați cti două luni 
mai devreme. Produc
ția de piese sinteriza- 
te și discuri de fric
țiune este mai diversi
ficată, fabrieîndu-se 
230 de repere, în loc

de 80 cit se prevăzu
se inițial. Productivi
tatea muncii a crescut 
cu 76 la sută față de 
nivelul din grafice, 
iar cheltuielile sint 
mai. mici cu 27 de lei 
la mia de lei produc
ție. Asemenea rezulta
te raportează și colec
tivul întreprinderii 
„Unirea" privind dez
voltarea producției de 
mașini și utilaje pen
tru industria textilă, 
introducerea in fabri
cație a unor familii de 
mașini de filetat, cu 
performanțe la nivelul 
tehnicii moderne. în
treprinderile „Tehno- 
frig" și „Metalul ro
șu" au îndeplinit sar
cinile pe această peri
oadă referitoare la do
tarea industriei ali
mentare și a industri
ei ușoare cu utilaje 
și instalații diversifi
cate, cu randamente 
ridicate. Trebuie reți
nut că industria, con
structoare de mașini 
din Cluj asigură pes
te 80 la sută din pro
ducția de utilaje pen
tru industria alimen
tară și peste 50 la su
tă din aceea de utila
je pentru industria u- 
șoară.

...Așadar, jubileul de 
1850 de ani al munici
piului Cluj este mar
cat de munca entuzi
astă a tuturor colecti
velor de întreprinderi, 
pentru a intimpina cu 
noi realizări de presti
giu al XI-lea Congres 
al partidului.

t
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pentru piine ! Cită 
piine poate mânca un 
om ? Și aici vine vor
ba dc cel mai mare 
dușman al hranei, al 
îndestulării, al nil: risipa.

De la 
rămase in 
tului pină 
hrănește 
păsările cu piine, ori 
la cei care dau 
sau varsă 
vagoane de griu 
să nu cedeze la preț,

pii-

firimiturile 
urma cuți- 
la cel care 
porcii sau

foc 
in mare 

ca 
t,

însemnări de
Dumitru FURDUI

care, citind a- 
rinduri, se vor 

de îngrijorarea 
să se uite cu a-

pe 
Dar 
așa 

din- 
n-o
Ce

risipa iși spune dras
tic cuvintul. Dar nici 
o risipă nu e mai 
mare decît cea care 
se face puțin cite pu
țin. Este procesul in
vers al celui mai si
gur procedeu de a e- 
conomisi : cu picătura!

Cei 
ceste 
mira 
mea,
tenție in jurul lor șl 
să-mi spună cită pli
ne risipită pot vedea 
in fiecare zi. Unele 
restaurante au luat 
lăudabila inițiativă de 
a face pîine „de casă" 
și clientul o are 
masă proaspătă, 
de ce in bucăți 
mari ? Ai rupt 
tr-una și poate 
măninci pe toată,
faci cu restul ! La gu
noi 2 La crematoriu ? 
Așa moale și pufoasă!

Restaurantele, can
tinele, căminele arun
că zilnic multă piine. 
Prin ganguri, alături 
de cutiile cu gunoi se 
pot vedea grămezi în
tregi de, pline uscată. 
Unii le adună... Intru 
intr-un mic atelier. 
Croitorii tocmai lua-

seră o gustare și un 
băiat se grăbea să 
stringă resturile. Niș
te coji de salam, co
toare de roșii și a- 
proape o pîine întrea
gă intermediară ju
puită de coajă au fost 
aruncate la coșul de 
gunoi. Miine, la a- 
ceeași oră, vor cum
păra din nou salam, 
brinză, 
înțeles 
treagă,

Cînd 
zam la masă, cite u- 
nuia din copii i se în- 
timpla să-i pice pii
nea pe jos. Atunci 
bunica găsea momen
tul să ne asigure că 
celui căruia i-a căzut 
piinea pe jos însuși 
diavolul i-a dat peste 
mină. Trebuia s-o ri
dici $i s-o măninci 
imediat. Numai astfel 
puteai să-i faci in 
ciudă necuratului !...

Un țăran bătrin, 
odată, mi-a istorisit 1 
cum, întors din pri
mul război mondial, 
murea de foame 
nevasta și cu cei 
copii. Atunci s-a 
gajat slugă la 
mare proprietar și 
fiecare zi fura grîu în 
cizme. Adică atît cit 
încăpea între picior și 
carîmb. Acasă il 
duna bob cu bob, 
rindu-l de rișniță 
fiecare seară, și numai 
așa a reușit să-și în- 
sămințeze peticul de 
pămint rămas pirlog.

Griul, se știe, este 
o pțantă rezistentă la 
secbtă și îngheț. De 
la semănat și pină la 
tăiatul piinii in felii, 
acum, totul se face 
mecanizat. Piine, prin 
urmare, este și va fi. 
Nu despre asta este 
vorba aici. Risipa, 
însă, e risipă și, vorba 
bunicilor: e 
Căci tot de la ei 
că „are" nu cel 
produce mult, ci 
ce păstrează.

roșii și bine- 
o pîine in- 

intermediară.
la țarine așe-

cu 
trei 
an- 
un 
in

a- 
fe-
in

păcat; 
știm 
care 

cel
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JJ Perfecționarea începe cu fiecare dintre noi■ £ t

...De sus, de pe macaraua sa, în
vățase să susțină cu cei de jos, din 
hala cazangeriei, un dialog profe
sional, mai mult prin semne. De 
data aceasta, in adunare — era 
vorba de adunarea generală a or
ganizației de partid consacrată 
dării de seamă, alegerii noului bi
rou și dezbaterii proiectelor'de do
cumente pentru cel de-al XI-lea 
Congres al partidului — Constantin 
Bratu era preocupat de dialogul 
prin viu grai pe care voia să-1 
poarte cu tovarășii săi de muncă.

Voia să discute cu ei sincer, des
chis. Să le spună ce gîndește și 
cum îi vede el pe fiecare dintre ei.

Macaragiul Constantin Bratu, de 
curind primit în partid — despre 
care mulți pronosticaseră că o să 
dea bir cu fugiții cînd o să vadă 
ce-i cazangeria — înfățișa tovarăși
lor săi de muncă, prin criticile cu 
care li se adresa, o emoționantă 
profesiune de credință. Poate că 
unii dintre cei ce se recunoșteau 
în 'vorbele lui ii fuseseră cindva 
dascăli. Bratu știa bine acest lu
cru, dar mai știa încă ceva și anu
me că, la școala uzinei, nimeni nu 
poate fi numai ucenic sau numai 
dascăl. „Locul meu de muncă — 
spunea el — mă obligă să fiu atent 
la fiecare lucru care se întîmplă 
jos, la fiecare mișcare. într-o cli
pă, de acolo, de sus, eu văd orice 
neglijență. îi văd pe cite unii cum 
pierd vremea pe lîngă cite un re
cipient, îi observ fără să vreau pe 
cei ce se plimbă fără rost sau pe 
cei ce „uită" să-Și curețe mașinile, 
ori fac treabă de mîntuială. Eu pro
pun să discutăm curajos despre 
toate acestea, pentru că numai așa 
putem pune umărul, cu folos, la 
îndeplinirea unor sarcini mai mari 
decît cele pe care le avem în mo
mentul de față...".

Am reținut această secvență din 
recenta adunare generală a organi
zației de bază nr. 17 din secția ca
zangerie, ca un punct de vedere 
mai general, întîlnit în aproape toa
te dezbaterile de la întreprinderea 
„Vulcan" din București pe margi
nea proiectelor de documente ale 
apropiatului Congres al partidului. 
Pretutindeni s-a pornit de la ade
vărul fundamental că Programul 
propus de partid pentru edificarea 
și perfecționarea noii societăți tre
buie să înceapă înainte de toate cu

perfecționarea oamenilor. Iar acest 
proces complex presupune înainte 
de toate o atitudine exigentă, co
munistă față de tot ceea ce se în- 
timplă in jur, perseverență in acti
vitatea de călire morală a oameni
lor orînduirii noastre, însușirea 
normelor înscrise în codul etic care 
se va afla pe masa de lucru a 
congresului ca o expresie a grijii 
fundamentale pentru făurirea omu
lui nou, constructorul societății so
cialiste și comuniste din patria 
noastră.

...într-o Adunare generală a orga
nizației de partid de la secția mbit* 
taj ușor am ascultat 11 vorbitori.

— Trebuie să fii convins că nici
odată n-al atins limita maximă și 
să acționezi in consecință.

Secretarul de partid amintit simte 
însă nevoia unui exemplu care să 
confirme această regulă.

Acum cî’eva luni se punea pro
blema executării urgente a unei 
cantități de 100 tone de construcții 
metalice pentru extinderea unor 
capacități de producție ale între-, 
prinderii. Era clar că nimeni din 
afară nu se putea angaja la o ase
menea treabă. Singura soluție : să 
se încerce executarea celor 100 de 
tone în atelierul propriu. Dar a- 
cesta era supraaglomerat cu lucră
rile prevăzute în plan. Conducerea

UN MOD COMUNIST DE A G1NDI ȘI A ACȚIONA
PENTRU FORMAREA OMULUI

Practic, în tot ceea ce au spus 
aceștia, în legătură cu creșterea 
eficienței economice, folosirea ju
dicioasă a capacităților de produc
ție, sau asigurarea unui decalaj 
rațional între atelierele producă
toare și cele de montaj ș.a.m.d. (ca să 
nu mai amintim de referirile directe 
la problemele activității politico-e
ducative desfășurate de organizația 
de partid) am simțit implicarea fie
cărui om, aspirația de autodepășire, 
efortul de a se ridica la nivelul ma
rilor sarcini pe care partidul le 
pune în fața tuturor comuniștilor, 
a întregului popor. Regăsindu-se 
ca dimensiune esențială a noului 
program, participanții la dezbateri, 
marcați de un acut simț al respon
sabilității, analizau lucid drumul 
pe care trebuie să-l parcurgă ei în
șiși, conștienți de faptul că atinge
rea parametrilor prevăzuți în pro
iectele de documente depinde prac
tic de capacitatea lor de a munci, 
mai bine, mai eficient, de strădania 
pentru continua perfecționare pro
fesională și umană.

îl întrebăm pe lăcătușul Andrei 
Stăncioiu, secretarul organizației de 
bază din atelierul construcții meta
lice, cum vede el manifestîndu-se 
acest proces in activitatea de zi cu

întreprinderii a explicat colectivu
lui situația creată. La rîndul lor, 
comuniștii au început să discute a- 
mănunțit cu tovarășii de muncă. în 
citeva zile, oamenii au început să 
vadă tot ceea ce făceau cu alți 
ochi : au descoperit că în atelier 
sînt încă multe lucruri de pus la 
punct și au trecut la treabă. Rezul
tatul ? în loc de 100 de tone, au 
executat 225 !

Firește, asemenea exemple sînt 
multe în viața uzinei dar, după cum 
observa șeful de echipă Emil Fin- 
tîneru, care lucrează de 28 de ani 
în cazangerie, ele ne relevă 
de fapt dorința de a analiza acti
vitatea in spirit comunist, prin pris
ma exigențelor pe care le propune 
programul de făurire a omului nou.

— Principalul este să înțelegem 
că perfecționarea noastră se află 
în miinile noastre, că începe cu, 
fiecare dintre noi — ne spune el. 
în același timp ne simțim răspun
zători față de toți cei din jurul 
nostru, sintem datori să luăm atitu
dine față de deficiențele pe care le 
observăm în munca sau în compor
tarea omului alături de care trăim 
și muncim. Spun aceasta, deoarece, 
din păcate, mai avem încă munci
tori buni profesional, dar care nu se 
ridică la curajul de a critica pe cei

ce nu respectă ordinea, disciplina, 
au atitudini înapoiate față de fami
lie.. Dezvoltînd combativitatea fa
ță de mentalitățile care generea
ză asemenea stări de lucruri, tre
buie să-i facem și pe aceștia să în
țeleagă că promovarea spiritului 
exigent in relațiile dintre oameni 
nu poate decît să ajute la înlătu
rarea neajunsurilor, la statornicirea 
unui climat propice afirmării cali
tăților umane înaintate proprii co
muniștilor, constructorilor noii orin- 
duiri.

în momentul de față, în multe 
secții ale întreprinderii amintite, 
dar îndeosebi la cazangeria grea, 
după cum ne spunea Sandu Tănase. 
secretarul comitetului de partid al 
acestei secții, una din problemele 
esențiale ale muncii politico-edu
cative este aceea a formării tineri
lor. în acest sens, în adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid 
s-au și întreprins o seamă de mă
suri concrete : s-a stabilit ca tinerii 
să nu mai fie lăsați să se descurce 
„cum pot", ci să fie repartizați pe 
lingă cei mai buni comuniști care 
să răspundă de creșterea profesio
nală și modelarea fizionomiei lor 
morale, birourile organizațiilor de 
bază, să organizeze convorbiri cu ei, 
concursuri pentru însușirea rapidă a 
meseriei ș.a.m.d. într-o serie de 
locuri de muncă-cheie s-ă hotărit ca 
tinerii aflați in perioada de calificare 
să fie repartizați, după susținerea 
examenelor, în aceleași formații de 
lucru, pentru ca acestea să fie direct 
interesate și răspunzătoare de pre
gătirea temeinică profesională, po
litică și morală a viitorilor lor mun
citori.

Desigur, toate acestea nu repre
zintă decit primii pași pe care-1 
face colectivul uzinei „Vulcan" pe 
un drum de durată. Peste tot am 
întîlnit oameni preocupați să recon
sidere și să pună în valoare între
gul arsenal de mijloace prin inter
mediul cărora școala uzinei, școala 
muncii să acționeze mai eficient a- 
supra destinelor umane, să deter
mine asimilarea de către fiecare 
muncitor a normelor eticii și echi
tății socialiste, a calităților morale 
fundamentale pentru omul nou al 
zilelor noastre, care construiește so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, iar miine va construi co
munismul pe pămîntul României.

prezintă la OPERA ROMÂNĂ

BALETUL NATIONAL

Ansamblul Baletului național din Mexic va mai susține un spectacol 
și la Ploiești, miercuri. 16 octombrie 1974.

Dumitru TÎRCOB

\ 
\
\ 
\

\ 
\ 
\

î
î 
î 
î i

AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC

(dans modern)

MEXIC
Program: Luni, 14 octombrie 1974, 
tarii despre natură" s „Tango" ; „Joc 
pentină" ; „Studiul nr. 3“ ; „Note la 
Marți, 15 octombrie 1974, ora 20 : 
„Complementarii" ; „Caleidoscop" : „Montaj" j 

nr. 2“ ; „Omagiu Iui Cervantes"

ora 20 : „Comen- 
cu mingea" ț „Ser- 
un marș funebru". 
„Joc cu mingea" ;

„Studiu!

Biletele se vind. pentru București, la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 
68—70, tel. 13 53 75, iar pentru Ploiești, la agenția teatrală din locali
tatea respectivă.
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a primit scrisorile de acreditare
în alocuțiunea rostită cu acest pri

lej. noul ambasador al Olandei, AU
GUST HYACINTH CROIN, a evocat 
bunele relații care se dezvoltă între 
Olanda și România, subliniind că, in 
ultimii ani, legăturile cordiale și 
prietenești dintre cele două țări au 
devenit tot mai strinse. „S-a con
statat — a spus ambasadorul olan
dez — o creștere considerabilă, pe 
multiple planuri, îndeosebi a rela
țiilor in domeniile cultural, economic 
și politic". In acest context, vorbi
torul a subliniat că un rol important 
în dezvoltarea raporturilor româno- 
olandeze l-a avut vizita făcută anul 
trecut in Olânda de președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. In continua
re, ambasadorul Olandei a spus :

„Guvernul și poporul olandez sînt 
puternic impresionate de marile e- 
forturi depuse de poporul român 
pentru creșterea prosperității sale și 
pentru promovarea păcii in lumț. 
Am putut constata personal, în peri
oada în care am'lucrat în cadrul de
legației olandeze la Conferința pen
tru securitate și colaborare in Euro
pa, că delegația română se străduieș
te în mod impresionant să-și înde
plinească misiunea sa, jucînd un rol 
foarte important și distinct la â- 
ceastă conferință. Este inutil să a- 
daug că, la conferință, relațiile din
tre delegațiile română și olandeză 
au fost întotdeauna foarte bune și 
colaborarea deseori rodnică".

în încheiere, ambasadorul olandez 
a exprimat hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru a contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a bune
lor relații româno-olandeze.

In continuare a luat 
președintele Republicii 
România, tovarășul 
CEAUȘESCU. ■ Adresînd 
rului olandez un cald salut de bun 
venit în țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc să relev, cu satisfacție, e- 
voluția ascendentă a Relațiilor ro
mâno-olandeze, dorința noastră ca, 
prin eforturi comune, aceste rapor
turi, bazate pe stimă și respect reci
proc, să se dezvolte continuu, în fo
losul celor două țări și popoare, al

cuvintul 
Socialiste 

NICOLAE 
ambasado-

cauzei păcii și colaborării interna
ționale. îmi este plăcut să evoc, cu 
acest prilej, convorbirile rodnice și 
importantele documente, îndeosebi 
Declarația solemnă comună, adopta
te in timpul vizitei pe care 
tuat-o, anul trecut, in 
dumneavoastră țară".

în continuare, tovarășul
Ceaușescu a spus :

„România acționează
pentru extinderea și dezvoltarea re- 

. lațiilor sale cu toate statele, așezînd 
în mod ferm la baza acestor relații 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, 
în treburile interne 
reciproc, nerecurgerii la forță 
la amenințarea cu folosirea forței în 
raporturile interstatale. Milităm pen
tru democratizarea relațiilor inter
naționale și instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, pentru dezvoltarea nestînjenită, 
pe baze echitabile, a raporturilor 
dintre state, fără deosebire de orin- 
duire socială. Dorim să conlucrăm 
strins cu celelalte state pentru secu
ritate și cooperare in Europa, 
promovarea unei politici de 
dere și pace, pe continent și 
treaga lume".

Exprimînd convingerea că
nia și Olanda vor conlucra și în 
viitor tot mai rodnic atît pe planul 
relațiilor bilaterale, cit și pe plan 
internațional pentru realizarea unui 
climat de încredere, pace și largă 
colaborare între națiuni, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat noului am
basador succes deplin în îndeplinirea 
misiunii ce i s-a încredințat și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președințele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu noul ambasa
dor olandez, August Hyacinth Croin.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și Nicolae Ecobescu, 
șeful Protocolului de Stat.

am efec- 
frumoasa

Nicolae
neabătut

neamestecului 
și avantajului 

sau

pentru 
destin- 
în in-
Româ-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 octombrie. In țară : Vreme re
lativ călduroasă la Începutul intervalu
lui. apoi în răcire ușoară. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate in

nordul ți vestul țării, unde se vor 
semnala ploi locale. în rest, ploi izo
late. Vint slab pină la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 4 și 14 grade, iar maximele între 
12 și 22 de grade. Ceată slabă dimi
neața, la începutul intervalului. In 
București : Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii slabe. Vînt moderat, 
peratura ușor variabilă. Ceață 
dimineața.

Tem- 
slabă -

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
JUAN VELASCO ALVARADO 

Președintele Republicii PeruAm aflat cu adîncă întristare de pierderea de vieți omenești și însemnate pagube materiale provocate de cutremurul de pămint din regiunea Lima.Rog pe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe și să transmită familiilor îndoliate profunda noastră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmpreună cu complimentele mele, mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia desemnării mele în funcția de președinte al republicii. La rîndul meu, formulez cele mai bune urăii pentru dezvoltarea relațiilor, reluate în mod fericit, dintre cele două țări ale noastre.
FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugalia
............... j i . ....

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit, 
marți după-amiază, pe Ferenc Mar-

tin, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, în legătură cu încheierea 
misiunii in țara noastră.

va face o vizită oficială in România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, in 
cursul lunii octombrie, John Samuel

Malecela, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Unite Tanzania, 
va efectua o vizită oficială in Româ
nia.

ÎNTOARCtREA IN CAPITALĂ A DELEGAȚIILOR IUN.
•

o vizită in această țară, s-a înapoiat, 
la 8 octombrie, în Capitală.

Delegația a avut convorbiri și con
tacte cu deputați ‘și șefi de partide 
politice din cantoanele Geneva, Va
lais și Ticino, vizitind, de asemenea, 
importante obiective economice.

In cursul discuțiilor s-au relevat 
posibilități noi pentru dezvoltarea as
cendentă a relațiilor economice și 
culturale bilaterale, pentru intensifi
carea bunelor raporturi dintre parla
mentele celor două țări.

Pe aeroportul Otopeni erau prezenți 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N.,, președinți ai unor comisii 
ale M.A.N. și deputați, precum și 
Petar Troendle, însărcinat cu afaceri 
a.i. ai Elveției la București.

(Agerpres)

Astăzi s-a întors în Capitală, ve
nind de la Cairo, delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă de Ni
colae Giosan, președintele M.A.N., 
care, la invitația Adunării Poporului 
din Republica Arabă Egipt, a făcut 
o vizită de prietenie în această țară.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., președinți de comisii ale 
M.A.N^

A fost prezent Osman Assal. amba
sadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

La plecarea din Cairo, delegația 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România a fost -salu
tată de Hafez Badawi, președintele 
Adunării Poporului, Sayed Zaki, 
prim-secretar al Comitetului Uniu
nii Socialiste Arabe al orașului Cairo, 
președintele Asociației de prietenie 
egipto-română, de numeroși depu
tați, ■ .

★
Delegația Marii Adunări Naționale, 

condusă de Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N., care, la invitația 
Adunării Federale a Elveției, a făcut

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Finalele campionatelor naționale de box
® 119 concurenți pentru cele 11 titluri • Galele semifinale 
și cea finală vor avea loc la Palatul sporturilor și culturii

fotbal Ieri, la Snagov, 
meci de verificare

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Re

publicii Uganda. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare doamnei 
Elisabeth Bagaya, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Uganda.

★
La București a fost semnat, marți 

după-amiază. Memorandumul celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului eco
nomic mixt româno-japonez, care re
levă măsurile ce urmează a fi între
prinse de ambele părți pentru adin- 
cirea și extinderea schimburilor co
merciale, pentru sporirea exporturi
lor românești și dezvoltarea coope
rării in producție intre întreprinderi 
românești de comerț exterior și or
ganizații economice din Japonia.

Documentul a fost semnat de Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț șl Industrie, pre
ședintele Comitetului România-Japo- 
nia, și Masashi Isano, președintele 
Comitetului economic Japonia-Româ- 
nia.

Au fost de față Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie, Nicolae Finanțu, ambasa
dorul României la Tokio, precum și 
Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japo
niei la București.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de cea de-a XXV-a aniversare a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane, marți a avut loc, la Bacău, 
deschiderea „Zilelor filmului din 
R. D. Germană".

în aceeași zi, la Galeriile de artă 
din Bacău s-a deschis expoziția de 
grafică și fotografii „R. D. Germană 
se prezintă".

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai organelor locale dc partid 
și de stat, membri ai Ambasadei 
R. D. Germane la București, nume
roși oameni ai muncii. Cu acest pri
lej, Ernest Gavrilovici, vicepre
ședinte al comitetului județean pen
tru cultură 
și Hellmut 
Ambasadei 
alocuțiuni.

și educație socialistă 
Kluge, prim-secretar al 
R.D. Germane, au rostit

+
La sediul Asociației române pen

tru Națiunile Unite a avut loc marți 
o manifestare, în cadrul căreia Ami- 
rul Ismali, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 
președintele Asociației de prietenie 
Bangladesh-România, a vorbit des
pre „Bangladesh în relațiile interna
ționale".

ZIUA NAȚIONALA a republicii uganda

Excelenței Sale
Domnului general IDI AMIN DADA

Președintele Republicii Uganda

KAMPALACea de-a Xll-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Uganda îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, pace, bunăstare și prosperitate pentru poporul din Uganda. ' .îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între Republica Socialistă Roțnânia și Republica Uganda se vor dezvolta în viitor în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii Internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Kampala, capitala Republicii Uganda, a cunoscut în cei 12 ani care au 
trecut de-la proclamarea independenței țârii — eveniment aniversat astâzi 
— profunde schimbâri. Aici, ca și în alte localitâți ale țârii, sînt vizibile 
eforturile poporului ugandez pentru progres, pentru construirea unei vieți noi

între 21 și 27 octombrie vor avea 
loc la București finalele campionater 
lor de box ale României. Pentru 
cucerirea titlurilor naționale la cele 
11 categorii vor lupta 119 pugiliști 
care au obținut calificarea la fazele 
zonale sau au fost invitați să parti
cipe din oficiu la finale. Printre 
aceștia din urmă se numără Alee 
Năstac și Simion Cuțov 
pioni ai lumii la categoriile 
și, respectiv, semiușoară — 
și toți ceilalți competitori 
care au luat 
campionate 
amator.

Programul 
dintre care 
două pe zi (21, 22 și 23 octombrie), 
două semifinale (24 și 25 octombrie), 
reuniunea finală urmind să se desfă
șoare duminică, 27 octombrie, la ora 
10. Preliminariile vor fi organizate 
in sala Floreasca, în timp ce galele 
semifinale și cea

parte recent la 
mondiale ale

vicecam- 
mijlocie 
precum 
români 
primele 
boxului

va cuprinde nouă gale, 
șase preliminare, cite

finală vor avea loc

pe ringul din Palatul sporturilor și 
culturii. Astfel, fiecare reuniune se
mifinală, ca și finala propriu-zisă, 
va putea fi urmărită în condiții 
într-adevăr excelente de peste 7 000 
de spectatori.

în mod special atrag atenția ama
torilor de box întrecerile de la ca
tegoria muscă — in cadrul căreia 
vor lupta pentru întîietate campionul 
european Constantin Gruiescu (me
dalie de bronz la Havana), campio
nul național Ibrahim Faredin și re
centul învingător al ambilor, tînărul 
brăilean Robu Niță — și de la cate
goria semigrea, unde iși vor încerca 
puterile trei boxeri tfneri și cu 
perspective — Constantin Dafinoiu 
(Box club Brăila), Constantin Văran 
(C.S.M. Reșița) și Mircea Simon (Di
namo București). Din programul.fi
nalelor nu va lipsi, firește, obișnuitul 
meci-derbi al categoriei ușoare, Ca- 
listrat Cuțov—Paul Dobrescu.

a echipei reprezentative
Ieri, la Snagov, echipa reprezenta

tivă a României a susținut un meci 
de verificare cu formația divizionară 
B Voința București. Echipa naționa
lă a jucat în următoarea alcătuire : 
Răducanu — Cheran, Antonescu, Săt- 
măreanu II, Anghelini — Dumitru, 
Dinu, Iordănescu — Nunweiller, Kun, 
Lucescu. Au mai fost utilizați : Ior- 
gulescu, Dobrău, Deleanu, Beldeanu 
și Marcu. Jucătorul Troi continuă să 
fie indisponibil.

Joi, de asemenea la Snagov, echi
pa va susține un ultim meci de an
trenament înaintea partidei din cam
pionatul european interțări Danemar
ca — România (Copenhaga — 13 oc
tombrie).

Plecarea delegației 
Crucii Roșii Daneze

Delegația Crucii Roșii Daneze care, 
la invitația Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă 
vizită în țara 
marți Capitala.

Din delegație 
Regală prințul Henrik al Danemar
cei, Erik Husfeldt, președintele Cru
cii Roșii Daneze, și Arne Fremm, di
rectori

La plecare, oaspeții danezi au fost 
salutați de Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

A fost de față Bent Brogaard, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Danemar
cei la București.

România, a făcut o 
noastră, a părăsit
fac parte Alteța Sa

temeliile 
modern, 
o arteră 
sau tra-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

★
Echipa de fotbal (tineret) a țării 

noastre care se pregătește pentru jo
cul de simbătă cu echipa similară 
a Danemarcei va susține astăzi o 
partidă de verificare. Ea va intîlni, 
de la ora 15.30, ne stadionul Dinamo, 
echipa de tineret-rezerve a clubu
lui Dinamo.

de Ia MadridTENIS : Turneul
A început turneul internațional 

masculin de tenis de la Madrid. în 
primul tur, Ilie Năstase (România) 
l-a învins cu scorul de 6—1, 6—3 pe 
R. Dowdewell (Rhodesia). Salamon 
(S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—1 de Ion 
Tiriac (România). Alte rezultate mai 
importante : Kodes (Cehoslovacia)— 
Spear (Iugoslavia) 6—3, 6—4 ; Geru- 
laitis (S.U.A.)—Koch (Brazilia) 6—1,
7— 5 ; Munoz (Spania)—Gottfried 
(S.U.A.) 7.—K 3—6, 6—3 ; A. Amritraj 
(India)—Farell (Anglia) 6—2, 6—1 ; 
Hrebec (Cehoslovacia)—Lloyd (An
glia) 4—6, 6—3, 6—0 ; Cabeza (Spa
nia)—V. Amritraj (India) 2—6, 7—5,
8— 3 ; Krulevitz (S.U.A.)—Battrick 
(Anglia) 6—1, 6—1 ; Fisher (S.U.A.)— 
Pinto Bravo (Chile) 6—1, 6—4.

ȘAH : întrecerile de la Manila
în runda a III-a a turneului in

ternațional masculin de șah de la 
Manila, Florin Gheorghiu (România) 
l-a învins in 34 de mutări pe sue
dezul Ulf Andersson. Partida prin
cipală a rundei, Petrosian (U.R.S.S.)— 
Portisch (Ungaria), a fost întrerup
tă. In clasament conduce Liubojevici 
(Iugoslavia) cu două puncte, urmat 
de Pfleger (R.F.G.) — 1.5 puncte. 
Larsen (Danemarca) — 1,5 puncte 
etc. Florin Gheorghiu are 1 punct și 
o partidă mai puțin jucată.
BOX : Foreman, gata de luptă

HANDBAL

RUGBI
Duminică dimineața, pe stadionul 

Olimpia din Capitală va avea loc 
meciul internațional de rugbi dintre 
echipele de tineret (jucători sub 23 
de ani) ale României și Poloniei. In- 
tilnirea va începe la ora 10.

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

10,00 Curs de limba rusă.
10,30 Festivalul cintecului ostășesc 

„Te apăr șl te cint, patria 
mea". Ediția a Il-a. Marșuri 
ostășești.

11,05 „Parisul vesel" — film de de
sen animat.

12,25 România de azi, România de 
miine. Revistă social-politică 
TV. O pagină de epopee — 
„Voluta Transfăgărășanul".

12,55 Telex.
13,00 Închiderea programului.
16.00 Curs de limba germană. 
16.30—17,00 Curs de limba franceză, 

l 17.30 Telex.
17,35 Steaua Polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală.

(

de box la 
Foreman, este 
pe urma acci- 
antrenamente.

ca-Campionul mondial 
tegoria grea, George 
complet restabilit de 
dentului suferit la 
Medicii i-au scos bandajul de la ar
cada dreaptă,, rana fiind complet 
vindecată. Foreman este apt să-și 
apere centura la 30 octombrie în fața 
șâlangerului său oficial, Cassius 
Clay.

Iugoslavia — 
selecționata lumii 

PENU ȘI GAȚU IN LOT
La 13 noiembrie — cu ocazia îm

plinirii a 25 de ani de la înființarea 
Federației iugoslave de 
avea loc la Ljubliana 
ternațională masculină 
ționata Iugoslaviei^ și 
tivă mondială.
echipei mondiale a fost desemnat 
loan Ghermănescu-Kunst (președin
tele Federației române de handbal), 
care a alcătuit uri lot compus din 
16 jucători din 10 țări. Din lot fac 
parte : Penu, Gațu (România), Simo 
(Ungaria), Schimczak, Klempel (Po
lonia), Maksimov (U.R.S.S.), Benes, 
Krepindl (Cehoslovacia). Fische- 
strem (Suedia), Schmidt (R.F.G.). An
dres (Spania). Tirdal (Norvegia) și 
patru jucători iugoslavi.

Plovdiv— important 
centru industrial și 
cultural al Bulgariei 
vecine și prietene. Ves
tigii din vremuri în
depărtate apar mereu 
la Plovdiv, aduse la 
lumină de constructorii 
care sapă 
unui edificiu 
deschid încă 
de circulație
seazâ contururile unui 
nou cartier de locuin
țe. La muzeul arheo
logic al orașului o vi
trină prezintă „strada 
romană" din anticul 
Philippopolis. desco
perit cind s-au săpat 
fundațiile modernului 
hotel „Trimontium", 
iar în plin centru co
mercial pot fi urmărite 
operațiile de degaja
re a unui amfiteatru 
roman surprinzător de 
bine conservat. Intre 
urbea străveche, sem
nalată ca așezare în
floritoare încă prin se
colul 6 î.e.n., și orașul 
modem de astăzi, cen
tru de întîlniri in
drul renumitului tîrg 
internațional, deși 
xistă o distantă 
timp de două milenii 
și jumătate, se men
ține o certă legătură 
spirituală, plină de 
semnificații.

Dacă privești harta 
vie a orașului de 
colinele sale, ai o 
gine sugestivă a 
țiunilor de trecut, 
zent și chiar de 
tor. De acolo de 
covorul verde
parcurilor și grădini-

ca

handbal — va 
întilnirea in- 
dintre selec- 

o reprezenta- 
Selecționer unic al 

a fost

e- 
in

pe 
ima- 
no- 

pre- 
vii- 
suș, 

al

★
în sala de expoziții a Ministerului 

Construcțiilor Industriale din Bu
levardul General Magheru nr. 32—34 
s-a deschis, marți la amiază, expo
ziția „Construcția metrourilor în 
Uniunea Sovietică".

Prin numeroase fotografii, planșe 
și machete sînt înfățișate principa
lele realizări în domeniul 
și construcției metrourilor 
cova. Leningrad, Kiev și 
orașe sovietice.

Cu prilejul vernisajului 
cuvintul Constantin Ionescu, adjunct 
al ministrului construcțiilor indus
triale, și M. S. Goldman, director ge
neral in Ministerul Construcțiilor 
pentru Transporturi din . Uniunea So
vietică.

Au participat N. V. Maslenikov, 
I însărcinatul cu afaceri 
U.R.S.S. la București, 
ambasadei.

proiectării 
din " 
din

Mos- 
alte

au luat

ad-interim al 
și membri ai

★
Culturii 
avut loc, marți dimi- 
lărgită a Consiliului

și sporturilorLa Palatul 
din Capitală a 
neață, plenara 
de conducere al Uniunii arhitecților, 
care a abordat aspecte privind schița 
de sistematizare a municipiului 
București. în acest cadru.- specialiștii 
și-au exprimat opiniile asupra 
proiectelor ce vor fi realizate în cin
cinalul următor și intr-o perioadă 
mai largă.

lor. smălțuit de cără
miziul acoperișurilor 
de olane, de ocrul zi
durilor, 
leagănul 
rașulut ; 
Ioc. pe 
se înalță 
luetele albe, zvelte, din 
beton și sticlă ale edi
ficiilor noi, punctînd

conturează 
vechi al o- 
din loc în 
Întinse zone 
spre cer si-

(Agerpres)

...Un popas de o cli
pă pe legendara co
lină Sakhat Tepe. Ne 
aflăm printre strădu
țe înguste, desfășura
te în trepte și pavate 
cu piatră lustruită de 
intemperiile 
lor. dar și de 
turiștilor din 
noastre, veniti aici din

secole- 
pașll 

zilele

LA CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

poporului și tineretului portughez
La Casa de cultură a studenților 

din Capitală ă avut loc, marți sbara, 
un miting de solidaritate cu lupta 
poporului și tineretului portughez. 
Au participat tineri muncitori, elevi 
și studenți din București.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Ion Sasu, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Cqw, 
muniști din centrul universitar Bucu
rești, după care a luat cuvintul Joa
quim Enrico, membru al Comisiei re
gionale Lisabona a Mișcării Tinere
tului Muncitoresc. Vorbitorul a ară
tat că tineretul portughez a spus 
întotdeauna nu fascismului, subli
niind că în prezent tineretul, alături 
de întregul popor portughez, veghea
ză pentru ca procesul actual de de
mocratizare să devină ireversibil.

Joao Lizardo, membru al Comisiei 
Centrale a Uniunii Studenților Comu
niști din Portugalia, făcind un tablou 
al schimbărilor din țara sa pe dru
mul democrației și progresului social, 
a arătat că forțele reacționare care

au incercat să zădărnicească procesul 
înnoitor ce are loc în Portugalia au 
suferit un eșec datorită vigilenței 
forțelor democratice, unității dintre 
acestea și Mișcarea forțelor armate, 
în prezent, a subliniat Joao Lizardo, 
se deschid noi perspective poporului 
portughez pentru a inainta rapid pe 
drumul democratizării și decoloni
zării.

In încheiere a luat cuvintul tova
rășul Pantelimon Găvănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., care a transmis 
tineretului și poporului portughez 
mesajul de solidaritate militantă al 
tinerei generații din Republica So
cialistă România. Vorbitorul a expri
mat hotărîrea tinerei generații a 
României socialiste de a sprijini șl 
în viitor cauza dreaptă a tineretului 
și poporului din Portugalia și a sub
liniat că, în noile condiții, se deschid 
largi perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre tineretul român și tineretul 
portughez.

X

rașului. Pe strada ce 
poartă numele poetului 
Nikola Vapțarov se 
Înalță o clădire albă, 
impunătoare, destina
tă a adăposti biblio
teca populară. Con
strucția — proiecta
tă de arhitecta Ma
ria Mileva
trează o tendință mai

ilus-

al cimpiei trace din 
vecinătatea sa. folo- 
sindu-1 intensiv pen
tru ogoare și livezi.

Oamenii muncii din 
Plovdiv au întîmpinat 
a 30-a aniversare a e- 
liberării cu un șir 
de realizări remarca
bile, între care con
struirea conductei de

Salba edificiilor
din „orașul cu 9 nume

direa noii biblioteci se 
fac ultimele lucrări 
de finisaj la monu
mentala Casă a tine
retului, care se adau
gă altor citeva așe
zăminte destinate o- 
dihnei și recreării ti
nerilor. In același 
timp se construiesc 
noi stadioanei săli 
de sport, cinemato
grafe, cluburi, iar una 
din colinele orașului 
va deveni în curind 
un mare parc de o- 
dihnă și distracții, în
deosebi pentru tine
ret. Preocupările edi
lilor orașului în acest 
sens sînt 
justificate 
gindim că
310 000 locuitori ai o- 
rașului, aproximativ o 
treime sînt tineri.

...Seara, 
străzilor 
molește. 
continuă 
tensitate
treprinderi industria
le. Privită de pe coli
nele orașului învăluit 
îri liniște, constelația 
de lumini a Plovdivu- 
lili te îndeamnă să te 
gîndești la toți acești 
oameni talentați și 
harnici, care, împreu
nă cu întregul popor 
al Bulgariei socialiste 
frățești, iși făuresc o 
viață nouă și prosperă.

pe deplin 
dacă ne 

din cei
i

centre vitale ale vie
ții cotidiene — fabrici 
și instituții, așeză
minte de cultură, car
tiere de locuințe ; în 
sfirșit, grămezile de 
pămint proaspăt muș
cat de colții ex
cavatoarelor, Întretă
iate de cenușiul sche
lelor și al panourilor 
de prefabricate, indi
că locul construcțiilor 
Plovdivului de miine.

Dar să coborîm și să 
luăm contact direct 
cu existența cotidiană 
a acestui frumos oraș 
străbătut de apele 
rîului Marița si adă
postit de culmile îm
pădurite ale Rodopi- 
lor.

însemnări din R. P. Bulgaria petrol Plovdiv—Bur
gas și a complexului 
hidroenergetic de 
Vlcea.

z

ma- 
și 

am- 
care 

nu

diferite părți ale lu
mii. Căsuțe pitorești 
cu ziduri și porți 
sive, monumente 
vestigii ce poartă 
prenta mileniilor 
au dat orașului
mai puțin de nouă de
numiri : Pulpudeva,
Philippopolis, Trimon- 
tium, Plotinopol, Plu- 
di. Plodim, Plavdin, 
Philibe și, în sfirșit, 
Plovdiv.

Alt popas, ceva mai 
lung. în preajma noi
lor construcții ale o-

generală a arhitectu
rii moderne a Plov
divului : prezența re
marcabilă a unor e- 
lemente. și detalii 
decorative (fresce, vi
tralii, incizii in pia
tră), care conferă per
sonalitate fiecărei clă
diri. Din discuțiile 
cu gazdele aflăm și 
o altă tendință vizînd 
perspectiva : orașul
se va dezvolta mai 
ales pe verticală, pen
tru a economisi tere
nul deosebit de fertil

la 
de pe riul cu 

același nume, dezvol- 
tind astfel „zestrea ți
nutului", reprezentată 
astăzi de 
obiective 
combinatul textil ..Ma
rita", care realizează 
in numai 24 de ore o 
cantitate — in metri 
— de țesături de bum
bac cu care s-ar pu
tea înconjura Pămin- 
tul pe la 
combinatul 
..Rodopi", 
electrocare 
roase altele.

...Nu departe de clă-

animația 
se mai do- 

Activitatea 
însă cu in- 
în marile în-

numeroase 
economice :

Ecuator, 
de tutun 
uzina de 

și nume-
Florlca 
DINULESCU

17,55 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18,15 Scena — emisiune de actua
litate șt critică teatrală.

18,30 Tragerea pronoexpres.
18,40 Din țările socialiste.
18,50 Famliia.
18.20 1001 de seri : Povești din că

limară.
18,30 Telejurnal • In centrul ac

tualității politice : Pregătirile 
pentru Congresul al Xl-lea.

20,00 Colocviu despre viitor. Con
vorbire cu Vasile Patillneț, 
ministrul economiei forestie
re și materialelor de con
strucții, despre vittorul aces
tei ramuri economice, prefi
gurat in documentele Con
gresului al Xl-lea.

20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
actori" : Simone Signoret tn 
„Thdrăse Raquin". In alte 
roluri : Rat Vallone, Sylvle, 
Roland Lesaffne. Regla : 
Marcel Carne. Film distins cu 
„Leul de argint" la Festiva
lul de la Veneția — 1953.

22,10 24 de ore.
22.30 Închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o idee : C. I. 

Istratl.
20.30 Seară de operetă : „Soarele 

Londrei" de Florin Comișel și 
Nlcușor Constantlnescu. In
terpretează : Romei Stănciu- 
gel, Veronica Dlaconu, Aida 
Abagiev-Hartla. Niculina Clr- 
stea, Nae Ivănescu, Radu 
Popescu, Niki Popescu și an
samblul liric din Constanța.

21,4J Telex.
21,50 Bucureștiul necunoscut : „De 

la Continental la... Intercon
tinental".

22,05 Efigii lirice. Versuri în lec
tura autorilor : Radu Boușea- 
nu, Mlhai Benluc, Ion Brad. 
T. Utan, Mihal Duțescu, Mi
hai Negulescu, Ion Caraion, 
Ion Horea. Maea Nicoară, 
Dragoș Vicol, Mark! Zoltan, 
Gh. Istrate, Dan Mutașcu.

22,20 Închiderea programului.

cinema
• Ultima luptă : LUMINA — 9 ; 
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20.
• Ruy Bias : SCALA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 : 16 ; 18,30 ; 21. FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
CASA FILMULUI — 10 ; 12 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Tatăl risipitor î VICTORIA — 
0,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Sufletul negrului Charley t PA
TRIA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,30 ; 
20. BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45. FAVORIT —
9.15 ; LI,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Scurtă vacanță : CAPITOL — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• In cer și pe pămint : BUCEGI 
— 16 ; 18 : 20.
• Extravagantul domn Deeds : 
FEROVIAR — 9,30 ; 11 ; 15,30 ; 18 ;

20,30. GLORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Despre o anume fericire : TIM
PURI NOI — 9 ; 11,15 Î 13,30 ;
15,45 ; 18 : 20,15.
• Doi pe un balansoar : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 
20.
o „Stejar** — extremă urgență : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18 ;
20,15. MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Program pentru copii : DOINA 
— 9,45 ; 16.
• Fără un adio : DOINA — 11,13 ;
13.30 ; 17,30 ; 20. GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Atac Împotriva Iul Rommel :
CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45.
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30. MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15.
• Neamul Șolmăreștilor : UNI
REA — 16 ; 19,15.
• Goana după aur : BUZEȘTI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15. FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

• Trei Inocenți : PACEA — 16 ; 
18 ; 20.
• Riul Roșu : GRIVIȚA — 9 ; 
11,45 ; 15 ; 17,45 ; 20,15.
• Piele de măgar : DACIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. LIRA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Nunta î VIITORUL — 15,30 ;
18 ; 20.
• Vandana : FERENTARI — 10 ; 
15,30 : 19. COSMOS — 13 : 16 : 19.
• Prietena mea Sybille : FLO
REASCA — 16 ; 18 ; 20.
• Contesa Walewska : VOLGA — 
9 ; 11,15 j 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20.
• Fata de pe Kosmaj : COTRO- 
CENI — 14.
• Fluturii slnt liberi : COTRO- 
CENI — 16 ; 18 ; 20.
• 50 0.13 de dolari recompensă : 
CRTNGAȘI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Nu este timp : RAHOVA r- 16 ; 
18 ; 20.
• Trecătoarele Iubiri : MIORIȚA
— 15,45.
• Casa păpușilor : MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13 ; 18 ; 20,15.

• Veronica se întoarce : MOȘI
LOR — 15,30.
• Apartamentul : MOȘILOR — 
18 ; 20,15.
• Chitty—Chitty, bang—bang ;
POPULAR — 15,30 : 19.
• Ordinul Ana : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,15,
• Tunurile din Navarone : FLA- 
CARA — 15,30 ; 19.
• In numele poporului Italian : 
ARTA — 15 ; 17,30 ; 20.

?> Cazul Astrid : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 18 ;

20,15.

teatre
• A.R.I.A. (la sala ansamblului 
„Rapsodia Română) : Teatrul li
ric național Gonzalo Rolg“ din 
Cuba cu Zarzuela Cubaneză (ope
retă națională) „Cecilia Valdes" 
de Cirilo Villaverde — 20.

• Filarmonica „George Enescu" 
(Sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste România) : 
Deschiderea ciclului „J. s. Bacii 
— Muzicianul-poet". Orchestra de 
instrumente vechi. Dirijor : Lu
dovic Bacs — 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de Comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma
gheru) : Lady X — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.
s Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala- Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasilescu" : Școala birfeli- 
lor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei... iezi — 10.
O Teatrul Țăndărică (sala din cl. 
Victoriei) : Cununa soarelui — 17, 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — 10.

«
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SESIUNEA ADUN ARII HUME A 0. N. II.
• Continuă dezbaterile generale • Aspru rechizitoriu 

la adresa apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 8. — Trimi- 

«ul special Agerpres, Victor Marta- 
Iogu, transmite : Luind cuvintul în 
continuarea dezbaterilor politice din 
cadrul Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al Bo- 
liviei, Alberto Guzman Soriano, a 
declarat că eforturile internaționale 
ți cooperarea trebuie să meargă din
colo de simple declarații. Trebuie 
stabilit — a adăugat el — un meca
nism care să coordoneze prețurile de 
la produsele de export ale țărilor in 
curs de dezvoltare cu cele ale state
lor dezvoltate.

Ministrul de externe din Mali, 
Charles Samba Cissoko, a relevat 
faptul că trebuie neintirziat stabilită 
legalitatea internațională, potrivit 
principiilor Cartei, in teritoriul afri
can Namibia. Referindu-se la situa
ția din Cipru, ministrul malian a 
afirmat că datoria de prim ordin a 
O.N.U. este să salvgardeze indepen
dența și integritatea teritorială ale 
acestui stat membru al Națiunilor 
Unite, prin retragerea din insulă a 
tuturor trupelor străine.

Ministrul de externe al Australiei, 
Don Willesee, abordind chestiunea 
Orientului Apropiat, a apreciat ca 
pozitiv faptul că, pentru prima oară, 
sînt implicate In tratativele privind 
reglementarea situației din zonă 
toate statele din regiune. El a subli
niat că in cadrul negocierilor trebuie 
luate in considerare necesitatea asi
gurării securității și Integrității tu
turor statelor din zonă, precum și 
necesitatea acordării unui tratament 
adecvat poporului palestinean, pentru 
a i se garanta un viitor sigur.

Don Willesee a opinat că noua or
dine economică internațională tre
buie să se Întemeieze pe cooperare 
și înțelegere între țările dezvoltate 
și cele in curs de dezvoltare, in acest 
proces fiind implicate toate statele 
membre ale O.N.U.

Ministrul de externe din Burundi, 
Artemon Simbananiye, a condamnat 
politica de bantustanizare și a cerut 
expulzarea Africii de Sud din O.N.U.

Dezarmarea este o problemă care 
trebuie abordată de toate statele, iar 
obiectivele dezarmării trebuie să fie 
eliminarea totală a oricăror arme nu
cleare, a declarat ministrul burundez, 
cerînd totodată desființarea tuturor 
bazelor militare din țările în curs de 
dezvoltare.

„SE IMPUN MĂSURI PRACTICE PENTRU ÎNLĂTURAREA 
OBSTACOLELOR DIN CALEA UNIFICĂRII PAȘNICE A COREEI" 

Memorandumul R.P.D. Coreene
PHENIAN 8 (Agerpres). — Guver

nul Republicii Populare Democrate 
Coreene a dat publicității un memo
randum în legătură cu înscrierea pe 
ordinea de zi a celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite a proble
mei retragerii trupelor străine, aflate 
sub drapelul O.N.U., din Coreea de 
sud — transmite agenția A.C.T.C.

Unificarea Coreei, se spune in do
cument, trebuie să se realizeze pe 
cale pașnică, fără imixtiuni din afară 
și fără folosirea forțelor armate. Me
morandumul subliniază că propune
rea făcută de președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, la 4 martie anul 
acesta, de a se convoca o Mare Adu
nare Națională sau o Consfătuire po
litică consultativă a Nordului și Su
dului Coreei — cu participarea re
prezentanților partidelor politice, a 
organizațiilor obștești și a diferitelor 
pături ale populației din nord și sud

roma „Este posibilă eliminarea 
definitivă a foametei în lume“ 

Reuniunea pregătitoare a Conferinței 
mondiale alimentare

După sesiunea din 
primăvară a Adunării 
Generale a O.N.U. 
consacrată probleme
lor materiilor pri
me și dezvoltării, 
după Conferința mon
dială a populației, des
fășurată recent la 
București, Conferința 
mondială alimentară, 
care va avea loc între 
5—18 noiembrie a.c., 
reprezintă un nou e- 
veniment internațional 
marcant al acestui an, 
pe linia dezbaterii, sub 
egida Națiunilor U- 
nite, a marilor pro
bleme ce confruntă 
omenirea contempora
nă.

Sarcina pregătirii 
conferinței a reve
nit unui comitet for
mat din reprezen
tanții a peste 70 de 
state, care s-a reunit 
la sfîrșltul lunii sep
tembrie la sediul 
r.A.O. din Roma.

Ideea convocării 
unei asemenea con
ferințe s-a născut ca 
urmare a deteriorării 
cohtinue a situației a- 
limentare mondiale. 
Incepind Îndeosebi din 
1972, producția alimen
tară mondială și in 
special producția de 
cereale a Început — 
pentru prima dată 
după o perioadă de 
mai bine de douăzeci 
de ani — să se dimi
nueze considerabil, 
în plus, pe dife
rite continente s-au 
semnalat, in acești 
ultimi ani, nu puține 
calamitățt naturale — 
Inundații, secetă, epi
demii — care au avut 
ca urmare o creștere a 
cererii de alimente. 
Aceasta a dus la redu
cerea rezervelor e- 
xistente, la creșterea 
lntr-un ritm neobiș
nuit a prețurilor pe 
piața mondială, cu e-

fecte dintre cele mai 
nefaste.

Cu o deosebită acui
tate se pune această 
problemă pentru țările 
în curs de dezvoltare. 
Deși în ultimii două
zeci de ani majorita
tea acestor țări au ob
ținut progrese in creș
terea producției ali
mentare, acestea n-au 
fost nici pe departe 
suficiente pentru a 
atenua ravagiile foa
metei și subnutriției 
care bîntuie în zonele 
respective, numărul 
persoanelor care su
feră de pe urma foa
metei atingind în 
prezent circa 460 de 
milioane. în Africa și 
in Extremul Orient, 25 
pină la 30 la sută din 
populație suferă de 
subnutriție. în ge
neral se apreciază 
că din cele circa 
97 de țări in curs de 
dezvoltare, 61 înregis
trează o serioasă lipsă 
de alimente. Dincolo 
de unii factori obiec
tivi, cum sînt calami
tățile naturale, situația 
deosebit de dificilă 
se datorează în mod e- 
sențlal — așa cum au 
ținut să arate repre
zentanții a numeroase 
state participante la 
lucrările comitetului 
pregătitor — „subdez
voltării, dependenței e- 
conomice și tehnice 
față de țările Indus
trializate, efectelor ne
gative ale colonialis
mului de Ieri și neo- 
eolonialismului de as
tăzi, persistenței unor 
condiții și structuri so
ciale anacronice".

Este posibil să fie li
chidată actuala penu
rie de alimente din 
lume și să se asigure 
un nivel minim de 
„securitate alimenta
ră" 7 Pot fi combătute 
foametea și subnutriția

După ce a condamnat perpetuarea 
regimurilor rasiste din Africa, a 
practicilor colonialiste la care incă 
nu s-a renunțat cu desăvîrșire, mi
nistrul afacerilor externe șl cooperă
rii internaționale al Zairului, Umba- 
Di-Lutete, a relevat schimbările ca
litative de ordin politic pe continen
tul negru, faptul că, astăzi, din cele 
138 state membre ale O.N.U. 42 sînt 
africane — situație de care trebuie 
să se țină seama in cazul realizării 
unei noi carte a Națiunilor Unite. 
El a arătat, in continuare, că țara sa 
consideră că problema sărăciei nu 
poate fi rezolvată prin aplicarea teo
riilor malthusiene. Problema de
licată a controlării ratei nașterilor 
trebuie soluționată de fiecare țară, 
in raport cu interesele sale, a men
ționat ministrul zairez.

*
Comitetul politic special a Început 

dezbaterile asupra primului punct de 
pe ordinea sa de zi, chestiunea po
liticii de apartheid, practicată de 
guvernul sud-african. In prima șe
dință au fost ascultate o serie de 
declarații ale unor personalități afri
cane și a fost, de asemenea, prezen
tat raportul anual al Comitetului 
special pentru apartheid. Acest ra
port recomandă organizarea, in 1975, 
în cooperare cu O.U.A., a unui semi
nar care să „ia in considerație actua
la situație din Africa de Sud și mij
loacele de promovare a unei acțiuni 
publice împotriva apartheidului**.

Un alt raport al Comitetului spe
cial pentru apartheid se ocupă de 
„violările, de către regimul sud- 
african, a cartei O.N.U. și rezoluțiilor 
Adunării Generale și Consiliului de 
Securitate".

Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale al Adu
nării Generale a analizat două ra
poarte ale secretarului general al 
O.N.U. cu privire la deceniul de ac
țiune pentru combaterea rasismului 
și discriminării rasiale. Comitetului 
i-a fost prezentat un proiect de 
rezoluție recomandat de Consi
liul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), care cere Adunării Ge
nerale să facă apel la toate state
le pentru a coopera In vederea înde
plinirii obiectivelor deceniului de 
acțiune pentru combaterea rasismu
lui și discriminării rasiale.

— a constituit o nouă expresie • e- 
forturilor sincere ale guvernului 
R.P.D. Coreene, care dorește să con
tinue dialogul cu autoritățile din sud, 
in numele unificării.

Organizația Națiunilor Unite, con
tinuă memorandumul, trebuie să a- 
dopte măsuri pentru retragerea tu
turor trupelor străine din Coreea de 
sud, aflate sub steagul O.N.U. Pro
iectul de rezoluție propus la actuala 
sesiune a Adunării Generale de către 
țările socialiste și o serie de state 
din Asia și Africa prevede măsuri 
practice și rezonabile pe calea înlă
turării principalelor obstacole în ve
derea rezolvării problemei unificării 
Coreei. Guvernul R.P.D. Coreene își 
exprimă speranța că la actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
va fi adoptat acest proiect de rezo
luție, care corespunde năzuințelor și 
aspirațiilor poporului coreean și ale 
tuturor popoarelor iubitoare de pace.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
____________________ _________________________ f ’

care afectează Încă re
giuni importante ale 
pămîntului ? Docu
mentele pregătite pen
tru conferință, ca și 
luările de poziție ale 
reprezentanților dife
ritelor state in cadrul 
lucrărilor pregătitoa
re, răspund pozitiv 
la aceste întrebări. 
„Analiza tendințelor 
producției alimentare 
mondiale — se arată 
într-unul din docu
mentele menționate — 
demonstrează că există 
acel potențial de natu
ră să permită produce
rea unor disponibilități 
alimentare suficiente 
pentru viitorii zece 
ani, cu condiția adop
tării unor măsuri na
ționale și internațio
nale corespunzătoare". 
Cheia rezolvării aces
tor probleme, condiția 
primordială a îmbună
tățirii situației alimen
tare o reprezintă — 
după cum s-a degajat 
in unanimitate din lu
crările comitetului — 
creșterea substanțială 
a producției agro-ali- 
mentare in fiecare 
țară și, in special, in 
țările in curs de dez
voltare. „Revine fie
cărui stat, potrivit 
drepturilor sale suve
rane și legislației sale 
interne, sublinia repre
zentantul Perului, să 
elimine obstacolele din 
calea producției agro- 
alimentare și să pro
cedeze la dezvoltarea 
susținută a acesteia". 
Un factor important 
care poate contribui în 
mod substanțial, ală
turi de eforturile pro
prii ale fiecărui stat, 
ia creșterea produc
ției agroalimentare il 
constituie cooperarea 
internațională. în a- 
cest sens — așa 
cum s-a evidențiat 
In dezbaterile co

„O. S. A. trebuie să ridice 
sancțiunile împotriva Cubei"

• Declarația reprezentantului Mexicului 
la Organizația Statelor Americane

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Mexicul speră că „Organi
zația Statelor Americane (O.S.A.) va 
adopta definiliv o hotărire pozitivă, 
prin ridicarea blocadei și boicotului, 
impuse in urmă cu 10 ani, împotriva 
Cubei" — a declarat în Senatul me
xican reprezentantul acestei țări la 
O.S.A., ambasadorul Rafael de la Co
lina. „Mexicul — a subliniat el — 
nu a acceptat niciodată această hotă
rire adoptată de către O.S.A. prin 
boicotarea Cubei. Hotărîrea organiza
ției a constituit o probă evidentă de 
amestec in treburile interne ale al
tor țări. In loc ca O.S.A. să proce
deze la recunoașterea dreptului fie
cărui popor la autodeterminare. Noi 
sperăm că O.S.A. va reconsidera a- 
ceastă hotărire și va ridica sancțiu
nile împotriva Cubei".

ÎN VEDEREA ALEGERILOR PARLAMENTARE

Demisia guvernului grec
ATENA 8 (Agerpres). — Marți, gu

vernul grec, condus de Constantin 
Caramanlis, a demisionat. Potrivit 
agenției A.N.A., demisia cabinetului 
este menită să faciliteze calea spre 
organizarea alegerilor parlamentare, 
progrămate pentru 17 noiembrie a.c.

In acest sens, este menționată de
clarația lui Panayotis Lambrias, pur
tător de cuvint al primului ministru, 
potrivit căruia noul guvern, care ur
mează să fie format pînă miercuri, 
sub conducerea lui Caramanlis, va 
avea drept principală sarcină să ac

agențiile de presă transmit:
Delegația de partid și gu

vernamentală sovietică, 
condusă de L. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a avut o 
intîlnire cu conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, în frunte 
cu Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., informează agenția 
T.A.S.S. Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două state și 
partide, precum și probleme interna
ționale de interes reciproc.

Convorbiri polono—ame
ricano. L*8 Washington au început 
convorbirile dintre președintele 
S.U.A., Gerald Ford, și primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gie- 
rek, aflat intr-o vizită oficială în Sta
tele Unite. Părțile abordează pro
bleme ale relațiilor dintre cele două 
țări și principalele probleme, interna
ționale actuale.

Premiul Nobel pentru 
pace pe anu' 1974 8 fo3t atribuit 
fostului prim-ministru japonez Ei- 
saku Sato și fostului ministru de ex
terne al Irlandei, Sean MacBride.

mitetului — sprijinul 
și experiența țărilor 
industrializate trebuie 
să se alăture acțiunii 
statelor în curs de dez
voltare, în scopul creă
rii unor centre de cer
cetări experimentale, 
formării de cadre spe
cializate, aplicării teh
nicilor celor mai noi, 
intr-un cuvînt sporirii 
și stimulării producției 
agricole.

Ocupîndu-se de căi
le și factorii care pot 
contribui la dezvolta
rea producției agricole, 
documentele pregătite 
pentru conferință au 
indicat o mare varie
tate de asemenea mă
suri. Printre acestea 
se află propuneri vi- 
zînd intensificarea pro
ducției de îngrășămin
te și a semințelor de 
calitate, creșterea de 
cel puțin trei ori a 
fondurilor consacrate 
cercetării agricole în 
țările în curs de dez
voltare, ameliorarea, 
modernizarea și extin
derea sistemului de 
irigații actual, precum 
și crearea de noi re
țele.

Numeroși delegați

LONDRA

Mîine, alegeri in Marea Britanie
Pentru a doua oară 

In acest an, alegătorii 
britanici sînt chemați 
la urne. Situație cu 
totul deosebită, dar 
previzibilă incă de la 
scrutinul precedent. 
Guvernul format în 
februarie de laburiști 
a fost, așa cum se 
știe, un „guvern mi
noritar", ceea ce a 
făcut ca deseori să 
fie înfrînt în Camera 
Comunelor de partide
le de opoziție. în con
dițiile agravării situa
ției economice, ale 
accentuării confruntă
rii dintre patronat și 
masele de oameni ai 
muncii, guvernarea u- 
nei echioe minoritare 
devenise imposibilă, 
fapt ce a determinat 
organizarea de noi a- 
legeri.

au insistat asupra ro
lului pe care-1 are un 
comerț internațional 
echitabil cu produse 
agroalimentare. Por- 
nindu-se de la faptul 
că pentru majoritatea 
țărilor în curs de dez
voltare exporturile cu 
produse agroalimen
tare reprezintă prin
cipala sursă de finan
țare a dezvoltării agri
culturii și, în general, 
a economiei naționale, 
în cadrul lucrărilor 
comitetului s-a evi
dențiat importanța 
creării unui cadru in
ternațional favorabil 
pentru sporirea ex
portului produselor a- 
?ricole din aceste țări.
n acest scop, se im

pun măsuri concrete 
din partea țărilor dez
voltate menite să ducă 
la reducerea și elimi
narea tuturor obsta
colelor, tarifare sau 
netarifare, pe care a- 
ceste produse le întîl- 
nesc încă pe piața ță
rilor dezvoltate, la 
ameliorarea sistemului 
generalizat de prefe
rințe, prin includerea 
In schemele preferen
țiale a unui număr cit

în momentul dizol
vării parlamentului, 
cele 635 de mandate 
din Camera Comune
lor erau repartizate 
astfel : laburiștii — 
298, conservatorii — 
296, liberalii - 15, u- 
nioniștii irlandezi — 
10, naționaliștii din 
Scoția — 7, naționaliș
tii din Țara Galilor — 
2, alte partide — 4 ; 
două ■ mandate erau 
vacante în urma de
cesului a doi deputați 
laburiști, iar unul era 
ocupat de către spea
ker.

Campania electorală 
neobișnuit de scurtă, 
s-a axat' în special pe 
problemele importan
te care confruntă In 
prezent. Anglia șl, în 
primul rînd, dificultă
țile economice.

După cum s-a anunțat la Ciudad 
de Mexico, sesiunea specială a Or
ganizației Statelor Americane „in 
problema cubaneză** a fost progra
mată să se desfășoare la 8 noiem
brie la Quito, capitala Ecuadorului. 
Dip inițiativa a trei state latino-a- 
mericane — Costa Rica, Columbia și 
Venezuela — urmează să se dezbată 
cererea privind ridicarea sancțiunilor 
economice și diplomatice împotriva 
Cubei. Observatorii politici de la 
Ciudad de Mexico apreciază că. In 
cadrul O.S.A., există deja majorita
tea necesară de două treimi pentru 
a aproba această inițiativă, ceea ce 
va permite restabilirea imediată de 
relații diplomatice intre țările latino- 
americane și guvernul de la Havana.

ționeze pentru a asigura pregătirea și 
desfășurarea, in bune condiții, a vii
toarelor alegeri.

In legătură cu noua componență a 
guvernului grec, Lambrias a mențio
nat că doi dintre principalii membri 
ai cabinetului, vicepremierul și mi
nistrul de externe Gheorghios Mav- 
ros și ministrul apărării Evangelos 
Averoff, la cererea premierului Ca
ramanlis, vor continua să dețină por
tofoliile lor în scopul desfășurării 
normale a activității tn domeniile 
respective.

La Belgrad au ,ncePut con* 
vorbirile politice oficiale intre losip 
Broz Tito, președintele R. S. F. Iugo
slavia, și Ne Win, președintele Re
publicii Socialiste a Uniunii Birmane.

La Damasc 8U încePut convor
biri oficiale intre Hafez El As
sad, președintele Siriei, și Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, președin
tele Consiliului Consultativ al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, aflat 
lntr-o vizită oficială în Siria.

!ntr-o declarație, preiedin- 
tele FRELIMO, Samora Machel, a a- 
rătat că Frontul de Eliberare din 
Mozambic și guvernul portughez res
pectă intru totul prevederile acordu
lui de la Lusaka privind independen
ța Mozambicului. El • subliniat că 
îndeplinirea acordurilor de la Lusaka 
garantează o colaborare strinsă intre 
toți membrii guvernului provizoriu 
din Mozambic pînă la declararea in
dependenței depline a acestei țări, in 
iunie 1975.

mai mare de produse 
agroalimentare, la rea
lizarea unui raport 
mai just între prețuri
le materiilor prime și 
produselor agroali
mentare, pe de o par
te, și ale produselor 
manufacturate, pe de 
altă parte — toate 
marcind pași con- 
creți spre instau
rarea unei noi or
dini economice, de 
care depinde în mod 
esențial și „securitatea 
alimentară" pe plan 
mondial.

„Proiectul de Decla
rație universală pen
tru eliminarea defi
nitivă a foametei", ela
borat In cadrul lucră
rilor comitetului și 
care va fi discutat și 
aprobat de conferință, 
pornește de la ideea că 
toți membrii comuni
tății internaționale sini 
responsabili in mod 
solidar de îndepărta
rea acestui mare flagel 
și că, prin eforturile 
popoarelor și statelor, 
acest obiectiv poate 
fi atins.

Radu BOGDAN

în ultimele zile s-au 
desfășurat ample dez
bateri in jurul ideii 
formulate de Edward 
Heath privind „nece
sitatea creării unui 
guvern de unitate na
țională" — propunere 
exprimînd, după păre
rea observatorilor de 
aici, pesimismul con
servatorilor in ce pri
vește șansele oferite 
de actualele alegeri, 
în schimb, laburiștii, 
așa cum a și subliniat 
de altfel in repetate 
rinduri Harold Wilșon, 
s-au arătat încrezători 
în obținerea majorită
ții necesare formării 
unui cabinet stabil.

Rezultatele definiti
ve ale alegerilor vor 
fi cunoscute in cursul 
zilei de vineri.

N. PLOPEANU

BERLIN

Intîlnire a delegației Frontului Unității Socialiste 
cu conducători ai Frontului National al R. 0. G.
BERLIN 8 (Corespondență de la 

C. Varvara). — Delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., care a 
participat la manifestările prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a înte
meierii R. D. Germane, a fost pri
mită, marți, de Erich Correns, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D.G. Au fost 
prezenți Werner Kirchhoff, vicepre
ședinte al Consiliului Național, mem-

Consultări pentru soluționarea 
crizei de guvern din Italia 
P.C.I. se pronunță pentru o schimbare democratica 

profundă
ROMA 8 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Giovanni Leone, și-a 
continuat consultările în vederea so
luționării crizei guvernamentale de
clanșate săptămîna trecută odată cu 
demisia guvernului de centru stînga 
condus de premierul Mariano Rumor, 
intîlnindu-se, la Palatul Quirinale, 
cu reprezentanții Partidului Comu
nist Italian și ai Partidului Demo- 
crat-Creștin.

★
La încheierea reuniunii sale con

sacrată examinării crizei politice din 
Italia, Direcțitfhea Partidului Comu
nist Italian a dat publicității un co
municat în care se arată că P.C.I. 
„sa opune categoric oricărui nou gu

Ministrul de externe al 
Egiptului, IsmaiI Fahmy, aflat in 
vizită oficială la Paris, a conferit cu 
omologul său francez, Jean Sauvag- 
nargues, asupra unor probleme ce 
privesc relațiile bilaterale. La înche
ierea convorbirii, IsmaiI Fahmy a de
clarat că a ajuns, împreună cu in
terlocutorul său, „la un acord pri
vind instituirea unui sistem regulat 
de schimburi de opinii și de in
formații". Importanța relațiilor din
tre Franța și Egipt reclamă acest 
gen de colaborare, a precizat minis
trul egiptean.

La biblioteca română din New 
York a fost deschisă expoziția 
de pictură a artistei Georgeta 
Aramescu Anderson. Elementul 
de inspirație al artistei rămîne 
folclorul românesc, familiar pic
toriței — legată de țara căreia ii 
aparține prin naștere.

Cel de-al 22-lea Congres 
internațional de medicină 
aeronautică și spațială8 f08t 
inaugurat la Beirut. La lucrări par
ticipă numeroși oameni de știință de 
specialitate de renume mondial.

La Tirana 8U fost date pub11* 
citații rezultatele oficiale ale alege
rilor pentru Adunarea Populară — 
parlamentul R. P. Albania — care 
au avut loc la 6 octombrie. Potrivit 
comunicatului Comisiei electorale 
centrale, toți cei 1 248 530 de alegă
tori s-au prezentat la urne, în fa
voarea celor 250 de deputați în or
ganul legislativ suprem votînd 
1248 528 de alegători.

Miniștrii agriculturii din 
Franța, Irlanda, Danemarca, Belgia și 
R. F. Germania s-au întrunit, marți, 
la Chambery, în Franța, în cadrul u- 
nei reuniuni de lucru. Un mare nu
măr de producători agricoli au mani
festat, cu acest prilej, la Chambery, 
împotriva hotărîrilor adoptate recent 
de către miniștrii agriculturii din ță
rile membre ale Pieței comune.

Guvernul din Peru adopt5 
măsuri hotărîte pentru lichidarea ur
mărilor puternicului cutremur care a 
lovit țara la 3 octombrie a.c. în a- 
cest scop, a fost creat un consiliu 
«peclal, cuprinzînd reprezentanți ai 
diferitelor ministere, ai torțelor ar
mate și ai sistemului național de mo
bilizare socială. în urma acestor ac
țiuni, cu toate daunele importante

PENURIA DE PETROL Șl RĂSPUNDEREA MARILOR CUMPĂNII
Dezvăluirile unui raport întocmit 

de o înaltă instanță juridică din S.U.A.
NEW YORK 8 (Agerpres). — O 

înaltă instanță juridică specială din 
S.U.A., însărcinată cu anchetarea ro
lului marilor companii petroliere în 
declanșarea crizei energetice, a pu
blicat un raport în care afirmă că 
penuria de netrol de ne Dietele occi
dentale ar fi putut, în mod clar, să fie 
evitată. „Dovezile — scrie raportul 
— arată în mod clar că firmele pe
troliere nu au realizat, în primele 
șase luni ale anului, produse petro
liere — inclusiv benzină și motorină — 
pentru a face față cererii crescinde, 
deși ele posedau la vremea respec

IRAN în favoarea unui dialog deschis

în problema crizei de energie
NEW YORK 8 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat revistei ame
ricane „Time", ministrul Iranian 
pentru problemele interne și servicii
le .civile, Jamshid Amuragar, s-a 
pronunțat în favoarea inițierii unui 
„dialog deschis" între țările membre 
ale Organizației pentru cooperare 
economică și dezvoltare (O.E.C.D.) 
și statele producătoare de petrol, 
pentru rezolvarea problemelor ridi
cate de criza de energie.

s
brl ai Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național al R.D.G.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească, efectuîndu-se 
un schimb de păreri privind adînci- 
rea colaborării dintre Frontul Unității 
Socialiste și Frontul Național al 
R.D.G. Tovarășul Ștefan Voitec a 
transmis președintelui Consiliului 
Național al Frontului Național al 
R.D.G., Erich Correns, salutul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Frontului Unității Socialiste. 
Mulțumind cordial, Erich Correns a 
trimis salutul său președintelui Fron
tului Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

vern care nu va fi dispus si efectu
eze o profundă schimbare democra
tică". Partidul comunist, se spune In 
continuare în comunicat, se pronun
ță pentru un guvern care să aibă un 
program de măsuri urgente privind 
dezvoltarea economică și socială • 
țării pe baze noi, sănătoase și dura
bile, care să poată satisface cererile 
cele mai urgente ale maselor munci
torești și populare.

P.C.I., se arată In comunicat, so 
opune organizării de alegeri gene
rale anticipate și dorește ca alege
rile administrative să se desfășoare, 
așa cum a fost prevăzut, in primă
vara anului viitor.

provocate de cutremur, viața in ca
pitala peruană și in alte regiuni ale 
țării a intrat pe făgașul normal.

Grevă în Spania. Agenț!a
France Presse informează că 4 000 
de muncitori de la uzinele de au
tomobile „SEAT" din Spania au par
ticipat la o grevă de solidaritate cu 
cei 47 de militanți sindicali arestați 
la sfîrșitul săptămînii trecute, în a- 
propiere de Barcelona. A.F.P. amin
tește că muncitorii de la „SEAT" au 
participat vinerea trecută la o altă 
grevă de solidaritate cu muncitorii 
de la uzinele „FASA-Renault" din 
Sevilla, care au rămas fără lucru în 
urma lock-out-ului declarat de patro
nat.

Prima centrală energeti
ca nucleară din Iugoslavia 
va fi construită in zona localității 
slovene Krsko. Pentru realizarea ei, 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
iugoslave și ai unor bănci străine au 
semnat, luni, la Dubrovnik, un acord. 
Centrala va fi construită de firma 
americană Westinghouse, fiind pro
gramată să producă primele cantități 
de energie la începutul anului 1979. 
Capacitatea 6a va fi de 632 mega
wați.

Șomaj. Numărul muncitorilor 
din industria de automobile a R.F.G., 
afectați de șomajul parțial tn cursul 
lunii septembrie, s-a ridicat la 
128 000, a anunțat, marți, Asociația 
constructorilor de automobile cu se
diul la Frankfurt pe Main. Media 
lunară stabilizată de la începutul 
anului era de 75 000.

Inflația a crescut în Chi- 
în perioada primelor nouă luni 

ale acestui an, cu 242,6 la sută, in 
raport cu anul precedent, au anun
țat autoritățile de la Santiago de 
Chile. Numai în luna septembrie in
dicele costului vieții s-a majorat cu 
12,8 la sută.

'I

Se întăresc pozițiile 

P. C. din Japonia
TOKIO 8 (Corespondență de la 

P. Diaconu). — Șeful secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia, Tetsuzo Fuwa, a declarat. în- 
tr-o conferință de presă, că P.C.J. 
deține peste 2 800 de mandate în 
Consiliile municipale și Adunările 
legislative locale, fiind principalul 
partid politic reprezentat în 191 de 
organisme locale. El a precizat că 
P.C.J. va prezenta aproximativ 900 
de candidați în alegerile pentru A- 
dunările prefecturale ce urmează să 
aibă loc în primăvara viitoare. Tot
odată, Tetsuzo Fuwa a menționat că 
P.C.J. va prezenta candidați în toa
te circumscripțiile în alegerile pen
tru Adunările locale din 389 de ora
șe și districte din capitala niponă.

tivă capacitatea totală pentru a livra 
suficiente produse, atît ca posibilități 
de rafinare, cit și ca resurse de țiței 
brut". Același juriu a condamnat, 
luna trecută, șapte mari companii 
petroliere americane, găsindu-le vi
novate de a fi acționat de comun 
acord în vederea restrîngerii concu
renței.

Instanța juridică specială recoman
dă, printre altele, adoptarea, în 
S.U.A., a unor reglementări la nivel 
federal, statal și municipal, pentru a 
pune capăt acestor practici ale com
paniilor petroliere.

„Primul din principiile noastre — 
a subliniat ministrul iranian în ca
drul interviului — este că prețurile 
la petrol trebuie să fie echivalente 
cu prețurile surselor de energie de 
înlocuire5 iar al doilea este acela 
după care, indiferent de prețul pe
trolului, el ar trebui schimbat în ra
port cu rata inflației din țările in
dustrializate, în așa fel incit să pro
tejeze puterea noastră de cumpă
rare".

OF PRETUTINDENI
• ZGOMOTUL RE

DUCE RANDAMENTUL. 
Cînd depășește anumite limite, 
zgomotul are o influență nega
tivă asupra inimii, aparatului 
respirator, digestiei, tensiunii 
arteriale și chiar asupra siste
mului nervos central. După o- 
pinia unui savant francez, o re
ducere cu 20 decibeli a zgomo
tului ar ridica simțitor randa
mentul muncii. Firmele ameri
cane au evaluat Ia 4 milioane 
dolari pe zi pierderile provoca
te în S.U.A. ca urmare a efecte- 
lqr nocive ale zgomotului din 
birouri.

• O AUTOBASCU
LANTĂ CU O CAPACI
TATE DE TRANSPORT 
DE 120 TONE, creată de 
constructorii sovietici, a fost 
experimentată cu succes în- 
tr-una din exploatările carboni
fere la zi ale Siberiei. Capabil 
să transporte într-o singură 
cursă conținutul a două va
goane mari de cale ferată, acest 
gigant rutier, lung de 14 metri 
și înalt de 5 metri, este, în ciu
da dimensiunilor sale aprecia
bile, foarte ușor manevrabil. 
Dotat cu un motor cu turbină 
cu gaze de 1 200 C.P., uriașul 
autocamion dezvoltă o viteză de 
60 kilometri pe oră, iar durata 
de descărcare a platformei sale 
basculante este de 12 secunde.

• SCALA DIN MI
LANO IN CRIZĂ. Vestita 
operă trece prin mari greutăți 
financiare. Deschiderea noii 
stagiuni este amenințată — in
formează presa italiană. De ani 
de zile, „Scala" cîntă pe credit. 
Deficitul, calculat cu prudență, 
a ajuns acum la 2,5 , miliarde 
lire. Colectivul operei' se gîn- 
dește să solicite ajutorul statu
lui pentru acoperirea datoriilor 
acumulate. Unii recomandă 
chiar inițierea, cu sprijinul 
UNESCO, a unei acțiuni inter
naționale, așa cum s-a procedat 
in urmă cu cițiva ani sub de
viza salvării Veneției.

• O IMPORTANTĂ 
CANTITATE DE STUPE
FIANTE a fost capturată în 
portul egiptean Alexandria. Vă- 
zînd că în ultimul timp suferă 
eșecuri după eșecuri, traficanții 
de droguri s-au gîndit să scrie 
pe lada in care erau ascunse ha
șișul și heroina in valoare de 
aproximativ patru milioane de 
dolari următoarea inscripție : 
„opere literare". Poliția a ares
tat însă pe răspînditorii unei a- 
semenea „culturi".

• NUMAI ALB. whisky-ui 
scoțian „White Horse" (Calul 
alb) este consumat în mulțe 
țări din lume, dar mai ales in 
Republic- Sud-Africană,această 
băutură este în mare vogă. Ra
portul comercial al companiei 
specifică în acest sens : „piața 
sud-africană rămîne cea mai 
considerabilă din Africa". Se 
spune că preferința pentru 
„White Horse" s-ar datora fap
tului că pe etichetă este același 
cuvînt ca și pe inscripțiile cu 
care rasiștii au împînzit țara : 
„White" — rezervat pentru albi.

• CINCI GEMENI. La 
un spital din orașul Baltimore, 
S.U.A., s-atf născut, marți dimi
neață, cinci gemeni — patru 
fete și un băiat. Starea lor 
este excelentă, au anunțat me
dicii spitalului.

• UN FOC DE ARTI
FICII ? Nu, o minusculă me
duză (de 15 milimetri — mărită 
in fotografia de mai jos), care 
trăiește în apropiere de coaste
le Japoniei. Această specie va 
fi prezentată la „Expo’75“, care 
se va deschide în Okinawa.

2 500 KM DE BAN
DĂ SONORĂ. Fonoteca 
din Viena a colecționat pînă 
acum benzi sonore cu o lungi
me totală de 2 500 km, pe care 
sint imprimate concerte, confe
rințe și discursuri. Este în curs 
de amenajare o sală de audiție, 
care va putea fi utilizată simul
tan pentru diverse audiții. In
stalații speciale vor selecta ban
da dorită și porțiunea care va 
ti ascultată.

• COMPENSAȚIE. 
Statisticile daneze susțin că ti
nerele din această țară găsesc 
din ce în ce mai greu un soț. 
Acest fapt a determinat o com
panie de asigurări din Copen
haga să instituie o nouă poliță 
de asigurare — împotriva celi
batului. Dacă clienta, avînd o 
astfel de poliță, n-a găsit pînă 
la vîrsta de 35 de ani un parte
ner de viață, primește o com
pensație bănească.

• PENTRU PROTEJA
REA MONUMENTELOR 
ARHITECTONICE. Din 30 
de mii de monumente arhitec
tonice înregistrate în Franța, 
mai puțin de două sute sînt 
posterioare anului 1800. Și a- 
ceasta — scrie „Le Figaro" — 
din cauză că vestigiile arhitec
turale ale secolului al XIX-lea, 
mai puțin protejate, sînt victi
me ușoare ale diferitelor pla
nuri de renovări urbane. Pen
tru a asigura conservarea 
capodoperelor arhitecturale, Mi
nisterul pentru Problemele Cul
turale a anunțat o nouă politică 
urbanistică. între altele, 100 de 
municipalități sînt chemate să 
creeze zone interzise restructu
rărilor
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