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PĂDURILE, 0 MARE A VUȚIE NAȚIONALĂ, 

TREBUIE RAȚIONAL GOSPODĂRITE!"

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neață, pe membrii delegației japo
neze în Comitetul economic mixt 
româno-japonez, condusă de Masashi 
Isano, președintele părții' țării sale 
în acest organism.

La întrevedere au participat tova
rășii Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, loan . Avram, Mihail Florescu, 
Virgil Act'arian, Gheorghe Cazan, 
miniștri, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț și Industrie, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii.

A luat parte ambasadorul Japoniei 
la București, Ryoko Ishikawa.

în cursul convorbirii a fost releva
tă dezvoltarea favorabilă a raportu
rilor economice și de cooperare 
româno-japoneze, subliniindu-se că 
ele dețin o pondere însemnată în an
samblul colaborării prietenești din
tre cele două țări. Trecindu-se în re
vistă unele acțiuni de cooperare in- . 
dustrială, realizate sau în curs de 
finalizare, s-a apreciat că potențialul 
economic și tehnico-științific al 
României și cel al Japoniei permit o 
extindere și diversificare mai mare a 
conlucrării în sfera producției, pre
cum și a schimburilor comerciale. 
Ambele părți s-au pronunțat pentru 
mai buna valorificare a posibilități
lor existente în acest sens, pentru 
promovarea mai susținută a relațiilor

economice romăno-japoneze, a coope» 
rării pe terțe piețe, pentru identifi
carea unor noi căi și domenii d« 
colaborare.

A fost evidențiat rolul important 
care revine Comitetului economic 
mixt româno-japonez în amplifica
rea și aprofundarea legăturilor bi
laterale pe tărîm economic și teh- 
nico-științific, președintele Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației ja
poneze exprimindu-și convingerea 
că lucrările celei de-a treia sesiuni 
a comitetului, desfășurate în aceste 
zile la București, vor deschide calea 
unei conlucrări mai largi și mai 
rodnice între cele două țări, în 
folosul ambelor popoare, al păcii, 
înțelegerii și progresului în lume.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

Ambasadorul
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
amiază, pe Ferenc Martin, ambasado-

Republicii Populare Ungare
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, in legătură cu încheierea mi
siunii sale în. țara noastră.

Convorbirea care a avut loc eu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

—
Să mobilizăm toate energiile pentru a traduce în viață

indicațiile conducerii partidului, ale secretarului său general,

la încheierea lucrărilor primei Consfătuiri cu prilejul „Zilei recoltei"

republicane a cadrelor de conducere din silvicultură
Stimați tovarăși,Aș dori să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din domeniul silviculturii, un salut călduros din partea Comitetului Central, a guvernului, precum și a mea personal. (Aplauze. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Consfătuirea cadrelor de conducere din silvicultură are loc cu puțin timp înaintea celui de-al XI-lea Congres, care urmează să dezbată și să adopte Programul partidului și Directivele dezvoltării economico-sociale a țării în următorii ani ; de aceea, ea are o importanță deosebită. Pe lîngă faptul că a analizat felul în care S-au realizat în acest sector hotărîrile Congresului al X-lea, ea stabilește liniile de activitate în următorii ani în silvicultură, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a prevederilor Programului și Directivelor ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea al partidului.Am ascultat pe cîțiva din tovarășii care au luat cuvîntul aici și am fost informat asupra felului cum au decurs lucrările pînă a- cum. Am reținut cele spuse cu privire la realizări, precum și la ceea ce trebuie făcut în continuare pentru dezvoltarea fondului forestier. S-au făcut și unele critici; n-aș putea spune însă — cel puțin din ceea ce am ascultat eu — că acestea au fost destul de severe. Cu atît mai puțin am putut asista la o analiză autocritică a lipsurilor, a stărilor de lucruri negative. Poate s-a făcut în zilele anterioare, considerîndu-se că nu mai e necesar să se analizeze lucrurile în acest spirit și în prezența noastră.Este adevărat, pădurile reprezintă o mare bogăție națională. Ele sînt și un factor important al mediului înconjurător, determinînd menținerea unui climat propice pentru om, asigurarea unor condiții naturale de viață din cele mai bune. în ultimii ani s-au obținut unele succese în buna gospodărire 

a acestei mari bogății naționale, în exploatarea mai rațională și valorificarea mai eficientă a masei lemnoase. Rezultatele de pînă a- cum ne îndreptățesc să apreciem că sarcinile ce se prevăd în Program și în Directive pot fi realizate în bune condiții.Este cunoscut că în trecut exploatarea pădurilor s-a făcut în mod nerațional, iar procesul de tăiere a pădurilor în ritm intens a

continuat, din păcate, și după 23 August. Am început să intrăm în- tr-un ritm normal de tăiere. Spun „am început", pentru că mai trebuie să treacă o perioadă pînă vom ajunge la o reglementare justă a regimului de tăiere, avînd deplina garanție că creșterea naturală a fondului forestier va putea satisface atît necesitățile economiei, cît și cerințele protejării a- cestei mari avuțiiS-au întreprins măsuri în vederea rapide ;1 s-au dat exemple în această privință. S-a trecut la introducerea unor specii de arbori de mai înaltă productivitate, repede crescători. Toate acestea încă nu ne pot mulțumi. Trebuie să vorbim deschis. Fiind la o consfătuire cu cadrele de conducere din silvicultură, avem obligația să analizăm lucrurile nu în- tr-un spirit festiv, ci cu o înaltă răspundere față de această bogăție națională, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării rapide a fondului nostru forestier.Mă așteptam ca unele probleme să fie analizate mai temeinic. Tovarășii care au vorbit aici au prezentat lucrurile cam trandafiriu — cum se spune. Or, realitatea de pe teren nu ne poate încă satisface. Se mențin lipsuri serioase în . gospodărirea rațională a pădurilor, în înfăptuirea programului de facere și dezvoltare a fondului restier.Cu toate măsurile luate, au încă multe tăieri neraționale. Se face mare risipă de masă lemnoasă ; încă se fac tăieri înalte, ră- mînînd în păduri cioturi foarte mari, deci' o parte lemnoasă nefolosită economic și care, totodată, dăunează refacerii, regenerării pădurilor.în ce privește curățirea pădurilor de doborîturi, lucrurile sînt și mai nemulțumitoare. Am trimis zilele acestea un colectiv de. control în județul Suceava și mi s-au prezentat lucruri deosebit de grave. Știți bine că necurățarea doborîtu- rilor, a diferitelor uscături, pe lingă pierderea care o aduce economiei naționale, are efecte negative în dezvoltarea fondului forestier.Lipsuri serioase există■■ și în ce privește realizarea unei împăduriri raționale ; porțiuni mari rămîn neîmpădurite, supuse degradării, pricinuind economiei naționale pierderi foarte mari. Noi spunem- că avem peste 6 milioane și jumătate hectare de pădure j dar dacă

naționale.în ultimii ani împăduririi mai aici o serie de

re- fo-loc

am face un studiu temeinic și am exclude suprafețele neînsămînțate, cred că am constata că avem cu mult sub 6 milioane hectare. Va trebui să întreprindem acest studiu, pentru a vedea ce avem de făcut pentru punerea în valoare a unor însemnate suprafețe de pădure.Sînt lipsuri în ce privește valorificarea masei lemnoase ; firește, ele nu aparțin în întregime sectorului silvic, ci și sectorului de exploatare și industrializare — dar nici sectorului silvic nu-i poate fi indiferent ce se întîmplă cu masa lemnoasă, cum este ea folosită.în ce privește cele peste 400. mii de hectare' ce aparțin județelor și comunelor — și care aproape în totalitate se găsesc la șes — trebuie spus că ele sînt într-o stare de întreținere complet nemulțumitoare. Randamentul la hectar în aceste păduri este cu totul nesatisfăcător ; s-au întreprins puține măsuri pentru a se pune în mod corespunzător în valoare aceste suprafețe.Toate acestea demonstrează că organele silvice nu acționează cu toată fermitatea pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le revin în conservarea, apărarea și dezvoltarea patrimoniului silvic. De multe ori, ele trec cu destulă ușurință — ca să nu spun cu nepăsare — pe lîhgă stările negative de lucruri, pe lîngă fenomene care, așa cum se spune în popor, „se întîlnesc numai în codru".M-am referit la aceste aspecte care, după părerea mea, sînt deosebit de grave și trebuie să' rețină în mod deosebit atenția ministerului, a organelor silvice — pentru a acționa ferm în vederea lichidării stărilor de lucruri negative, îmbunătățirii întregii activități în a- cest important sector al economiei naționale. .Este necesar să pornim de la a- tenția pe care Programul și Directivele partidului — ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea — o acordă sectorului silvic, de la rolul important pe care îl au pădurile în econpmia naționaîă, în menținerea mediului înconjurător într-o stare cit mai bună. Să punem în centrul activității organelor silvice, a lucrătorilor din acest sector sarcina; de a lua toate măsurile ce se impun pentru conservarea, apărarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru împădurirea întregii suprafețe forestiere, a ultimului metru pătrat, pentru folosirea

rațională, economică a acestei suprafețe.Este necesar să ne gîndim mai serios la ce trebuie făcut pentru a reface fondul forestier, pentru re- împădurirea suprafețelor cu specii de mare cătoare. xemple ; elaborat tivă, pe raport i ținînd seama de ceea ce au demonstrat viața, practica pînă acum. In orice caz, să nu mergem la în- ■ locuirea speciilor care au crescut natural cu specii pe care nu le-am experimentat, care nu și-au....demonstrat în practică randamentele superioare în condițiile din zona respectivă. Dacă acționăm la în- tîmplare, riscăm să aducem daune mari economiei naționale, climatului patriei noastre. Voi reveni la cercetare, dar mă așteptam ca despre această problemă să se vorbească în alt mod decît cum s-a vorbit aici.Să luăm măsuri hotărîte pentru respectarea legilor și prevederilor din Program și din Directive cu privire la intrarea într-un regim normal de exploatare. Să nu mai admitem sub nici un motiv tăieri mai mari decît cele .normale, să asigurăm o creștere corespunzătoare, anuală, a fondului forestier.Tăierile să se facă pe măsură ce vedem crescînd speciile însă- mînțate, pe măsură ce suprafețele respective ajung în situația de a fi puse în exploatare. Să nu începem să tăiem bazîndu-ne pe calcule pe care nu le-a demonstrat viața ; atrag foarte serios atenția asupra acestei chestiuni. Este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru a pune capăt tăierilor anarhice, neeconomice, care pun în pericol însăși menținerea bazinelor forestiere. Organele silvice trebuie să-și îndeplinească cu fermitate atribuția de a supraveghea și conduce procesul de exploatare a pădurilor ; ele nu trebuie să se mărginească să dea pădurile în primire întreprinderilor de exploatare și apoi să-și vadă de treabă, considerînd că nu mai au nici o răspundere.Se impun măsuri hotărîte pen-, tru organizarea superioară și productivă a celorlalte activități legate de munca în pădure. Pe a- ceastă bază poate crește mult va-

randament, repede cres- Aici s-au dat unele e- consider însă că trebuie un program de perspec- ! fiecare zonă a țării, în cu specificul respectiv,

Grăuntele cel mai prețios al agriculturii:
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Sărbătorirea „Zilei recoltei", care 
a avut loc în acest an la Timișoa
ra, a prilejuit trecerea în revistă a 
rezultatelor obținute în 1974 în spo
rirea recoltelor și, mai ales, relie
farea rezervelor mari de care dis
pune agricultura, rezerve asupra 
cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit îndelung în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej. „Avem po
sibilități mari ca în următorii ani 
să obținem rezultate mult mai bune 

' decît am realizat pină' acum — 
sublinia secretarul general al parti
dului. Putem constata că ceea ce 
este înscris în proiectul de Program 
și in proiectul de Directive repre
zintă sarcini pe deplin realizabile. 
Sint de pe acum unități agricole 
de stat și cooperatiste care au de
pășit prevederile din Program și 
Directive ; sînt angajamente care 
de pe acum merg mult mai depar
te decît am înscris în Program și 
în Directive. Depinde de noi, de 
toți.cei care lucrează în agricultu
ră, de organizațiile de partid, de 
oamenii de știință din agricultură, 
ca să transforme in realități pre
vederile din Program și din ' Di
rective, să facem ca agricultura ro
mânească să constituie un factor 
important al dezvoltării socialiste și 
comuniste a patriei noastre".

Experiența unităților distinse cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste, 
precum și a multor altora care 
realizează producții mari de griu, 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 

V ______ _____

zahăr, legume și fructe, constituie 
cea mai bună dovadă că prevede
rile cuprinse în proiectul de Direc
tive — obținerea în 1980 a unei pro
ducții de 18 milioane tone de ce
reale — sînt pe deplin realizabile. 
Ba mai mult. Multe din unitățile 
agricole fruntașe au depășit încă 
de 
să
zute pentru ultimii ani ai vlitoru-

■ lui cincinal. -
Experiența pozitivă a unităților 

agricole în domeniul sporirii recol
telor suscită — în mod firesc — un 
interes deosebit. Oamenii muncii 
de la sate sînt dornici să cunoască 
experiența valoroasă, să o fructi
fice în producție, deoarece , perfec
ționarea activității cooperativei a- 
gricole din care fac parte, obține
rea unor rezultate economice supe
rioare, se răsfrîng nemijlocit asu
pra veniturilor lor. Pentru aceasta 
trebuie cunoscute nu numai rezul
tatele unităților agricole fruntașe, 
cît mai ales modalitățile prin care 
au reușit să obțină recolte mari. 
Trebuie extras, așadar, grăuntele 
prețios al experienței înaintate. 
Agricultura noastră a ajuns la un 
asemenea nivel — spunea secreta
rul general al partidului — Incit 
trebuie să nu ne mai mulțumim de 
a avea doar cîteva cooperative sau 
întreprinderi cu rezultate bune, ci 
să ne propunem să generalizăm

pe acum sau își propun
realizeze în viitor recol- 

la nivelul celor prevă-
ani ai viitoru-

experiențele bune, să vedem ce s-a 
făcut într-un loc sau altul pentru 
a se obține rezultate mari, ce tre
buie să-i dăm solului ca și el «ă ne 
răsplătească din plin. S-a exempli
ficat arătîndu-se că dacă în agri
cultura județului Timiș s-ar obține 
de pe aproape cele 150 000 ha cul
tivate cu porumb nu 3 000 kg 
hectar, așa cum s-a evaluat, 
6 000 kg, așa cum au realizat 
altfel întreprinderile agricole 
stat Vâriâș, Jimbolia, precum 
cooperativele agricole Sînpetru 
Mic, Valea și altele, s-ar fi putut 
realiza o producție suplimentară 
de sute de mii de tone, s-ar fi pu
tut livra la fondul de stat cantități 
mult mai mart Iată de ce se cere 
ca rezultatele unităților agricole 
fruntașe în obținerea de recolte 
mari la hectar șă fie luate ca puncte 
de reper, ținte de atins. Este 
o sarcină politică de cea mai mare 
însemnătate pentru realizarea căreia 
trebuie să acționeze cu hotărîre 
toate organizațiile de partid, toți 
comuniștii.

Pe de altă parte trebuie anali
zate cauzele care determină ca în 
unele unități agricole recoltele ob
ținute să nu fie pe măsura posibi- ' 
lităților. Desigur, în acest an au 
fost condiții climatice mai grele — 
seceta prelungită a afectat într-o 
anumită măsură dezvoltarea cultu-
(Continuare in pag. a II-a)

acum „urgența
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IM AGRICULTURĂ:

Eliberarea 
terenurilor 

pentru 
însămînțarea 

griului

La Fieni a intrat în probe tehnologice

la 
ci 

de 
de
Și

cea mai mare linie de ciment din țară
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Scînteii", Constantin Soci). — La 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni a intrat în probe tehno
logice cea mai mare linie de ci
ment din țară. Noul obiectiv, ba
zat pe procedeul uscat de obținere 
a cimentului, dublează actuala ca
pacitate de ciment a combinatului 
și sporește pe cea de var de șapte 
ori, situînd astfel micul orășel de 
la poalele Bucegilor, ca tehnicitate 
și capacitate, în rîndul primilor 
cinci mari producători de ciment 
din Europa.

Este demn de evidențiat că ma
joritatea utilajelor necesare acestui 
gigant industrial au fost realizate 
în întreprinderi specializate din

(Continuare in pag. a IlI-a)

MARAMUREȘ
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București, Craiova, Alexandria, Ca
ransebeș, Suceava și Brașov.

Linia de 3 000 tone/zi clincher de 
la Fieni este complet automatiza
tă. Procesul de dozare-măcinare 
este dirijat automat de pe platfor
ma cuptorului. Un micro-computer 
a preluat o. bună parte din atri
buțiile lucrătorilor „tradiționali" : 
morari, cocători, laboranți. Funcții
le lor n-au dispărut însă. Ei in
terpretează datele furnizate de cal
culatorul electronic și iau decizii în 
exploatarea utilajelor.

Proiectul noii linii tehnologice 
este realizat în țară și aparține in
stitutului de specialitate al Minis
terului Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții.

apartamente noi
în primele trei tri

mestre ale anului în 
curs, constructorii de 
locuințe din județul 
Maramureș au predat 
beneficiarilor din Baia 
Mare, Sighetu Marma- 
ției, Baia Sprie, Bor- 
șa, Cavnic, Tirgu-Lă- 
puș și Vișeul de Sus

1 296 de apartamente, 
ceea ce reprezintă 70 
la sută din planul a- 
nual. In același timp, 
noi blocuri de locuit 
au fost ridicate și în 
comunele și satele ju
dețului : la Boiu Ma
re, Dragomirești, Po
ienile de sub Munte.

De menționat și faptul 
că harnicii construc
tori din această par
te a țării și-au asigu
rat, încă de pe acum, 
întreaga 
ție pentru 
locuințe ce 
se construi

documenta- 
fondul de 
urmează a 
in 1975.
(Agerpres)ÎN ZIARUL DE AZI;

VIAȚA DE PARTID ÎN PREAJMA CONGRESULUI PAR
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M începui conferințele comiteielor k
pentru dare de seamă și alegeri

în organizațiile de bază din re
putata uzină ploieșteană construc
toare de mașini „1 Mai" s-au în
cheiat in aceste zile adunările de 
dări de seamă și alegeri. S-A TRE
CUT — CA ȘI ÎN ÎNTREAGA 
ȚARA — LA DESFĂȘURAREA 
CONFERINȚELOR COMITETELOR 
DE PARTID, Delegații celor cinci 
organizații de bază subordonate co
mitetului de partid din secția de 
utilaj complex au analizat, în ca
drul conferinței care a avut loc re
cent, activitatea comitetului de 
partid, a comuniștilor în lumina 
răspunderii politice ce le revine 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
deosebită însemnătate care decurg 
din proiectele de documente pregă
tite pentru Congresul al XI-lea. 
Desfășurate intr-un pronunțat spirit 
de lucru, dezbaterile s-au caracte
rizat prin afirmarea sentimentelor 
de deplină adeziune și aprobare 
față de aceste documente și, în ace
lași timp — expresie a însușirii or
ganice a ideilor și tezelor pe care 
le cuprind — prin efortul partici- 
panților la conferință de a examina 
problematica de actualitate și de 
perspectivă prin prisma prevederi
lor și obiectivelor proiectelor Pro
gramului și Directivelor.

întreaga adunare a fost străbătu
tă ca de un fir roșu de grija mem
brilor de partid — .ca exponenți ai 
întregului colectiv — de a îndeplini 
sarcinile economice la un nivel me
reu mai ridicat. în centrul atenției 
s-au - situat căile și. metodele de 
muncă politico-educativâ și organi
zatorică prin care pot fi și trebuie 
înlăturate cauzele ce generează în 
unele perioade neindeplinirea pla
nului secției la toți indicatorii.

— Proiectul Programului partidu
lui. Tezele pentru Congres ne cer să 
generalizăm tot ceea ce înseamnă 
atitudine înaintată, de promovare a 
noului, de infrîngere a spiritului 
rutinier, de perseverență și exigen
ță in îndeplinirea sarcinilor și, tot
odată, să ne pronunțăm, de pe po
ziții intransigente, împotriva orică
ror manifestări străine moralei so
cialiste, a mentalităților și practici
lor retrograde — spunea, în aduna
re, controlorul tehnic Ghcorghe 
Ionescu. De aceea, nu aș vrea să 
mă opresc asupra reușitelor, cit a- 
supra consecințelor pe care le au 
unele practici'negative asupra bu
nului mers al producției. Manifes
tări ale superficialității., ale lu
crului de mintuială. goanei după 
ciștiguri ușoare — cum s-a în- 
timplat la noi — au permis, in

ultimă instanță, ca pe ușile dife
ritelor ateliere să iasă piese neco- 
respunzătoare, ce nu pot fi inte
grate in ansamblul produselor, une
ori fiind astfel periclitată șl Înde
plinirea sarcinilor de plan.

Programul partidului reliefează, 
totodată, adevărul că afirmarea e- 
ticii comuniste, convertirea ei în 
valori durabile se pot concepe nu
mai intr-un climat de deplină echi
tate socială — au accentuat, la rîn
dul lor, lăcătușul Constantin Micu 
șl controlorul de calitate Constantin 
Marcu. „Mai presus de orice tre
buie să se situeze exemplul perso
naj al membrilor de partid, spiritul 
lor de responsabilitate comunistă

ve. „Indicația secretarului general 
al partidului de a face eforturi nu 
numai pentru realizarea de produse 
superioare, ci și pentru formarea 
unor oameni de cea mai înaltă ca
litate — spunea șeful, de atelier 
Alexandru Neagu — este și pentru 
noi de actualitate stringentă, in- 
scriindu-se ca o sarcină majoră, 
primordială a comitetului de partid", 
în aceeași ordine de idei, ing. Iu- 
nian Oancea și tehnologul Gheor- 
ghe Dumitru, președintele comite
tului sindical de secție, au subliniat 
necesitatea perfecționării stilului și 
metodelor muncii de partid, în ve
derea folosirii mai active și mai 
eficiente a mijloacelor politico-edu

EXIGENȚĂ IN APLICAREA NORMELOR 
COMUNISTE DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ

față de toți cei din preajmă, față 
de tot ce se intîmplă în jur — ară
ta strungarul Ghcorghe Vălinescu 
— etica înaintată însemnind, în pri
mul rînd, lupta cu sine pentru o 
continuă autoperfecționare pe toate 
planurile". în acest context, vorbi
torii au criticat aspru . îngăduința 
unor comuniști, a birourilor unor 
organizații de bază și chiar a co
mitetului de partid față de mani
festările de favoritism ale unor 
maiștri care, pozind in postura de 
oameni ce se îngrijesc de ciștigu- 
rile subalternilor, incălcau reguli
le de programare zilnică și reparti
zau unor muncitori numai piese 
mai ușoare ; în alte împrejurări, lu
crul prost executat de către unii 
a fost totuși plătit. Blamarea 
acestor manifestări s-a conju
gat, in conferință — așa cum o 
cer proiectele de documente ale 
Congresului — cu stabilirea unor 
măsuri concrete care să închidă 
orice „portiță" prin care ar mai 
putea pătrunde în viața colectivu
lui asemenea practici străine eticii 
și echității socialiste.

Dezbaterea în spirit critic și auto
critic a unor lipsuri din munca • și 
viața unor membri de partid a con
dus, firesc, la concluzii cu privire 
la cerința ridicării pe o treaptă mai 
înaltă a activității politico-educati

cative de masă pentru creșterea 
răspunderii și întărirea disciplinei 
fiecărui membru al colectivului. In 
acest scop s-au propus desfășurarea 
unei munci mai intense de- la om1 
la om, discutarea operativă, in co
lectiv, a oricăror abateri — întâr
zieri, absențe nemotivate, proasta 
gospodărire a materiilor prime și 
materialelor, risipa, producerea de 
rebuturi. Mai mulți vorbitori — 
ca, de altfel, și darea de sea
mă — au insistat asupra im
perativului de a se asigura creș
terea rolului educativ al adunărilor 
generale de partid și al ședințelor 
de grună sindicală (acestea -din 
urmă fiind deseori, în ultima vre
me, grevate de formalism), în sco
pul generalizării unor experiențe 
pozitive și al dezbaterii operative 
a unor neajunsuri, a necesității de 
a se organiza sistematic în sec
ții ore de „dirigenție muncitoreas
că", care iși confirmă rrjereu 
mai mult valențele educative.

Conferința a acordat un loc im
portant organizării mai temeinice a 
activității .politico-educative. „Dis
punem de un întreg arsenal de mij
loace politico-educative — spunea 
strungarul Ion Neagu — pe care 
trebuie să le folosim mai bine, mai 
eficient, spre a ajuta oamenii, în
deosebi noii angajați, să se formeze

și să se perfecționeze. Agitatorii, 
gazetele de perete și satirice, bri
gada artistică de agitație sint che
mate să-și amplifice rolul în cize
larea conștiințelor, să abandoneze 
intervențiile cu caracter general, să 
critice și să laude întotdeauna la 
obiect".

Ținînd seama de faptul că în sec
ția de utilaj complex lucrează patru 
sute de tineri, un- șir- de- alți vor
bitori — ing. Vasile Herțan, șef de 
atelier, Vasile Drăgoi, secretarul 
comitetului U.T.C., frezorul Dumi
tru Ciopec și alții — au insistat 
asupra cerinței de a se îmbunătăți 
conducerea și îndrumarea organiza
ției de tineret de către comitetul 
de partid. Pornind de -la fapte de 
viață din secție, vorbitorii au arătat 
că este necesar să se acorde măi 
multă atenție calificării muncitori
lor și muncitoarelor tinere, urmă- 
rindu-se cu grijă promovarea lor in 
muncă atunci cînd stăpînesc bine 
meseria și îmbinîndu-se organic 
preocuparea pentru pregătirea pro
fesională cu' pregătirea politică, .cu 
educarea lor în spiritul normelor 
moralei comuniste. „Noi, comuniș
tii — arăta ing. Dumitru Moldo- 
veanu, șef de secție — sîntem răs
punzători de fiecare tînăr, de cali
tatea-sa de om și muncitor și, de 
aceea, trebuie să ne facem mereu 
mai bine datoria de a-i pregăti pe 
toți ca demni și harnici construc
tori ai noii societăți".

în încheierea dezbaterilor, confe
rința a ales membrii noului comi
tet de partid, delegații la conferin
ța comitetului de partid pe . între- I 
prindere și a desemnat candidații 
pentru acest comitet. o

Participanții la conferință au a- 
doptat o hotărîre care exprimă ade
ziunea lor deplină față de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului, față de proiectele de docu
mente ce vor fi supuse aprobării 
forumului comuniștilor din țara 
noastră. în numele comuniștilor, al 
întregului colectiv, ei s-au angajat 
să îndeplinească sarcinile de plan la 
toți indicatorii, să determine o 
creștere simțitoare a productivității 
muncii, să realizeze pînă la sfîr,și- 
tul anului unele prototipuri și o 
serie de noi utilaje, complexe, ne
cesare întreprinderii de laminate 
din Iași, Combinatului siderurgic 
Galați și altor beneficiari.

Maria BABOI AN
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Din activitatea
meșteșugarilor

sătmăreni
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scinteii". Octav Grumcza). — 
în acest an, cooperativa mește
șugărească „Constructorul" din 
Satu-Mare a efectuat un volum 
sporit de prestări pentru popu
lație, în valoare de peste 9 mi
lioane lei, constând in lucrări de 
construcții, întreținere, repara
ții și de producere a materiale
lor de construcție. Volumul a- 
cestor lucrări depășește cu pes
te 50 Ia sută realizările similare 
ale întregului an 1973. Printre 
factorii care au impulsionat a- 
ceastă creștere se situează in
troducerea sistemului de plată 
în rate a lucrărilor din această 
categorie de prestări, optimiza
rea organizării muncii pe lotu
rile de construcții, ridicarea ca
lificării și policalificarea lucră
torilor, creșterea,și diversificarea 
bazelor de producere a materi
alelor de construcții. Totodată, 
meșteșugarii au fost grupați în 
brigăzi specializate în construc
ții de fundații și de zidărie, lu
crări de betoane și cofraje, fi
nisaje și altele.
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fâ-au circulat... circularele, 
nu primesc borcanele...

Pentru că un număr 
toț mai mare de pro
duse alimentare —
cum sint 
grăsimile 
conservele,

băuturile, 
vegetale, 

siropurile
ș. a. —' se vînd numai
preambalate (de alt
fel, o metodă civiliza
tă), în orice gospodă
rie se adună săptămi- 
nal o mulțime de 
sticle și borcane. Dar 
revînzarea lor la cen

ACUM, „URGENȚA URGENȚELOR» ÎN AGRICULTURĂ:

Eliberarea
©

Una din cauzele care determină 
nerealizarea in unele unități a rit
mului zilnic prevăzut la semănat il 
constituie întârzierea eliberării tere
nurilor de culturile târzii. Pentru a 
se asigura front de lucru mecaniza
torilor, se impune ca, în aceste zile, 
întreaga forță de muncă a satelor 
să participe la recoltat, transport și 
eliberarea terenuriloi’ de produse 
agricole. Cum se desfășoară aceste 
lucrări ?

PRAHOVA
Pină marți, 8 octombrie, au fost 

însămințate toate suprafețele cu pre
mergătoare timpurii. Pentru urgenta
rea semănatului, la indicația comi
tetului județean de partid s-a re
examinat amplasarea griului, mă- 
rindu-se ponderea premergătoare
lor favorabile a căror recoltare se 
face acum, concomitent cu elibera
rea și pregătirea solului. în cadrul 
consiliilor intercooperatiste Ciorani, 
Inotești, Mizil, Drăgănești și altele 
s-au reamplasat mii de hectare de 
grîu. Totodată, au fost intensificate 
lucrările de eliberare a terenului și 
asigurarea frontului de lucru pentru 
tractoare. Organizațiile de partid din 
numeroase comune ale județului 
Prahova acționează ferm in vederea 
scurtării timpului intre . recoltat, eli
berarea și pregătirea terenului.

Urgentarea eliberării și pregătirii 
terenului se pune cu acuitate în 
unitățile unde o parte a griului ur
mează să fie amplasat după porumb. 
La cooperativa agricolă din Pucheni, 
unde vor fi semănate 525 ha cu 
griu, suprafețele recoltate și elibe

rate de porumb sint mici. De aseme
nea, în ziua cînd am vizitat coope
rativa, nici un tractor nu fusese re
partizat la arat. N-ar fi deloc puțin 
ca 5 tractoare să lucreze la arat sea
ra și in cursul nopții. La această 
„suplimentare" de forțe ar putea lu
cra efectiv mecanicii de la secția 
S.M.A. și din cooperativa agricolă, 
cooperatorii școlarizați in meseria de 
tractorist. în numeroase cooperative 
agricole, o atenție sporită trebuie 
acordată recoltării și eliberării tere
nurilor de porumb și alte culturi 
lucrate în acord global. La coopera
tiva agricolă Fulga de Sus s-a orga
nizat întrajutorarea între echipe, asi- 
gurîndu-se astfel cîmp liber tractoa
relor la arat. Numai că, in alte 
locuri, acțiunile de întrajutorare nu 
sint. organizate, nu șe asigură mijloa
ce de transport și, de aceea, pe cîmp 
sint mulți coceni.

C. BORDEIANU

BACĂU
în multe unități agricole cîmpul 

este literalmente impinzit de oameni. 
La cooperativa agricolă Nicolae Băl- 
cescu, bunăoară, peste 1 000 de oa
meni lucrau la recoltatul sfeclei de 
zahăr și cartofilor pe tarlalele desti
nate insămințării griului. Concomi
tent cu recoltatul, sfecla este trans
portată la baza intermediară, iar co- 
letele sint insilozate. Din urmă, 8 
tractoare ară și pregătesc terenul zi 
și,noapte. Ziua se lucrează la semă
nat. în cooperativele agricole din 
Traian, Săucești, Hemeiuși, Blaga, 
Corbasca și Blăgești, tot ce se recol
tează se și transportă în aceeași zi,

iar noaptea tractoarele intră în 
brazdă pentru a pregăti terenul.

Nu peste tot însă lucrările se des
fășoară la fel de bine. La coopera
tiva agricolă din Livezi, recoltatul 
porumbului de pe suprafețele desti
nate griului decurge anevoios. Deși 
porumbul este copt peste tot, nu 
erau recoltate decît 6 ha din cele 220 
ha care urmează să fie însămințate. 
Președintele cooperativei, Ștefan 
Stan, se mingiie cu gindul că „toam- 
na-i frumoasă și lungă". Or, nu se 
poate admite nici o zi de întârziere la 
recoltat și semănat. La cooperativele 
agricole Căiuți și Coțofănești, po
rumbul a fost recoltat, dar stă încă 
în grămezi pe cimp. „Nu avem sufi
ciente mijloace de transport — ne 
spunea Gheorghe Fulga, președinte
le cooperativei agricole Coțofănești. 
în curtea unității insă, trei autoca
mioane in perfectă stare de funcțio
nare stau nefolosite pentru că ni
meni nu s-a îngrijit de înscrierea lor 
la circulație. în alte unități, sfecla 
de zahăr recoltată a rămas în gră
mezi pe Cîmp. La Godinești, Gura 
Văii, Dămienești, Buhoci și Berești- 
Tazlău, multe grămezi de sfeclă și 
colete împiedică intrarea tractoarelor.

în aceste zile, organizațiile de 
partid de la sate sint chemate să se 
ocupe cu maximă urgență și răspun
dere de mobilizarea forței de muncă, 
a mijloacelor mecanice și de trans
port la eliberarea cu prioritate și 
pregătirea, în cele mai bune condi
ții, a terenului destinat griului.

Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scinteii" Semănatul griului la cooperativa agricolă Vidra, județul Ilfov

Grăuntele cel mai prețios al agriculturii
(Urmare din pag. I)

rilor agricole. Dar faptul că și în 
timp de secată prelungită nume
roase unități agricole obțin recolte 
mari constituie o dovadă că nu nu
mai condițiile climatice sint cele 
care au determinat ca, in unele 
locuri, producția să fie necores
punzătoare. Neindeplinirea preve
derilor de plan se datorește — așa 
cum s-a mai arătat și cu alte ocazii — 
unor lipsuri manifestate în activi
tatea întreprinderilor agricole de 
stat, a cooperativelor agricole, a 
stațiunilor pentru mecanizarea a- 
griculturii, a neajunsurilor în 
munca specialiștilor, a organelor a- 
gricole, a organizațiilor de partid 
din unitățile respective. Cînd lucră
rile agricole nu se execută la timp 
și la un nivel tehnic corespunzător, 
cind îngrășămintele chimice nu se 
folosesc ținînd seama de cerințele 
solului și plantelor ; cind irigațiile 
nu sint conduse și efectuate științi
fic este clar că este vorba de 
lipsuri în organizarea producției și 
a muncii. Or, în asemenea cazuri nu 
se poate admite nici o încercare de 
a justifica producțiile slabe, 
aruncind vina exclusiv pe condi
țiile climatice. Trebuie de analizat

profund, în cunoștință de cauză ne
ajunsurile care au existat in orga
nizarea muncii, gradul de com
petență și răspundere a celor 
aflați la conducerea unităților 
agricole, modul cum iși face dato
ria fiecare cooperator, mecanizator, 
fiecare lucrător din I.A.S.

La sate se desfășoară în aceste 
zile conferințe ale organizațiilor de 
partid. Este momentul cel mai ni
merit ca, pornind de la cunoaște
rea producțiilor realizate în ferme, 
brigăzi, echipe — comparindu-le cu 
cele ale unităților fruntașe — să se 
facă o analiză temeinică a cauze
lor care au determinat ca recoltele 
să fie sub posibilități. Exemplul 
cooperatorilor din Izbiceni-OIt evo
cat la adunarea de la Timișoara, 
care in conferința comunală de 
partid s-au angajat să obțină 
12 C00—15 000 kg porumb știuleți, 
60 000 kg sfeclă de zahăr și 4 500 kg 
griu, trebuie să-i însuflețească pe 
comuniști, pe toți oamenii muncii 
din agricultură. Conferințele de 
partid să analizeze ce trebuie în
treprins pentru a se obține recolte 
mari în 1975. Ele să fie reflectate 
apoi în planurile de producție ale 
unităților agricole a căror elaborare

va începe în curînd. în acest scop, 
trebuie evaluate toate posibilitățile 
și rezervele de sporire a produc
ției, să fie comparate cu realizări
le unităților fruntașe. Numai in
măsura în care fiecare unitate de
producție — cooperatistă sau de
stat — își va analiza bine toate po
sibilitățile și mijloacele de care
dispune va rezultav un plan real, 
viabil. Un asemenea plan va ex
prima cu adevărat posibilitățile fie
cărei cooperative agricole sau în
treprinderi de stat, va fi un pro
gram de acțiune pentru îndeplini
rea căruia vor munci cu tragere de 
inimă toți cooperatorii, toți lucră
torii din I.A.S. și S.M.A. Iar măsu
rile stabilite trebuie aplicate încă 
de pe acum, cind se însămînțează 
culturile de toamnă, se execută a- 
rături — lucrări care trebuie gră
bite peste tot. în acest fel, comu
niștii, toți oamenii muncii din agri
cultură vor răspunde chemării con
ducerii partidului de a spori pro
ducția vegetală și animală, contri
buind in acest fel la dezvoltarea în 
ritm mai înalt și in mod armonios 
a economiei naționale, la îndeplini
rea programului de ridicare a nive
lului de trai al poporului.
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LA ÎNTREPRINDEREA „PROLETARUL"-BACAU

Noi sortimente de stofe
ușoare, durabile

Toamna i-a găsit pe textiliș- 
tii de la întreprinderea de pos
tav „Proletarul" din Bacău pre
gătind o gamă variată de țe
sături destinate confecțiilor pen
tru bărbați, femei si copii. La 
această dată sint gata să ia 
drumul magazinelor peste 20 de 
articole noi din stofă, în circa 
200 de desene si poziții coloris- 
tice. Amintim, dintre acestea, 
stofele. pentru pardesie realizate 
din lină fină, stofele pentru sa- 
couri bărbătești și o stofă des
tinată confecțiilor pentru femei : 
jachete, taioare, fuste și panta
loni, care este realizată numai din 
melană, in peste 50 de desene, 
ușoară, și rezistentă la purtat. 
Pentru copii a fost realizată, tot 
din melană. o stofă pentru par
desie în 10 desene si poziții co- 
loristice. iar pentru timpul pe 
care și-l petrec în școală s-a 
realizat o stofă din poliester an-

stabi- 
intre- 
oră o 
fabri-

tiniling în amestec cu lină, ceea 
ce-i conferă durabilitate, 
litate si o face ușoară de 
ținut. Noutatea de ultimă 
constituie introducerea în
catie a stofelor din fire de lină 
pieptănată în amestec cu fibre 
sintetice, destinate confecțiilor 
pentru bărbați si femei. Primele 
cantități de asemenea stofe vor 
fi livrate comerțului începînd 
chiar din această lună. Inginerul 
Vasile Blejușcă, directorul în
treprinderii. ne spunea că texti- 
listii de aici se preocupă in con
tinuare de lărgirea gamei sor
timentale cu produse de sezon. 
Pînă in iarnă vor mai fi reali
zate încă 6 articole noi de stofe 
pentru pardesie si paltoane pen
tru toate vîrstele.

B. GHEORGHE
X
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trele înființate special 
în acest scop sau re
turnarea la magazine
le de unde au fost 
cumpărate odată cu 
produsul au devenit în 
mod neașteptat o mare 
„problemă". într-ade- 
văr, nicăieri, la nici 
un magazin, la nici 
un centru comercial 
din țară nu se produ
ce o asemenea aglo
merație ca la unită
țile care primesc am
balajele. Am cutreie
rat. de pildă, citeva 
străzi din București și 
am rămas surprins de 
perseverența cu care

I.C.V.A. menține un 
sistem defectuos de 
recuperare a ambala
jelor. Unele centre 
care cumpără sticle 
stau închise pentru că 
n-au gestionari, altele 
pentru că in ziua 
aceea nu mai au bani 
să cumpere, în sfîrșit, 
multe centre care au 
și gestionari și bani 
n-au lăzi pentru de
pozitat sticlele goale.

Dar toate aspectele 
pe care le sesizăm noi 
acum n-au apărut 
peste noapte. Cetă
țenii au semnalat în 
nenumărate rinduri 
greutățile pe care le 
întîmpină la centrele 
de ambalaje, iar pre
sa a cerut focurilor 
comerciale explicații
le cuvenite. Ce au 
răspuns forurile ? 
Pentru că spațiul nu 
ne permite, vom pu
blica doar esențialul 
din răspunsurile pri
mite la redacția noas
tră : se vor lua mă
suri. Direcția comer

cială a Capitalei a 
transmis într-adevăr 
intr-o circulară dispo
ziția ca fiecare maga
zin alimentar să pri
mească de la cumpă
rători recipiente goa
le ; la rîndul ei. 
I.C.V.A. ne-a asigurat 
în scris că va lua mă
suri pentru perfecțio
narea activității cen
trelor care cumpără 
sticle și borcane. Ju
decind însă după aglo
merațiile care persis
tă Ia centrele I.C.V.A. 
și după refuzul maga
zinelor de a primi 
sticle goale, se pare 
că cele două circulare 
fie că n-au ajuns la 
„adresanți", fie că au 
fost încopciate la do
sare fără să mai fie 
citite. E nevoie de 
alte circulare care să 
aducă din nou în ac
tualitate conținutul 
primelor două circu
lare ?

Gh. GRAURE

DIALOG INTR-UN MAGAZIN DIN PLOIEȘTI
si >________ _

— Aveți oțet ? Da, la depozit!

— Aveți sare ? Da, la salină!
Ne aflăm în plin se

zon al pregătirii con
servelor pentru iarnă. 
Și piața ploieșteană, 
în această toamnă, 
este cum nu se poate 
mai bogată. Gospodi
nele. își umplu saco
șele și apoi se îndreap
tă spre alimentara — 
ghiciți de ce — să-și 
cumpere sare, oțet și 
dopuri (adică cele ne
cesare preparării con
servelor). Dar — ne-au 
sesizat mai .multe gos
podine — cele trei ar
ticole nu prea sint de- 
găsit. Ca să ne con
vingem, am vizitat, a- 
cum citeva zile, nu 
mai puțin de 25 de 
alimentare și uni
tăți ale C.L.F.-ului 
din Ploiești. în nici li
nul n-am găsit strop de 
oțet ; de asemenea, 
lipsea sarea de bucă
tărie ambalată, iar în 
unele unități nu era 
nici sare grunjoasă în 
vrac. Dopurile — și 
cele de plută și cele 
de plastic — lipseau și 
ele.

După întrebări și 
consultări cu respon
sabilii magazinelor, cu 
alți oameni ai comer
țului județean, a reie

șit că lipsa — totală 
sau parțială din ma
gazine a celor trei ar
ticole de sezon se da
torează mai ales unei 
slabe organizări a li-, 
vrărilor din depozitele 
I.C.R.A. Ploiești.

Spre exemplu, sarea. 
Comenzile făcute de 
șefii de unități nu sint 
întotdeauna onorate la 
timp de către depozi
tul Pleașa. Prin co
manda nr. 9197, din 
28. IX. a.c., magazinul 
„Bicaz" cerea ■ urgent 
250 kg sare in vrac și 
80 kg extrafină. La 4 
octombrie, unitatea nu 
primise marfa și 
n-avea nici un strop 
de sar.e. Exemple de 
acest fel mai pot fi 
date. Sarea de bucătă
rie ambalată lipsește 
tot din cauza I.C.R.A., 
care n-a luat măsuri 
ca de la salina Slănic 
Prahova (la 35 km de 
Ploiești) să fie trans
portată Ia vreme can
titatea necesară.

Același lucru și cu 
oțetul. Zilele acestea’, 
din stocul de 32 600 
sticle aflate tot la de
pozitul din Pleașa nu 
se expediaseră maga
zinelor decît circa 6 000 
de litri, pentru că de

pozitul a fost în in
ventar. „Foarte pu
țin" — recunoaște și 
tovarășul Marin Con- 
stanținescu, directorul 
adjunct al direcției ju
dețene comerciale, 
care ne-a motivat a- 
ceastă situație prin 
lipsa' mijloacelor de 
transport. Dar am con. 
statat că autocamioa
nele, în dimineața res
pectivă, aprovizionau 
masiv magazinele cu 
vin de Dealul Mare. 
Citeva n-ar fi putlit 
să transporte oțet ?

Așadar, în aceste 
zile „de vîrf" în apro
vizionarea pentru se
zonul rece, comerțul 
ploieștean a fost sur
prins nepregătit. Se 
cere o mai bună or
ganizare, dar mai ales 
un control mai riguros 
făcut de direcția co
mercială județeană a- 
supra respectării gra
ficelor de preluare din 
depozite, de transport 
și aprovizionare cu ar
ticole de sezon.

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scinteii"

BUZĂU

Bilanț pozitiv
în diversificarea producției
După reprofilarea activității, 

întreprinderea mecanică de uti
laj tehnologic din Buzău con
semnează in bilanțurile sale 
succese care atestă maturitatea 
politică și organizatorică a co
lectivului, capacitatea sa tehni
că în continuă perfecționare. 
Concomitent cu asimilarea în- 
tr-un ritm rapid a utilajelor 
pentru industria chimică, a că
ror complexitate sporește de la 
un reper la altul, muncitorii și 
specialiștii unității s-au angajat 
intr-o amplă acțiune de inova
ții și raționalizări ale procesu
lui tehnologic menită să asigu
re pe capacitățile existente rea
lizarea unui volum tot mai mare 
de produse de înaltă calitate, cu 
cheltuieli cit mai reduse. . De 
asemenea, o atenție deosebită 
s-a acordat și se acordă com
partimentului de autoutilare. în 
atelierele întreprinderii au fost 
realizate, între altele, 20 stan
duri circulare de sudură auto
mată, 74 dispozitive cu role me
canice, o serie de 
pentru centrarea ______ ,
ștanduri de probă ale utilaje-

dispozitive 
viralelor,

lor finite și multe altele. Acum, 
eforturile colectivului de aici 
sint îndreptate spre realizarea 
unei prese de 900 tone forță cu 
ajutorul căreia diversificarea 
produselor să poată fi accele
rată.

Organizarea științifică a pro
ceselor tehnologice, introduce
rea procedeelor de lucru moder
ne, aplicarea inovațiilor și ra
ționalizărilor, intensificarea ac
țiunii de autoutilare au creat 
condiții prielnice pentru asimi
larea de produse noi, cu tehni
citate tot mai ridicată. La sfîr- 
șitul primelor 8 luni din acest an, 
planul producției globale a fost 
depășit cu 2,1 ' ’
la sută cel al 
Continuînd cu 
tistice, notăm 
depășirile au 
sută la utilaj 
procente la utilajul pentru in
dustria chimică și 10,1 la sută 
la ansamblele echipamentului 
de frină.

la sută și cu 4,3 
producției-marfă. 
citeva date sta- 
că pe sortiment 
înregistrat 1,5 la 

tehnologic, 4,7
Mihai BÂZU 
corespondentul. „Scinteii"
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Noua întreprindere de utilaj chimic-Borzești

In producție
Is încheierea lucrurilor primei Consfătuiri

cu 6 luni mai devreme

NICOLAE CEAUȘESCU

MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ ÎN

republicane a cadrelor de conducere din silvicultură
(Urmare din pag. I)loarea obținută pe cele 6 milioane și jumătate de hectare — în afară de lemn. S-au trasat cîteva sarcini în această privință, s-au și început unele activități. Mă refer la creșterea viermilor de mătase, care trebuie să devină o activitate permanență a silvicultorilor. Mă refer, de asemenea, la fructele de pădure, care trebuie să fie mai bine gospodărite și, într-o anumită măsură, dirijate — nu lăsate să crească la voia întîmplării. Va trebui ca, împreună cu Ministerul Agriculturii, să se stabilească reguli mai bune de gospodărire a pășunilor alpine.. Silvicultura, organele silvice, lucrătorii din acest domeniu nu pot să nu se preocupe de felul cum sînt îngrijite și gospodărite aceste suprafețe mari, ce reprezintă o altă bogăție națională care în momentul de față nu dă randamentul corespunzător. Avem ocoale silvice — și pășunile sînt în perimetrul acestor ocoale. Organizarea și gospodărirea pășunilor, ridicarea randamentului lor trebuie să intre și în preocuparea organelor silvice.în ce privește activitatea de cercetare, desigur, orientarea generală privind legarea cercetării de producție e valabilă și pentru silvicultură. Legarea de producție trebuie aplicată însă la specificul silviculturii. Aceasta. înseamnă că cercetarea trebuie mutată din București sau de pe malul lacului Snagov în zonele silvice ale țării. Cît timp vom face cercetare pentru a crea specii repede crescătoare și cu mare randament pe malul Snagovului nu vom soluționa problemele silviculturii din România 1 Putem să le rezolvăm cel mult pentru zonele de șes, dar nu pentru zonele de munte.'Este necesară o reorganizare completă a cercetării și, în primul rînd, stabilirea zonelor de cercetare, repartizarea forțelor pe zonele forestiere principale ale țării. In aceste zone să se desfășoare activitatea și studiile, atît asupra creării de noi specii — care să corespundă zonei respective — cît și în privin-

disciplină și în Este necesar ca ministerul să-și întregime, cu cea

(Viiho- maiȘi
Să studiem temeinic ce face pentru ca de pe un să obținem o producție mai Ceea ce trebuie să ne pro-

putea spune că pe teren acestorganele silvice,

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, miercuri s-au încheiat lucră
rile primei Consfătuiri republicane 
a cadrelor de conducere din silvi
cultură.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, Cornel Burti
că, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții.

Timp de trei zile, participanții au 
dezbătut, în plen și în grupe de lu
cru, probleme privind dezvoltarea 
silviculturii, creșterea eficienței in

Peste citeva zile, Tirgul interna
țional București iși va deschide por
țile. Timp de 10 zile, capitala țării 
noastre — există toate temeiurile 
pentru o asemenea apreciere — va 
atrage ca un uriaș „magnet" zeci de 
mii de vizitatori din țară și de peste 
hotare, oameni de afaceri din lumea 
Întreagă, veniți să cunoască expona
tele, noutățile din domenii prioritare 
ale industriei construcțiilor de mașini 
ji să încheie tranzacții. în mod 
firesc, ca țară organizatoare a 
TIB ’74, România va fi și prin
cipalul expozant Ia această im
portantă manifestare economică in
ternațională, aflată Ia cea de-a treia 
ediție. Ca atare, oferta românească, 
prezentată cu acest prilej — în fie
care din domeniile industriale care 
fac obiectul tirgului — va fi boga
tă și, prin caracteristicile produselor 
expuse — noutate, înalt nivel tehnic, 
calitate — extrem de interesantă 
pentru oamenii de afaceri și specia
liștii de peste hotare. Dintre miile 
de exponate „made in Romania", 
care — datorită performanțelor lor 
tehnice și constructive superioare — 
vor suscita atenția participanților la 
această amplă și prestigioasă întîlni- 
re economică internațională, prezen
tăm astăzi cîteva.

Fără îndoială, un punct de atrac
ție al prezenței românești la această 
ediție a tirgului il va constitui pro
ducția de mașini-unelte — care pot 
sta alături de produse din țări avan
sate industrial. în standurile între
prinderii de comerț exterior „Mași- 
nexportimport" vor putea fi văzute 
aproape 80 de mașini de pre
lucrat metalul, realizate după 
Înalte cerințe tehnice. Strungul ca
rusel 0 1 250 
nală, mașina 
frezat 0 100 
gitudinal cu 
(fabricate la 
șini-unelte și agregate din

cu comandă secvențio- 
orizontală de alezat și 
sau cea de frezat lon- 
comandă secvențională 
întreprinderea de ma- 

Bucu-
rești), strungul automat specializat 
pentru prelucrarea rulmenților și cel

ta stabilirii măsurilor de împădurire și oprire a procesului de eroziune a solului, care se accentuează în păduri. Pe baza cercetării trebuie elaborate programe de reîm- pădurire și • punere în valoare a tuturor suprafețelor silvice. Toate acestea trebuie cuprinse într-un plan unic, întocmit în strînsă legătură cu direcțiile și ocoalele silvice — pentru că și cercetarea trebuie să lucreze în strînsă legătură și în subordinea direcțiilor silvice. Numai așa cercetarea va putea să-și îndeplinească sarcinile și să ajute la soluționarea rapidă a problemelor deosebit de serioase pe care le avem în silvicultură, aplauze).Trebuie să pornim în mod tărît la treabă pentru a obține mult de pe aceste 6 milioanejumătate de hectare de pădure. Cum am spus mai înainte, trebuie să exploatăm pădurea în mod rațional, putem hectar mare.punem este ca, ținînd seama și de necesitățile economiei naționale în - viitor, să găsim căile de creștere a cantității de masă lemnoasă pe hectar. Pe lîngă plantarea de specii productive, trebuie văzute și regimul de îngrijire, precum și toate măsurile ce pot grăbi creșterea mai rapidă a copacilor. Cu atît mai necesar este să facem aceasta pentru pădurile de șes, aflate într-o stare de degradare avansată. Organele silvice trebuie să le acorde acestora o atenție deosebită, întocmind un program special în acest scop. Nu sînt de acord cu concepția, sau teza, existentă la minister, potrivit căreia aceste păduri aparțin Comunelor și organele silvice nu pot face prea mult. Prin lege, organele silvice poartă răspunderea pentru întregul fond forestier, deci și pentru pădurile comunale. Acestea trebuie gospodărite în conformitate cu normele și stabilite în planul unic tare a fondului silvic, privește speciile, cît șiprivințe. Actualmente există o si-
prevederile de dezvol- atît în ce în celelalte

răspundere modul 
silvice, lucrătorii 
acționează pentru 
viață a obiective
lor de conducerea 
stat, a indicațiilor 

cu

acest important domeniu al econo
miei naționale. Vorbitorii au anali
zat cu spirit de 
in care organele 
din acest sector 
transpunerea în 
ior puse în fața 
de partid și de
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privire la gospodărirea rațională și 
înfăptuirea programului de reface
re și dezvoltare a fondului fores
tier. Evidențiind rezultatele bune 
obținute în această direcție, parti
cipanții la consfătuire au criticat, 
totodată, unele stări de lucru nega
tive ce se mai manifestă încă in 
exploatarea pădurilor și folosirea 
judicioasă a masei lemnoase, la 
reîmpăduriri și punerea în valoare

tuație anarhică și trebuie să introducem ordine, această privință, organele silvice, îndeplinească înmai mare hotărîre, sarcinile și răspunderile ce le revin în acest domeniu. Trebuie să constituie o îndatorire de onoare gospodărirea în cît mai bune condiții a fondului forestier, dezvoltarea acestei mari avuții naționale. Asta e'ste problema numărul unu care stă în fața dumneavoastră, a tuturor lucrătorilor din silvicultură ! (A-
plauzc puternice).Este necesar să realizăm o unitate deplină în cadrul ocolului silvic ; șeful de ocol trebuie să răspundă de întreaga activitate de ocol — inclusiv de activitatea de vînătoare. De altfel, măsurile luate în ultimul timp merg în această direcție ; nu s-ăr se simte însă și spirit.Este necesar caministerul să analizeze într-un spirit mai temeinic actuala situație din silvicultură în conformitate cu prevederile Programului și Directivelor partidului, să întocmească un program de măsuri în vederea înfăptuirii în practică a acestor prevederi. Acest program trebuie să fie prezentat spre aprobare guvernului, apoi Consiliului Dezvoltării Economice și Sociale și, poate, chiar Marii Adunări Naționale. Este necesar să elaborăm măsuri ferme pentru a soluționa toate aceste probleme într-un mod responsabil, corespunzător cerințelor dezvoltării țării noastre, intereselor naționale de perspectivă ale României socialiste. Cei care lucrează în a- cest sector să acționeze pătrunși de marea răspundere pe care o au în fața poporului, a viitorului întregii noastre țări ! ^Aplauze prelungite).Nu doresc să mă refer și la alte probleme. Ieri s-a încheiat Conferința cu activul de bază din finanțe — și problemele ridicate acolo sînt în întregime valabile și pentrumai repet. în ce privește problemele mai generale ale dezvoltăriiacest sector. Nu -doresc să le

țării noastre, ele vor fi larg dezbătute în țoate adunările de partid, în conferințe, la Congresul partidului. De aceea nu doresc să mă opresc asupra lor. Vă sînt cunoscute atît realizările, cît și lipsurile, cunoașteți succesele obținute în industrie, angajamentele luate de oamenii muncii de a realiza cincinalul înainte de termen. Cunoașteți, de asemenea, prevederile privind dezvoltarea viitoare a societății noastre socialiste, preocuparea constantă a partidului pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.în cadrul acestor prevederi, silvicultura ocupă un loc important. De aceea apreciez încă o dată că această consfătuire a cadrelor de conducere din silvicultură, în ajunul Congresului al XI-Iea, poate și trebuie să marcheze un moment important în activitatea viitoare, pentru a vă aduce și dumneavoas tră o contribuție sporită, alături de întregul popor, la înfăptuirea politicii de făurire a societății so-- cialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România. Vrem ca societatea socialistă și comunistă să aibă și păduri mai bune, ca oamenii sâ poată trăi — cel puțin așa cum au trăit în. trecut — în- tr-un aer bun, într-o climă sănă
toasă ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Am deplina convingere că și cadrele, toți lucrătorii din silvicultură vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile de mare răspundere ce le revin și că, în anii următori, vom putea cunoaște o îmbunătățire simțitoare a întregii activități în acest domeniu. Cu a- ceastă convingere, cu încrederi în cadrele și lucrătorii din silvicultură, vă urez tuturor multă sănătate, succes și fericire !

(Aplauze puternice, urale înde
lungate. Cei prezenți la consfătuire 
ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

raportează
• în toate exploatările petrolie

re, „Ziua petrolistului” este ințim- 
pinată anul acesta prin muncă sus
ținută pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, pentru 
cinstirea cu noi succese a celui 
de-al XI-lea Congres al partidului. 
Sondorii sectorului de foraj — Mo- 
reni, zonă cu cea mai veche istorie 
în extracția de țiței din țara noas
tră, au raportat îndeplinirea sarci
nilor inițiale stabilite pentru actua
lul cincinal, forind peste planul la 
zi, cu cheltuieli mai mici față de 
deviz, 22 de sonde, unele dintre ele 
la mare adîncime. La rindul lor, 
petroliștii și ceilalți lucrători din 
schelele aparținînd Combinatului 
industrial al petrolului din Ploiești 
au furnizat pină acum, în plus, ra
finăriilor beneficiare țiței și alte 
hidrocarburi în valoare de peste 12 
milioane lei — sumă care Întrece 
substanțial angajamentul

• în bazinul petrolifer 
vei, realizările sint, de 
de prestigiu. Colectivul
extracție Modirzău, de pildă, 
depășit cu sută la sută prevederile 
înscrise în angajamentele asumate 
pe acest an. Succesele petroliștilor 
din această parte a țării se datoresc, 
în bună măsură, aplicării unor ope
rațiuni tehnologice speciale. Astfel, 
pentru sporirea debitului sondelor 
s-au utilizat 490 de tratamente cu 
solvenți și substanțe tensioactive și 
86 fisurări hidraulice. La rindul lor, 
petroliștii schelei de foraj din 
Tirgu-Ocna și-au depășit sarcinile 
de foraj cu peste 6 000 metri, inre- 
gistrind, totodată, un timp nepro
ductiv de două ori mai mic față de 
cel prevăzut.

anual.
al Moldo- 
asemenea, 
schelei de 

și-a

Pe platforma indus
trială Borzești se află 
în construcție între
prinderea de utilaj 
chimic. Potrivit preve
derilor, noul obiectiv 
— a cărui realizare a 
fost încredințată Trus
tului de construcții in
dustriale din munici
piul Gh. Gheorghiu- 
Dej — urmează să fie 
pus în funcțiune la 30 
iunie 1975. Constructo
rul și beneficiarul s-au 
angajat insă să dea în 
exploatare întreprin
derea cu o jumătate de 
an mai devreme. Ce 
argumente pot fi mai 
convingătoare decît 
secvențele de muncă 
de pe șantier ?

Secțiile cazangerie și 
mașini-unelte au con
centrat în aceste zile 
forțe importante. în 
hală, peste 80 de mun
citori, conduși de 
maistrul Nicolae Uzum, 
au început montajul 
podurilor rulante, al 
căilor de rulare, al 
strungurilor, frezelor, 
rabotezelor și al celor
lalte mașini-unelte. 
Ritmul de lucru este 
susținut. Montarea u- 
nui pod rulant, cu o 
deschidere de 24 me-

tri și o greutate la cîr- 
lig de 20 de tone, du
rează doar 2 zile, în 
loc de 3—4 săptămîni 
cît prevede graficul. 
Toți acești harnici 
montori nu sint alții 
decit strungari, frezori 
ș.a. — viitori muncitori 
ai întreprinderii de 
utilaj chimic.

— Dăm o mină de a- 
jutor pentru a termi
na lucrările mai de
vreme — ne spune 
maistrul Uzum. în cî
teva zile vom încheia 
montajul, iar pînă Ia 
20 octombrie vom e- 
fectua și probele. Spre 
sfîrșitul lunii vom în
cepe fabricarea utila
jelor necesare instala
ției de cauciuc poliizo- 
prenic.

In ritm 
muncește și 
de debitare
lor prime. Aici, în vre
me ce constructorii lu
crează la diferite in
stalații, 40 de munci
tori de înaltă califica
re, conduși de ing. Du
mitru Păuna, reali
zează mașinile de șan- 
frenat și valțurile de 
ruluit, care nu au pu
tut fi asigurate la ter
men de unii furnizori

alert se 
la secția 

a materii-

din țară sau de peste 
hotare.

Rînd pe 
structorii 
noi spații 
ție, oferind astfel be- 

. neficiarului posibilita
tea de a începe ime
diat montajul utilaje
lor. în ultimul timp, 
au fost predate efectiv 
beneficiarului secția 
de forjă, secția meca? 
nic-șef, magazia cen
trală, depozitele de o- 
xigen, de lacuri, vop
sele și carbid, precum 
și hala pentru baza 
auto.

Avansul de timp 
cîștigat la majoritatea 
obiectivelor, ritmul 
accelerat de muncă 
imprimat activității de 
construcții și montaj 
constituie garanții că 
noua întreprindere de 
utilaj chimic din Bor
zești va produce îna
inte de termen, spre 
cinstea muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor de aici, în fo
losul economiei națio
nale.

rînd, con- 
eliberează 

de produc-

Glieorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU ANI Al CINCINALULUI

17 unități economics 
din județul Galați

17 unități vor realiza o producție 
suplimentară de 7,2 miliarde lei, 
cea mai mare pondere (5,8 miliarde 
lei) în obținerea sporului amintit 
avînd-o Combinatul siderurgic Ga
lați. Producții suplimentare însem
nate vor consemna, de asemenea, 
întreprinderea „Textila", întreprin
derea de electrocentrale, întreprin
derea de mecanică navală ș.a.

40 cte înfreps'mderl 
industriale din județul 

__... .. ..Prahova

GALAȚI (Corespondentul „Sein- . 
teii". Dan Plăeșu) : Zilele trecute, 
alte două unități economice din ju- 1 
dețul Galați au realizat planul la 
producția globală industrială pe 
patru ani ai cincinalului r între
prinderea de lacuri și vopsele „Po- 
licolor", secția Galați și întreprin
derea de valorificare a cerealelor și 
plantelor tehnice. Astfel, numărul 
total al unităților economice din ju-. .
dețul Galați care au obținut "acest *

.. important succes, în ampla între- PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 
cere socialistă în întîmpinarea Con- .. teii", Constantin Căpraru) : Numă- 
gresului al XI-lea al partidului, se < rul colectivelor de unități industria- 
ridică acum la 17. Se estimează că, le prahovene care au'atins cota 
pină la sfîrșitul anului în curs, cele realizărilor de plan a 4 ani din cin-

V ___________________ ____________

cinai se ridică la 40. Printre uni
tățile noi, care au raportat în cins
tea Congresului al XI-lea al parti
dului succesele lor în întrecerea cu 
timpul, se numără întreprinderea 
de utilaj chimic din Ploiești, Tur
nătoria centrală din Cîmpina, între
prinderea de anvelope „Victoria" 
din Florești, rafinăria Ploiești Sud, 
întreprinderea „Relaxa" Mizil, în
treprinderea de mecanică fină din 
Sinaia. Pină la sfîrșitul anului, u- 
nitățile care și-au realizat planul 
pe 4 ani vor da suplimentar măr
furi industriale în valoare de peste 
3 miliarde și jumătate de lei. Acest.*, 
important spor de producție, ca ur
mare a continuei modernizări âȚ? 
tehnologiilor de fabricație, va fi ob- ' 
ținut în cea mai mare parte pe sea
ma creșterii productivității muncii.

JI

a terenurilor degradate, în alte sec
toare ale silviculturii, propunînd 
măsuri concrete de îmbunătățire a 
întregii activități a lucrătorilor din 
această ramură, corespunzător ce
rințelor în continuă creștere ale e- 
conomiei naționale, exigențelor pe 
care le incumbă răspunderea pa
triotică pentru avuția națională ce 
le-a fost încredințată de popor.

In cuvintul lor, participanții au 
subliniat sprijinul permanent acor
dat de partidul și statul nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, refacerii și dezvoltării 
patrimoniului forestier al țării, îm
bunătățirii continue a condițiilor de 
muncă și de viață ale celor care lu
crează în acest sector. In numele 
tuturor silvicultorilor, vorbitorii au

exprimat hotărîrea de a nu-și pre
cupeți eforturile în scopul apărării, 
conservării și dezvoltării fondului 
forestier — importantă bogăție a 
patriei — valorificării lui calitativ 
superioare in condițiile unei exploa
tări raționale și asigurării refacerii 
pădurilor, protecției mediului în
conjurător, bunei gospodăriri și îm
bogățirii continue a faunei cinege
tice și piscicole, pentru îndeplini
rea înainte de termen a cincinalu
lui, pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din' proiectele 
de Program al partidului și de Di
rective ale celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

în Încheierea lucrărilor, primit cu 
vii și îndelungi aplauze, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

porumb știuleți la hectar, vom depăși 
prevederile de plan la toate produsele"

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C.
NICOLAE CEAUȘESCU, DE ADUNAREA GENERALĂ A 

PERATORILOR DIN SCORNICEȘTI

Participanții la adunarea generală 
a cooperatorilor din Scornicești au 
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă, în 
care se spune, printre altele :

„Acordarea titlului de Erou a! 
Muncii Socialiste, medaliei de aur „Se
cera și Ciocanul", precum și steagului 
și diplomei pentru locul I pe țară in 
producția de grîu la hectar în acest 
an cooperativei agricole de produc
ție din Scornicești constituie pentru 
noi o deosebită satisfacție, dar in 
același timp și un prilej de profundă 
analiză, de gindire și acțiune pentru 
mobilizarea tuturor resurselor mate
riale și umane in vederea sporirii 
continue a producției agricole. Sar
cina dată de dumneavoastră de a 
obține în anul viitor de pe 100 hec
tare cel puțin 15 000 kg porumb știu

AL P.C.R., TOVARĂȘULUI
------- coo-

leți la hectar a fost amplu 
de cooperatori, care și-au 
hotărîrea lor de a o îndeplini și de
păși. De asemenea, ne angajăm Ca 
de pe celelalte 635 hectare să recol
tăm cel puțin 11 tone porumb știuleți 
în medie la hectar.

Vom îndeplini și depăși prevede
rile planului și la producția de grîu, 
legume, carne și lapte în toate sec
toarele de activitate.

Realizarea planului cincinal în 
patru ani, sporirea necontenită a ba
zei-tehnico-materiale a agriculturii, 
experiența acumulată de-a lungul a- 
nllor, aportul mai mare al mecaniza
torilor, specialiștilor și cercetării 
științifice — se spune în încheierea 
telegramei — sint tot atîtea temeiuri 
pentru ca angajamentele noastre să 
fie îndeplinite integral".

dezbătută 
exprimat

HBaEESEBH

NOUTATE, TEHNICITATE, CALITATE
Hcartea de vizită"

pentru inele de rulmenți (produse 
la noua și moderna întreprindere de 
strunguri' din Tirgoviște), mașinile 
de frezat destinate sculăriilor („În
frățirea” din Oradea) sau strungul 
special SPFZZ-4 (întreprinderea de 
mecanică fină din București) sint 
citeva din cele mai noi tipuri de 
mașini-unelte românești ce vor fi 
expuse la TIB ’74. Fiecare din aces
te mijloace tehnice exprimă mate
rial roadele muncii de concepție a 
cercetătorilor și proicctanților noștri, 
execuția lor iscusită de către uni
tățile productive, efectele aplicării 
politicii partidului de dezvoltare im
petuoasă și diversificare a producției 
dc mașini-unelte, la nivelul tehnicii 
contemporane. '

Inaugurîndu-se într-o perioadă 
premergătoare Congresului al XI-lea 
al partidului, TIB ’74 apare ca , o 
frescă a progreselor marcante înre
gistrate în dezvoltarea industrială a 
țării noastre, prin aplicarea politicii 
fertile a partidului de industrializare, 
oglindind, totodată, punctul inalt de 
plecare spre perspectivele și obiecti
vele superioare prevăzute în proiec
tele de documente ale Congresului 
al XI-lea. Se poate spune că oricine 
va vizita standurile românești iși va 
întări convingerea cu privire la rea
lismul prevederilor 
mente.

In acest „imperiu” 
derne se disting, de 
menții românești, fabricați la Bra
șov, Bîrlad, Alexandria și expuși

sub emblema întreprinderii „Tehno- 
importexport", rotorul paletat al 
turbinei de 330 MW — produs aflat 
de acum în fabricația de serie la 
întreprinderea de mașini grele din 
București — și cazanul de abur de 
1035 tone (în machetă), care se pro
duce la întreprinderea „Vulcan" din 
Capitală.

O prezență masivă și extrem de

(,,Electroprecizia“-Săcele), generato
rul sincron de 300 kVA și locomoti
vele electrice, de 5 100 kw („Electro- 
putere'-Craiova), celulele cu între
rupător (I. C. Băilești), ca și izola
toarele electrice („Electroceramica"- 
Turda) șl corpurile de iluminat fluo
rescent (,,Electrobanat“-Timișoara) — 
toate aceste produse din industria 
electrotehnică fiind prezentate de

9

© 0 frescă sugestivă în preajma Congresului partidului
© Mașini-unelte... cu fruntea sus
© Electronica și electrotehnica românească se afirmă 
© Perspective optimiste pentru „confruntarea colabo

rării"

acestor docu-

al tehnicii mo- 
asemenea, rul-

diversificată vor avea în standurile 
românești electronica și electroteh
nica. Este dificil de făcut o alegere 
a celor mai valoroase exponate. Nu 
se pot omite insă din această suc
cintă prezentare, în avanpremieră, 
noile centrale telefonice „Pantomat" 
(produse la „Electromagnetica” din 
București), motorul trifazat antiex- 
ploziv și cel antideflagrant și, în 
general, toate tipurile de electromo
toare fabricate la întreprinderea de 
motoare electrice din Capitală, echi
pamentele electrice complexe auto

Întreprinderea de comerț exterior 
„Electroexportimport". După cum, 
în standurile industriei electronice, de 
o bună apreciere se vor bucura, desi
gur, exponatele cunoscutei firme „E- 
lectronum", care va prezenta o varia
tă gamă de aparate de televiziune 
și radio (produse la întreprinderea 
„Electronica" din București), tuburi 
cinescop și lămpi cu vapori de 
mercur (întreprinderea de cinescoa
pe din Capitală), lămpi electrice 
(,,Romlux“-Tîrgoviște) sau mașina 
electronică de contabilizat cu circui-

te integrate MEC-32 și calculatorul 
„Felix" C-32.

La această a treia ediție a TIB, 
gradul de specializare al tirgului — 
mașini-unelte, produse electronice și 
electrotehnice — este mult sporit, 
comparativ cu edițiile precedente, fi
ind expuse, printre altele, uti
laje ' pentru industria pșoară, ca 
și produse metalurgice. Exponatele 
prezentate de întreprinderea de co
merț exterior „Romsit", între care 
se disting mașina circulară de trico
tat (fabricată la „Metalotehnica“-Tg. 
Mureș) și mașina de tricotat semi
automată („Metalul roșu“-Cluj), sînt 
sugestive pentru progresele crea
ției tehnice românești in pro
ducția de mașini pentru industria 
ușoară. Iar în standurile metalurgiei 
vor putea fi remarcate, cu precăde
re, oțelurile aliate, produsele din a- 
luminiu și profilele îndoite la rece, 
dar . și tablele, benzile, țevile suda
te, cele de construcții și țevile petro
liere — produse de marile combina
te. siderurgice din Galați, Hunedoa
ra, Reșița, Ia întreprinderea „Repu
blica" din Bucureș’i ș.a.

Evident, Ia TIB ’74 țara noastră va 
expune produse din toate subramu- 
rile industriei construcțiilor de ma
șini. Instalații și utilaje petroliere, 
binecunoscute pe piața internaționa
lă, echipament pentru uzine chimice 
și rafinării, instalații de pompare, 
material rulant, autocamioane, trac
toare, autoturisrrie, avioane, mașini 
agricole, utilaje de construcții, o ga-

mă largă de aparatură medicală ș.a. 
— toate relevînd capacitatea Româ
niei de a-și spori și diversifica și 
mai mult relațiile economice externe.

Pregătindu-se intens, venind la 
TIB ’74 cu cele mai bune produse 
realizate, participanții români aș
teaptă, cu deplină încredere în ca
pacitatea lor de competiție economi
că și comercială, această confruntare 
directă cu firmele străine, 
certitudinea că rulmenții 
nești vor înregistra un 
succes și la această ediție a tîrgu- 
lui — ne spunea tovarășul Tudorel 
Harabagiu, director general al între
prinderii de comerț exterior „Tehno- 
importexport". Calitatea lor — li s-a 
acordat în acest an, la Madrid, pres
tigioasa distincție „Trofeul de 
tate" — este o confirmare în 
sens, iar noi dispunem de

„Am 
româ- 
mare

cali- 
acest 

po
sibilități largi de export". La rindul 
său, tovarășul Iosif Rus, director 
adjunct la întreprinderea de comerț 
exterior „Metalimportexport", ne-a 
relatat : „Participînd la TIB ’74, con
tăm pe o bună primire a noilor oțe
luri aliate produse la Tirgoviște, ca 
și pe aprecierile favorabile privind 
tîmplăria metalică din aluminiu ; 
dar la fel de mari sînt speranțele de 
a perfecta noi tranzacții legate de 
exportul sortimentelor românești 
binecunoscute de acum pe piața 
mondială — tablă, țevi, profile ș. a.“.

...O ofertă comercială românească 
dintre cele mai tentante și o repli
că pe măsură, la fel de interesantă, 
din partea sutelor de firme partici
pante de peste hotare ; pregăl'ri 
multilaterale, laborioase — într-un 
cuvînt, toate condițiile pentru ca cea 
de-a treia ediție a Tirgului inter
național București să înregistreze un 
deplin succes, cu efecte pozitive a- 
supra comerțului exterior al țării 
noastre, al dezvoltării legăturilor e- 
conomice internaționale ale României 
pe baza avantajului reciproc.

Dan MATEESCU

Avansuri
față de grafice

Pină la începutul acestei luni, 
constructorii și montorii mara
mureșeni au realizat 71,1 la su
tă din planul anual de investi
ții. Pe multe din noile șantiere 
s-au înregistrat avansuri sub
stanțiale. Astfel, noua linie din 
cadrul flotației centrale, Com
plexul avicol din Baia Mare, 
precum și una din secțiile fa
bricii de confecții „Unitatea", din 
Sighetu-Marmației, au fost pu
se în funcțiune înainte de ter
men cu cite două luni, iar pe 
șantierul.celui mai nou obiectiv 
— Fabrica de șuruburi din Si
ghetu-Marmației — precum și pe 
cel al Complexului de îngrășare 
a taurinelor din Săcălășenil s-au 
înregistrat substanțiale avansuri 
față de grafice.

.» (Agerpres)
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Moi produse 
ale industriei locale

din Hunedoara
în acest an, colectivele de 

muncă din unitățile întreprin
derii județene de industrie lo
cală — Deva au înregistrat 
succese deosebite în cadrul pla
nurilor de cooperare cu indus
tria republicană și pe tărîmul 
satisfacerii cerințelor populației. 
Astfel, de la începutul anului și 
pihă în prezent, pe ansamblul 
întreprinderii s-a realizat o pro
ducție industrială suplimentară 
în valoare de aproape 15 mi
lioane lei, concretizată în peste
8 700 metri cubi prefabricate 
beton armat, 233 000 bucăți 
rămizi, mobilă în valoare 
peste o jumătate de milion 
și alte produse. După cum 
aflat de la tovarășul 
Petru Prodan, directorul I.J.I.L. , 
Deva, în această perioadă li
vrările efective de produse la» 
fondul pieței — cum ar fi mo
bilă. obiecte de uz casnic, din 
metal, lemn și materiale plas
tice, confecții textile și produse 
alimentare — sînt superioare 
nivelului planificat cu peste 4 
milioane lei. Și aceasta, în con
dițiile asimilării a numeroase 
produse noi care se află deja 
în sfera desfacerii. Demn de 
menționat este și faptul că fa
brica de industrie locală de la 
Orăștie a îndeplinit sarcinile 
cincinalului, iar pe ansamblul . 
întreprinderii județene cincina- . 
Iul va fi realizat cu cel puțin
9 luni înainte de termen, ceea I
ce va da posibilitatea satisface- i 
rii în mai mare măsură a ce
rințelor economiei și ale popu- I 
lației. i

din 
ca
de 
lei

am 
inginer

Sabîn IONESCU 
corespondentul „Scinteii

* i>
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FAPTUL 
DIVERS' 
„De la 
inimă, 
pentru 
inimă**

Sub acest generic s-a,desfă- | 
șurat in județul Neamț o amplă . 
acțiune la care și-au dat con- I 
cursul, din... toată inima, 5 000 I 
(cinci mii) de donatori de singe. ’ 
Desigur, asemenea inițiative ale I 
Crucii Roșii se bucură de o Iar- I 
gă adeziune in toată țara. Ceea | 
ce ne-a făcut, să stăruim o „pi- . 
cătura" asupra celei din județul I 
Neamț este că, printre cei 5 000, I 
nu mai puțini de 360 au. înscris, • 
in dreptul numelui lor, cifra 50. I 
De 50 de ori pină acum ei au I 
contribuit la salvarea unor vieți | 
omenești.

Luna
gemenilor I 

în ultima lună, la Clinica 2 I 
clin Cluj s-a înregistrat un „re- I 
cord" de gemeni : aproape 20 la . 
număr. Cap de listă : Lucrețla I 
Popa din comuna Răcătău. Ea I 
a născut 3 gemene : Otilia, Emi- * 
lia și Camelia. Trei fetite do- | 
lofane și — ca toți copiii — fru- I 
moașe foc ! Cel puțin aceasta ,e I 
și părerea celorlalte 3 surori și ■ 
a frățiorului, care'le-au așteptat I 
pe cele trei nou venite pe lume | 
în pragul casei cu cite o floare 
pentru fiecare. Flori — ca toate I 
florile — frumoase !

„Buletinul 
dv., vă rog!** i

Fără buletin, fără acest 1 
act de identitate ești... nimeni. I 
Din păcate — după cum am j 
fost informați la Inspectară- I 
tul general al miliției — unii ■ 
cetățeni „uită" să poarte bule- I 
ținui asupra lor, alții, neglijenți, | 
îl deteriorează sau, pur și slm-

' piu, îl pierd... „$i ce dacă ? Scot i 
altul 1“ — iși spun ei. Pină să I 
,scoată", altul, buletinul pierdut. I 
poate să încapă pe mina unui ■ 
răufăcător și să te trezești, pes- I 
te noapte, luat „la întrebări" că | 
ai comis nu știu ce faptă gravă.
Așa cum s-a intiih'plat cu o ce- I 
tățeancă din Bacău, acuzată de I 
comiterea unei tllhării. Numai • 
vigilența și intervenția promptă I 
a. organelor de miliție au absol- I 
vit-o de răspundere, prinzind-o | 
la timp pe răufăcătoarea care , 
se. legitimase cu buletinul fes- I 
pectivei. Așadar, e in interesul I 
fiecăruia ca la invitația „Bule- * 
ținui dv., vă rog" să răspundă : I 
„Poftiți. E-n ordine I"

Ultimul
„leu“ din i 
Țiglina

Deși un bufet din cartierul | 
gălățean „Țiglina". are o firmă . 
cu numele „Stadion", toată lu- J 
mea ii spune „La ultimul leu". I 
De unde și pină unde și, mai • 
ales, cine anume l-a „rebote- I 
zat“, nimeni nu știe, dar toți ii I 
spun așa. Tot așa ii spunea și | 
loan Șuhan, care a intrat în lo- . 
cal și a început un scandal de I 
pomină. Nici după ce a fost | 
condus la sediul miliției nu s-a 
potolit. Dimpotrivă : a început I 
să profereze injurii la adresa I 
milițienilor, și chiar să lovească I 
pe unul dintre ej. Parafrazind ■ 
porecla bufetului cu pricina, să I 
sperăm că ■ Șuhan a fost ulti- I 
mul... „leu" din Țiglina. ■

Așa-i 
trebuie!

Venind să ridice marfa de la I 
depozitul I.C.S. „Alimentara" | 
din Rm. Vilcea, gestionarul bu- . 
fetului din Stolniceni, Ion Ivan- I 
cu, i-a spus șefului de depozit : |

— Știi ce, frățlOare ? Dacă tot • 
venii eu Încoace, dă-ml și re- I 
partiția de marfă pentru chioș- I 
cui Anei Ruxanda, să nu mai | 
bată drumul, sărăcuța de ea, că . 
dacă nu ne-om ajuta noi, intre I 
noi...

— Că bine Zici. Ia de ici 500 • 
de sticle de bere și 200 de vod- I 
că... I

Ivancu le-a luat, dar în loc I 
să i le dea „sărăcuței" de Ru- > 
xanda, le-a pus in vinzare la I 
bufetul pe care-1 gestiona, iar | 
banii și i-a vîrit/în buzunar. Ce . 
a urmat, e lesne de înțeles : I 
pentru deturnarea băuturilor, a I 
fost și el „deturnat". Nimeni n-a I 
spus „sărăcuțul de el", ci... ■ 
„așa-i trebuie 1“

Un act 
iresponsabil

ConduCind un autocamion al I 
autobazei din Roșiorii de Vede, > 
șoferul Florea Beiiciu s-a anga- I 
jat, riscant, pe raza localității | 
Brezot-Vilcea, in depășirea unei ■ 
căruțe care mergea in același 8 
sens. Deodată, din sens opus, | 
i-a apărut in față un autoturism I 
condus de L.D. din Cluj. lncer- ■ 
cînd să scape din situația perl- I 
culoasă pe care singur și-o I 
crease, șoferul a pus o frină 
bruscă, dar în aceeași clipă au- I 
tocamionul ă derapat și F.B. a I 
pierdut controlul volanului. I 
Autocamionul a lovit, simultan, < 
și căruța, și autoturismul. Două I 
persoane din autoturism, prin- | 
tre care și conducătorul aces- 
tuia, au fost accidentate mortal, I 
iar alte trei rănite, plus căru- j 
țașul.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
si corespondenții „Scînteii”

O tablă școlară
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întinsă cît un ogor...
Ca să aibă finalitate, pregătirea 

practică și munca productivă a elevi
lor trebuie să se axeze cu prioritate 
pe activitățile economice cu cea mai 
mare pondere în zona în care se află 
școala ; in cazul județului. Ialomița -- 
agricultura și zootehnia, ..avînd în 
vedere, pe lingă profilul tradițional, 
perspectivele pe care le deschid a- 
cestor sectoare documentele Congre
sului al XI-lea al partidului. Pornind 
de la aceste considerente, Comitetul 
județean de partid Ialomița a între
prins, in cadrul unei plenare, o ana
liză a modului cum s-au preocupat 
organizațiile de partid, conducerile 
școlilor și întreprinderilor economice 
de realizarea îmbinării organice a 
învățăturii cu munca de reală utili
tate socială. Cu acest prilej, ah fost 
subliniate unele reușite certe, ale 
pregătirii elevilor din județ pentru 
muncă și viață. în atellerele-școală (o 
statistică a inspectoratului școlar 
•județean înregistrează 266 de ateliere 
de diferite profiluri —> lăcătușerie, 
mecanică agricolă, tinichigerie, elec
trotehnică, timplărie, croitorie ș.a.J, 
pe loturile școlare, in cele 81 de mi- 
croferme sau direct pe cimp se asi
gură, in general, un cadru adecvat 
elevilor din mediul sătesc pentru în
sușirea noțiunilor elementare de a- 
grotehnică aplicată, a principiilor de 
organizare, a producției, cit și pen
tru cunoașterea mașinilor agricole.

Sub indrumarea atentă a unor a- 
gronomi cu experiență, pe cimp se 
desfășoară in prezent adevărate 
lecții in care ogorul ține loc de tablă, 
foaia de lucru a mecanizatorului — 
de program. Iată și un exemplu con
cret, din satul Marcul ești. în „școala 
de viță" — o clasă întreagă. La un 
capăt, ing. Alexe, șeful fermei I.A.S., 
la celălalt, învățătorul Ion Stan 
trec de la un spalier la altul. Ex
plică, intervin oriunde e nevoie. Lu
crarea e pretențioasă, dar copiii se 
descurcă bine. O rodnică colaborare 
între dascăl și specialistul din pro
ducție a transformat școala într-o 
unitate agricolă în miniatură.

Pe cele 4 hectare de lot semincer 
cultivate cu sfeclă de zahăr, copiii 
au obținut anul trecut 3 200 kg de 
sămînțâ la hectar (cu 400 kg mai 
mult decit ferma !). in valoare de 
122 000 lei, bani care au fost folosiți 
la autodotarea școlii. Aflindu-se in 
vecinătatea fermei și avînd mereu in 
față oglinda vie a ceea ce înseamnă 
agricultură modernă — majoritatea 
lucrărilor sint mecanizate și in sec
torul vegetal și in zootehnie — elevii 
de la Mărculești au îndrăgit munca 
cimpului. 44 de elevi din clasele a 
Vll-a și a VIII-a au devenit meca
nici de agregate de aspersiune, cu 
atestat.

Nu-i mai puțin adevărat însă că.
— .șl cimi s-a a rreciat și in plenară
— deși munca practică a elevilor 
în agricultura județului s-a genera
lizat, în ce privește conținutul aces

tei activități școlare, pe alocuri iși 
mai face loc ideea potrivit că
reia important este doar volumul de 
muncă prestată. Ce anume și cum 
lucrează aceștia interesează mai pu
țin.'E foarte bine că mulți elevi au 
lucrat la irigații — circa 300 au fost 
chiar atestați ca mecanici de moto- 
pompe. Dar dacă unii discută în cu
noștință de cauză despre „capacitate 
de cimp", „normă de udare", alții — 
e cazul 'elevilor de la școlile generală 
din comunele Dragalina, Gheorg’ne 
Lazăr și altele — minuiesc agregatele 
de aspersiune fără să cunoască no-

Experiențe interesante, 
dar si manifestări de inerție 

in atelierele și loturile 
școlare din satele 
județului Ialomița

t.iunile elementare cu care trebuie să 
opereze orice lucrător din agricul
tură.

Odată cu terminarea recoltatului, 
pregătirea practică productivă a ele
vilor ialomițeni se mută in atelierele- 
ș'oală. Analiza efectuată de plenara 
comitetului județean de partid a scos 
in evidență atit experiența pozitivă, 
buna organizare a muncii in diferite 
ateliere-școală, cit și situații în care 
dotarea tehnică și planul de produc
ție al acestora au fost lăsate la voia 
intimplării. O atenție deosebită s-a 
dat pregătirii cadrului de activitate 
practică a elevilor din treapta I de 
liceu. Intr-o serie de școli generale 
de la sate au fost înființate 28 de 
clase de anul I liceal, care vor 
funcționa direct pe lingă S.M.A. și 
I.A.S.. avînd profiluri de pregătire 
practică cerute de economia jude
țului : 25 de mecanici agricoli, 2 de 
construcții și una de chimie.

Am vizitat citeva dintre aceste noi 
unități de învățămfnt, la două săp- 
tămîni de la deschiderea cursurilor. 
La Școala generală din comuna Sf. 
Gheorghe l-ani intilnit pe profesorul 
Ion Ștefan in atelierul de lăcătuș.crie 
nou construit. El. ne-a spus : „Toți 
factorii de răspundere din comună — 
cooperativa agricolă, primăria — au 
contribuit cu fonduri. Au dat ajutor 
la amenajare și elevii",

După opinia inginerului Tudor Ru- 
soiu, insp.ectqr șeblar pentru practica 
productivă, la care subscriem pe

Ansamblul va mal sus
ține spectacole și in loca
litățile : Ploiești (15 oc
tombrie), Pitești (18 oc
tombrie), Craiova (19 oc
tombrie) și Tîrgoviște (20 
octombrie a.c.).

Biletele se vlnd. pentru Bucu
rești, Jă casa A.R.I.A., Calea Vic
toriei 68—70, tel. 13 53 75, iar pen
tru provincie, la agențiile teatrale 
din localitățile respective.

1974,

La sala ansamblului „RAP
SODIA ROMANĂ” (Str. Lip
scani — 53), miercuri 16 și 
lol

Spectacole extraordinare 
susținute de

17 octombrie 
ora

de-a-ntrcgul, calitatea și eficiența a- 
cestei activități depind in bună mă
sură și de pregătirea maiștrilor-in- 
structori. De aceea, în cursul verii 
inspectoratul școlar a organizat un 
curs de pregătire, timp de o săptă- 
mînă, cu aceste cadre didactice. Un 
lucru bun. Din păcate, în județ mai 
Sint școli care n-au nici acum în
cadrați maiștri-instructon cave să 
îndrume practica elevilor. La Școala 
generală din comuna Dragoș Vodă, 
atelierul este improvizat intr-o clasă. 
Tot la improvizații s-a recurs și in 
ce privește cadrele. Pină în prezent, 
nu se știe cine va preda orele de 
practică. „Intenționăm (de ce abia 
acum, și de ce nu „acționăm" ?) să 
formăm o catedră pentru trei școli 
— Dragoș Vodă, Vîlcelele și Socoa- 
lele — condusă de un inginer" — 
ne-a spus primarul comunei. Virgil 
Scheaua. Ne oprim și la Vîlcelele. 
„Cu atelierul școlar nu stăm bine. 
N-am turnat nici temelia" recu
noaște primarul Nicolae Nicolae. Cît 
privește maietrul-instructor, se re
petă situația de la Dragoș Vodă. La 
fel și la Școala generală din comuna 
Vlad Țepeș. Tovarășul Ion Preda, di
rectorul școlii, invocă lipsa maiștri- 
lor-instructori, dar nu întreprinde ni
mic, deși pină la cea mai mare sta
ție de pompare din sistemul de iri
gații Gâlățui-Călărași. ai cărei spe
cialiști ar putea contribui la buna 
pregătire practică a elevilor, sint 
numai citeva sute de metri.

Dacă buna colaborare școală-între- 
prindere iși spune un cuvînt hotărî- 
tor in organizarea exemplară a atelie- 
relor-școală, in desfășurarea cu efi
ciență a orelor de muncă practică a 
elevilor, slaba sau inexistenta con
lucrare a acestor doi factori, direct 
răspunzători de pregătirea .elevilor 
pentru muncă și viață, se repercutea
ză negatiV asupra înfățișării și pro
gramului de lucru al ateiierelor- 
școaiă. La Școala generală din co
muna Plevna, atelierul e transformat 
în depozit de vechituri, iar la Școala 
generală din Ștefan Vodă atelierul se 
„laudă" cu citeva scule aruncate in 
dezordine într-o clasă și cu o mașină 
de găurit care nu poate funcționa 
pentru că lipsește instalația de forță. 
I.A.S. Drumu Subțire și conducerea 
școlii n-au ajuns incă la o înțele
gere.. Din aceeași cauză, la Andră- 
șești „povestea" atelierului în con
strucție durează de mai bine de doi 
ani.

Carențele existente în pregătirea 
practică productivă a elevilor obligă 
la măsuri urgente. Un program con
cret îndreptat in această direcție a 
fost adoptat de participanții la ple
nara comitetului județean. In primul 
rind, sint chemate să acționeze co
mitetele comunale de partid, care vor 
trebui să determine, deopotrivă, șco
lile și unitățile economice care le pa- 
tronează să conlucreze mai strips în 
legarea școlii de viață, de practică, în 
pregătirea temeinică a elevilor pen
tru muncă productivă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii" ;; ■■■ ■

teatre
——........    ——ni

• A.R.I.A. (la Sala ansamblului 
„Rapsodia română") : Teatrul 
liric național ,,Gonzalo Roig“ din 
Cuba cu „zarzuela" cubaneză (ope
retă națională) „Cecilia Valdes" 
de Clrilo Villaverde — 20.
• Teatrul National București (sala 
mică) : Prizonierul din Manbattan
— 19,30.
• Opera Română : Rigoletto — 19. 
® Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 19,30.
a Teatrul de operetă : Singe 
vlenez — 19,30.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19.30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Eli- 
sabeta I — 10,30.
o Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 

•ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbafi fără neveste
— 19.
O Teatrul Gluleștl : Copacii mor 
In picioare — 19,30.
o Teatrul evreiesc da stat : O sea
ră veselă — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30.
n Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 19,30.
Î Teatrul „Ion Creangă" : Iancu 

ianu — 10.
A Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Povestea timpului 
pierdut — 17. (sala din str. Aca
demiei) : Punguța cu do! bani 
— 10.

ORĂȘTIA 
ÎN SĂRBĂTOARE

La Orăștie a avut loc 0 niare adu
nare populară la care au participat 
reprezentanți al organelor locale de 
partid și de stat, mii de, cetățeni 
din localitate șt din împrejurimi — 
dedicată aniversării a 750 de ani de 
la atestarea documentară a acestei 
străvechi așezări transilvănene. în 
cadrul adunării s-a dat eitire de
cretului prezidențial prin care ora
șului Orăștie i s-a decernat ordinul 
„23 August" clasa I. Festivitățile 
prilejuite de acest jubileu au fost 
marcate de dezvelirea ansamblului 
sculptural din centrul orașului, care 
cuprinde un monument închinat 
„Paliei de la Orăștie" — una din 
primele tipărituri in limba română 
realizată in 1582 de diaconul Coresi 
— busturlle lui Decebal, Aurel Vlai- 
cu. și dr. Petru Groza. (S. Ionescu).

SIMPOZION
în săla muzeului de artă din 

CimpUlUng. Muscel s-a desfășurat 
simpozionul dedicat împlinirii a 
100 de ani de la nașterea acade
micianului C. I. Pafhon, savant ro
mân de renume mondial. In fața 
unui numeros public, cuvintul de 
deschidere a fost rostit de Ion Plos- 
cafu, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ăl ora
șului Cimpulung. In Continuare, 
acad. Ștefan Milcu și cadre medi
cale locale au evocat personalitatea 
marcantă a acad. C. I. Parhon, ca 
întemeietor al endocrinologiei ro

mânești, activitatea sa pe tărim 
politic și social cu același prilej a 
fost vizitată expoziția „Viața și ac
tivitatea lui C. I. Parhon". (Gh 
Cirstea).

„PIONIERII CÎNTĂ 
PATRIA Șl PARTIDUL" -

în aceste zile, în județul Vaslui 
au loc numeroase manifestări cul- 
tural-artlstice organizate de consi
liul județean al pionierilor in cin
stea Congresului al XI-lea al parti
dului. Un albumcștafetă strlnge in- 
tr-un buchet., fapte din activitatea 
purtătorilor cravatdlOț;'roșii din co
munele și orașeis vasluie.ne. Sub 
genericul „Pionierii , chită patria șl 
partidul" sint organizate in între
prinderi și unități agricole specta
cole și intilnifi cu muncitori și ță
rani cooperatori. Dintre numeroa
sele acțiuni organizate mai cităm : 
„Munca nc e dragă", „Promoția 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului", „Pionierii pe ogoare". (Cră
ciun Lăluci).

TITLUL 100
Editura „Facla" din Timișoara a 

pus de curind la indemîna citito
rilor cel de-al 100-lea titlu de la 
înființarea sa ; „Moara cu noroc" 
de loan Slavici, in ediție bibliofilă. 
Cu prilejul „Zilei Editurii" găzdui
tă recent de librăria „Mihai Emi- 
nescu" din localitate, au mai fost 
lansate și alte titluri de lucrări be
letristice, social-politice și tehnico- 
științiflce. (Cezar Ioana).

Sculptorul Constan
tin Lucaci, exponent 
al generației aflate la 
virful evoluției sale 
stilistice, este cunos
cut publicului din 
participările sale neîn
trerupte la mai toate 
expozițiile colective o- 
ficiale, anuale și bie
nale, de nivel repu
blican sau municipal, 
ale Bucureștiului, în- 
cepînd din anul debu
tului — 1948. Maestrul 
său direct, Cornel Me- 
drea, l-a marcat pen
tru o perioadă îndelun
gată, fără să-i plafone
ze insă putințele de 
dezvoltare pe coordo
natele propriei sale in
dividualități. Dacă as
tăzi se poate vorbi de 
Constantin Lucaci ca 
o personalitate artis
tică cu profil propriu, 
faptul se datorește u- 

■- nei munci aspre de 
autocunoaștere și ău- 
toformare, adevărata 
față a artistului, care 
poate înscrie o pagină 
despre creația sa în 
cronica artei româ
nești contemporane, 
revelindu-i-se treptat 
lui însuși, pe măsura 
confruntărilor cu crea
ția confraților mai ti
neri și mai virstnici. 
Ca expoziții persona
le, cea bucureștea- 
nă organizată acum, 
în sala Dalles, este

De curind a avut loc de
cernarea celor peste 10(10 
de medalii de aur, de ar
gint și de bronz formațiilor 
de amatori fruntașe la fi
nala concursului național 
dedicat celei de-a XXX-a 
aniversări .a., eliberării 
României de sub dominația 
fascistă. Desfășurată in 
acest an jubiliar, marea în
trecere a artiștilor amatori 
a constituit un eveniment 
cultural de seamă atit prin 
semnificație, cit și prin 
largul caracter de masă, 
prin valoarea estetică-edn- 
cativă a spectacolelor și 
concertelor prezentate. Fă- 
cind un scurt bilanț ia ca
pătul acestui concurs, 
constatăm o participare de 
peste 22 000 da colective 
artistice, insumind circa 
400 000 de artiști amatori, 
aparținînd așezămintelor 
culturale, sindicatelor, ti
neretului și cooperației, 
care- pe parcursul desfășu
rării etapelor întrecerii au 
prezentat peste 100 000 de 
spectacole, vizionate de 
circă 20 milioane de spec
tatori de la orașe și sate.

Cifrele de n)ai_ s«s 
ilustrează faptul că,, pe 
parcursul celor 30 de ani 
de la eliberare, activitatea 
artistică de amatori a cu
noscut o largă diversitate 
de genuri artistice, de- 
monstrind. practic rolul_ ei 
in valorificarea continuă a 
artei populare tradiționale 
și, in același timp, in qc- 
ț.iunea de pătrundere în 
masă a creației culte, cla
sice și contemporane.

Un accent cu totul deose
bit a fost pus in acest) 
concurs pe orientarea re
pertoriului. Aproape că 
nu au existat formații care 
să nu-și fi împrospătat și 
îmbogățit repertoriul cu .noi 
creații,, menite să cinte 
bucuria celor 30 de ani de 
libertate și de muncă con
structivă a națiunii noastre 
socialiste, lupta eroică a 
poporului, a partidului pen
tru eliberare națională și 
socială. Au fost promovate 
creații cu o mare eficiență 
educativă : teatrul politic, 
poezia patriotică, militantă, 
cîntecul revoluționar, pa
triotic și muncitoresc, dan
sul tematic.

Mai mult ca oricînd, for
mațiile corale au manifes
tat preocupări deosebite 
pentru un repertoriu an
corat în contemporaneitate, 
promovind cîntece de masă 
create și. difuzate în ulti
mii doi-trei ani (peste 150 
de piese corale), la care 
s-au adăugat numeroase 
cîntece de luptă, muncito- 
rești-revoluționare, prelu

crări corale de folclor, pre
cum și cele mai frumoase 
creații ale compozitorilor 
noștri clasici.

O prezență activă în 
concurs au avut-o și echi
pele de dansuri populare, 
ansamblurile folclorice, or
chestrele populare, unele 
din acestea de o mare 
autenticitate și valoare ar
tistică. Concursul a scos în 
evidență prezența mult 
sporită — față de anii tre-

tiv este că rparea majori
tate a formațiilor au, apărut., 
in acest concurs mult înti
nerite, fapt ce atestă ade
ziunea crescîndă a tinere
tului la activitatea ar
tistică.

Paralel cu realizările 
menționate,. se cuvin, desi
gur, remarcate și unele ne
ajunsuri semnalate pe par
cursul acestei întreceri. 
A ieșit în evidență faptul 
că preocuparea pentru dez

TjnnmrMWiri

Mesajul 

educativ 
al arfei 

amatoare
Pe marginea concursului național 

al formațiilor artistice de la orașe și sate

cuți — Ia orașe și în ma
rile centre muncitorești a 
colectivelor de dansuri 
populare alcătuite din ti
neri veniți de la sate, care 
au adus cu -ei și , jocurile 
populare din zona respec
tivă, pline de autentic și 
prospețime.

Totodată, trebuie men
ționat faptul că în recentul 
concurs s-a afirmat într-o 
mai mare măsură dansul 
tematic, peste 100 de co
lective coregrafice de la 
orașe și sate aducînd în 
scenă asemenea montări. 
Chiar dacă nu toate reali
zările scenice ale dansuri
lor tematice au corespuns 
întru totul pe plan artis
tic, este îmbucurător fap
tul că s-a creat o opinie 
de masă pentru promo
varea pe scară tot mai 
largă a acestui gen de 
spectacol.

Paralel cu grija pentru 
repertoriu, s-a înregistrat 
și o creștere substanțială a 
nivelului de interpretare 
artistică, multe formații din 
acest concurs dispunind de 
elemente dotate, capabile 
să . interpreteze un reper
toriu de ținută. Semnifica

voltarea și creșterea calita
tivă a activității formații
lor de amatori nu s-a ma
nifestat peste tot corespun
zător condițiilor și posibi
lităților locale. Așa, de 
pildă, in privința mișcării 
corale, majoritatea județe
lor din Moldova (Bacău, 
Iași, Vaslui etc.), s-au pre
zentat în concurs sub po
sibilitățile lor reale. Alte 
județe, ca Sălaj, Covasna, 
Sibiu — ultimul cu o veche 
tradiție corală — n-au fost 
reprezentate la etapa finală 
de nici un cor de cămin 
cultural. Pe de altă parte, 
județe precum Cluj, Dolj 
și altele au avut o pre
zență slabă in finală sub 
aspect calitativ pe linia for- 
mațiilOi' teatrale, deși in 
aceste județe sint multe 
forțe artistice profesioniste 
care ar putea să fie atrase 
in activul larg al îndrumă
torilor de specialitate.

în domeniul dansurilor 
populare, și de data a- 
ceasta, intervențiile neizbu
tite ale unor instructori, au 
făcut să mai apară, montări 
coregrafice (este adevărat 
că într-o măsură mult mai 
mică decit la trecutele con

cursuri) de natură să al
tereze trășătdrile specifice 
dansului pppulâf.

Deși, cum am arătat, ma
joritatea formațiilor ajunse 
in. finală au dovedit un 
nivel artistic interpretativ 
ridicat, totuși în unele ca
zuri calitățile interpreților 
nu au fost valorificate cu 
maximă eficiență, din cauza 
unor instructori neexperi
mentați.

Marea întrecere, căreia 
i-am consacrat rindurile de 
față, a scos pe deplin în e- 
vidență, in pofida unor ne
ajunsuri inerente, că miș
carea artistică de amatori a 
cunoscut un proces de con
tinuă integrare în viața cul
turală contemporană a ță
rii noastre. împlinirile care 
s-au produs in acești ani in 
mișcarea artistică de ama
tori. vor fi, desigur, un 
imbold în larga acțiune de 
antrenare a maselor in 
viața cultural-artistică a o- 
rașelor și satelor, de creș
tere continuă a valențelor 
educative ale manifestărilor 
ce se organizează. în acest 
sens, inițierea unor între
ceri artistice locale, in în- 
tîmpinarea Congresului 
partidului, la nivelul fie
cărui județ, cu participarea 
tuturor genurilor de forma
ții, are darul să stimuleze 
întregul potențial artistic 
în susținerea de spectacole 
și concerte adecvate la 
orașe și sate,

Apeasta impune o pre
ocupare sporită a instructo
rilor și a tuturor animato
rilor culturali pentru con
tinua înnoire și îmbogățire 
a repertoriilor cu noi cîn
tece de masă, patriotice, de 
muncă, revoluționare și de 
tineret, cu noi piese de 
teatru intr-un act, extin- 
zindu-se astfel aria proble
matică a concertelor și 
spectacolelor in spiritul ce
rințelor educative ale aces
tei etape premergătoare 
Congresului. Pe marginea 
concluziilor concursului ar 
fi necesare, credem, și unele 
dezbateri pe genuri de 
artă, cu participarea in
structorilor (dirijori, re
gizori, coregrafi), a me- 
todiștilor și a altor ac
tiviști culturali. Ar puțea 
fi. in acest cadru, a- 
nalizate în spirit critic 
unele aSpectd reieșite din 
recentul concurs, precum 
și sarcinile de perspectivă 
ale mișcării artistice de a- 
mat.ori din cadrul fiecărui 
județ.

Prof. Nicolae NISTOR 
director adjunct
al Institutului de cercetări 
etnologice și dialectologies

MATERIALE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

POLITICO-IDEOLOGIC SI ECONOMIC DE MASĂ
„CONTINUITATEA LUPTEI PO
PORULUI ROMAN PENTRU 
ÎNALTELE IDEALURI DE 
LIBERTATE SOCIALA ȘI 

NAȚIONALA"
de Mircea Mușat

Lucrarea prezintă sintetic laturi 
definitorii ale istoriei poporului 
român și ale activității P.C.R. ; 
este destinată celăf care studiș.-. 
ză^Programjil partidului .Cpmjip' 
nist Român,'în'iiivațămîntul po-

lit'ico-id-.ologic șl economic de 
masă, răspunzind primei teme 
de studiu.

... Apăr:iită/.jn,i Editura-. politică,
lucrarea/.conține și .-recomandări 
bibliografice. 1

Pentru turiștii de pe traseul Pitești-Brașov

WA RNEJ^P LASSIE• i

prima luare masivă de 
contact printr-o selec
ție importantă de ope
re. cu publicul de la 
noi. E drept că. in ori
care din fazele ante
rioare de dezvoltare 
stilistică ar fi avut loc 
confruntarea, in afară 
de aceasta din urmă, 
pe care și-a impus 
luciditatea să o aștep

cu prilejul impostării 
in spații publice a 
două din operele sale: 
„Dialogul undelor" — 
efigie binară din oțel 
inoxidabil, de dimen
siuni monumentale, 
simbolizind Radioco- 
municațiile in curtea 
palatului Televiziunii 
la București, și „Fin- 
tina cinetică" din Con

Nouă, avantajul unei 
compuneri complexe a 
spațiului, cu ajutorul 
formelor volumetrice 
de oțel inoxidabil in 
mișcare rotatorie și 
de revoluție, după 
modele inspirate de 
mecanica cerească, dar 
și cu ajutorul îmbină
rii efectelor complexe 
de luminos-opac, ale

Pe unul din traseele care cu
nosc o afluență tot mai mare de 
vizitatori, și anume drumul na
țional 73 (Pitești—Brașov), coo
perația de consum a avut inspi
rata idee de a oferi celor dor
nici de un popas reconfortant 
citeva hanuri turistice de mare 
atracție. Unul dintre aceste ha
nuri Ospitaliere, „Rucăr", este si
tuat chiar in centrul localității 
cu același nume, iar în apro
piere de Cheile Dimbovicioarei 
se află cabana „Brusturet". La 
numai 10 kilometri de localita
tea Podul Dîmboviței s-a dat in 
folosință hanul „Dealul Sasului", 
iar lingă vestitul castel Bran, 
splendidul han turistic cu a- 
celași nume — „Bran". Toate a- 
ceste unități ale cooperației de 
consum oferă condiții optime de 
cazare și masă. De la fiecare 
dintre ele se pot face excursii 
în împrejurimi la monumente 
istorice și de artă, în zone de 
o rară frumusețe.

l

I

ÎN FOTOGRAFIE 
ristic al cooperației 
„Dealul Sasului".

filozofii de. viață mi- 
tologizate, producea 
de fapt opace obiecte 
volumetrice. De o cor
poralitate și o pondere 
materială considerabi
le, grele succedanee 
de piatră, marmură’ și 
bronz ale unor pre
zențe fizice reale, ele 
concurau astfel, în 
material peren, fiin

Sculptură dinamică, expresivă
te, pregătind-o activ, 
Lucaci s-ar fi prezen
tat publicului nostru 
drept unul dintre mul
tiplii buni practicieni 
ai meșteșugului nobil 
al sculpturii, drept un 
continuator al unor 
tradiții prețioase, apt 
de a se impune aten
ției prin strădaniile 
sale de a nu fi mai 
prejos de zestrea aces
tor tradiții moștenite, 
dar nu și drept un 
inovator, cum apare 
astăzi ; așa incit înde
lunga lut răbdare poa
te fi socotită, din per
spectiva întregii sale 
cariere artistice, in- 

-țeleaptă și fericită.
De fapt, marea con

fruntare se produsese

stanța, splendid exem
plu de glndire sculp
turală adecvată la ur
banistică, in cadrul 
căreia spațiul unei 
piețe deschise se com
pune cu arhitectura 
opacă a blocurilor în
conjurătoare, cu flui
dul orizontului marin, 
ghicit ca ubicuu, cu 
atmosfera salină a li
toralului însorit și cu 
direcțiile ascendente 
ale jeturilor apei, în
trețesute, încrucișate 
între ele. Prin dubla 
rotire, quasi-planeta- 
ră, a elementelor unui 
soi de sistem solar 
mecanic, ni s-a înfă
țișat recent și în ex
poziția „Artă și ener
gie", de la Galeria

reflexelor metalului, 
apei lansate și atmo
sferei.

Expoziția actuală 
pune privitorul in si
tuația de a-și revizui 
opiniile despre sculp
tură, aceasta. atit prin 
materialul, puțin uzi
tat (oțel inox), cit și 
prin însăși intenționa
litatea operelor. Sculp
tura, care s-a mărgi
nit timp de milenii 
să propună memoriei 
colective efigii ale oa
menilor exemplari ce
lebrați de societate in 
diversele ei etape de 
dezvoltare, alegorii ale 
unor sentimente, nă
zuințe, idealuri și ela
nuri colective, ori poa
te închipuiri ale unei

țele pieritoare ale vie
ții. Lucaci aderă mai 
întii prin polizarea 
extremă a oțelului, 
care pare fluid dato
rită reflexelor și prin 
formele sale spațiale 
dinamice de azi, la o 
estetică a sculpturii 
menite nu atit să ne 
ocupe spațiul cu o- 
biecte, cit să ni-1 Or
ganizeze prin centra
rea lui pe liniile ira
diante, producătoare 
de ecouri vizuale, de 
rezonanțe spațiale, ale 
unor imagini plastice 
cu rost mai mult cata
lizator de sentimente, 
reacții și dispoziții a- 
fective, decit transmi- 
țător de mesaje. O

mare continuitate în-' 
tre obiect și spațiu se 
obține datorită luciu
lui metalic. Dinamice 
prin direcțiile spația
le angajate in înseși 
silueta și volumele, 
armonic unificate, ale 
operei, sau adăugin- 
du-și un plus de dina
mism, prin rotirea lor 
sub ochii privitorului, 
aceste sculpturi tincl 
să sugereze in plus 
spectatorului cores
pondențe spațiale ale 
proceselor desfășurate 
în succesiune. Evident, 
Lucaci nu a avut pri
mul ideea unor for
me in care să se vadă 
spațiul-timp al gindi- 
rii einsteiniene de la 
care se revendică ima
gistica sculpturii con
temporane. Dar for
ma lui de manifes
tare a interesului pen
tru o asemenea în
treprindere curajoasă 
are trăsături proprii 
și salutăm in propu
nerile sale de sculptu
ră dinamică de as
tăzi. un limbaj expre
siv prin sine însuși, 
care merită experi
mentat șl pus de a- 
cord cu linia nouă de 
gindire urbanistică 
ce-i preocupă pe edi
ficatorii Orașelor vii
torului.
Ion FRUNZETTI
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Primiri ia primul ministru 
al Guvernului

Prințul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, miercuri după- 
amiază, pe Muhsen Sayadc, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Republi
cii Arabe Siriene la București, la ce
rerea acestuia.

Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România va face o vizită oficială în Mexic

La invitația secretarului relațiilor 
externe ale Statelor Unite Mexica
ne, Emilio O. Rabasa, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia

PRIMIRE LA MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Ton Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter? 
naționale, a primit, în cursul dimi
neții de miercuri, delegația econo
mică japoneză, condusă de. Masashi 
Isano, președintele Comitetului eco
nomic Japonia-România, care a par
ticipat la lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului economic 
mixt româno-japonez.

în cadrul întilnirii care a avut loc 
au fost analizate posibilitățile și

• -SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT •

DUMINICA

Meciuri internaționale 
Ia TV

Redacția de actualități TV ne in
formează că duminică, 13 octombrie, 
se vor. transmite in direct meciul de 
rugbi de pe stadionul „23 August" 
România—Franța (programului, ora 
13) și meciul de fotbal de la Copen
haga dintre echipele României și Da
nemarcei (programul I, ora 14,30 ; in- 
cepînd de la 16,35 pe același program 
— un rezumat înregistrat al .meciu
lui de rugbi România—Franța).

FOTBAL : Meci de verifi- 
care ai echipei reprezenta

tive de tineret
Teri, pe stadionul Dinamo, echipă 

reprezentativă de tineret a iptilnit, 
intr-un ultim meci de verificare îna
intea partidei cu reprezentativa simi
lară a Danemarcei, o . formație: de 
tineret-rezerve a clubului Dinamo in 
rindurile căreia au jucat și-Dpmitra- 
che, Moldovan, Sălceanu, Custov ,ș'. 
Constantinescu din prima echibă. Jo
cul s-a încheiat cu scorul de 1—1 
(0—1), prin golurile înscrise' de Atodi- 
reseiț și, respectivv'VrmceanuCForma-'' 
ția reprezentativă de tineret a avut 
următoarea alcătuire : Jivan—Grigo- 
re, Cazan, G. Sandu, Lucuță — Dumi- 
triu IV, Mulțescu — Atodiresei, D. 
Georgescu, Năstase, Ion Ion. Au mai 
fost utilizați Mateescu și Crișan. >

In cursul aceleiași zile, primul mi
nistru a primit in vizită protocolară 
de prezentare pe Malcolm Richard 
Booker, ambasadorul Australiei în 
țara noastră.

liste România, George Macovescu, va 
efectua o vizită oficială în Mexic in 
a doua jumătate a lunii octombrie 
1974.

mijloacele de creștere și diversifica
re a schimburilor comerciale, de ini
țiere a noi forme de conlucrare re
ciproc avantajoase.

La primire au luat parte Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț și Industrie, președintele 
Comitetului economic România-Japo- 
nia, Nicolae Finanțu, ambasadorul 
României la Tokio, precum și Ryoko 
Ishikawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

(Agerpres)

În așteptarea meciului cu Franța, rugbiștii noștri 
au făcut ieri un ultim joc de pregătire

în vederea meciului oficial, pentru 
campionatul european F.I.R.A., cu 
echipa Franței lotul reprezen
tativ de rugbi al României a susținut 
ieri după-amiază un ultim joc de 
verificare. Parteneră a fost echipa 
Steaua.. Firește, cu această ocazie, an
trenorii reprezentativei au urmărit 
mai mult menținerea condiției fizice 
și definitivarea unor scheme de joc. 
In privința formației, antrenorii se 
pronunțaseră anterior, acum, deci, pe 
teren evoluind. cu o singură/ excep
ție (in locul lui Marica, îanusisvici), 
jucătorii titularizați pe posturile res
pective. Adică — la înaintare, linia 
intîi — Dinu (Grivița roșie). Mun- 
teanu (Steaua), Ciornei (Steaua) ; 
linia a doua — Postolache (Steaua), 
Dărăban (Farul) ; linia a treia — Pop, 
căpitanul echipei (Grivița rcșie), Du
mitru (Universitatea Timișoara), Tă
tucii (Universitatea Timișoara) ; mij
locași — Florescu (Universitatea Ti
mișoara) Nicolescu (Sportul stu
dențesc) ; treisferturi, centri — Nica 
(Dinamo), Marica (Farul) ; aripi — 
Burghelea (Știința Petroșani), Con
stantin (Steaua) ; fundaș — Durbac 
(Steaua).

Meciul de duminică, al 22-lea dintre 
cele două reprezentative de rugbi, 
va fi condus de englezul R. Pattin- 
son, ajutat la tușe de M. Lapciuk 
(Franța) și Th. Witing (România). EI 
coincide cu împlinirea a 50 de ani de

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTI în numele guvernului și poporului din Trinidad-Tobago doresc să. exprim sincerele mele aprecieri pentru cordialul dumneavoastră mesaj trimis cu ocazia aniversării independenței țării noastre.Sper ca bunele relații dintre cele două țări să se întărească, în interesul reciproc al popoarelor noastre.
ELLIS CLARKE

Guvernatorul general 
al statului Trinidad-Tobago

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări 
a întemeierii Partidului Muncii din Coreea

Gală de
Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. 

Coreene la București, a organizat, 
miercuri seara, o gală de filme cu 
prilejul celei de-a 29-a aniversări a 
întemeierii Partidului Muncii din 
Coreea.

Au participat Nicolae Guină, 
Gheorghe Necula și Ion Popescu-Pu- 
țuri, membri ai C.C. al P.C.R.. Con
stantin Potîngă și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 

I P.C.R., general-locotenent Constantin

la prima confruntare a rugbiștilor 
români și francezi — in 1924, la Jocu
rile olimpice de la Paris. în acest 
interval de timp, in cele 21 de în- 
tilniri Franța — România, francezii 
au cîștigat de 16 ori, românii de trei 
ori, de două ori fiind consemnate re
zultate de egalitate.

„Așteptăm încrezători confruntarea 
cu rugbiștii francezi, cu ambiția de a 
ne comporta cit mai onorabil — 
spunea ieri căpitanul „tricolorilor", 
Al. Pop. Știm că meciul nu va fi 
deloc ușor ; școala franceză de rugbi 
va fi reprezentată acum, la Bucu
rești, de un lot foarte puternic. Ne 
vom susține însă șansa din toate 
puterile".

*
în cadrul decadei rugbiului, organi

zată de F.R.R., cu ocazia împlinirii a 
60 de ani de la introducerea în țara 
noastră a sportului cu balonul oval, 
pe stadionul Tineretului din Capitală 
a avut loc, ieri după-amiază, un meci 
amical între două selecționate de 
foști rugbiști fruntași, in majoritate 
componenți ai loturilor reprezentative 
din .’55—’70. A fost o plăcută r.eînțil- 
nire a spectatorilor, cu.foste glorii ale 
rugbiului românesc, ca Pircălăbescu, 
Demian, C. Stănescu, Soculescu, Zam
fir, Mladin, Blăgescu, Dumitrescu, 
R. Nanu, Ghiondea, . Manolache etc.

I. D.

filme
Opriță, adjunct al ministrului apără
rii naționale, Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-coreeanâ, 
activiști de partid și de stat, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, funcționari supe
riori din M.A.E., generali și ofițeri 
superiori.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
Turneul internațional de tenis de 

la Madrid a programat miercuri și 
primele întîlniri din cadrul probei de 
dublu masculin. Perechea Ilie Năs
tase (România) ,— Juan Gisbert 
(Spania) a învins cu 7—6, 6—2 pe 
John Yuill (R.S.A.) și NikolaWSpear 
(Iugoslavia). Ray Keldie (Australia) 
și Tito Vazquez (Spania) au dispus 
cu 2—6, 6—4, 6—4 de Ion Tiriac 
(România) și Bjorn Borg (Suedia).

în turul doi ai probei feminine’ de 
simplu, Virginia Ruzici (România) a 
eliminat-o cu 6—1, 6—2 pe Patricia 
Lowdon (S.U.A.).

Echipa de fotbal F. C. Constanța, 
aflată in turneu în Bulgaria, a intîl- 
nit miercuri la Varna echipa locală 
Cerno More. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0-0.

în runda a 4-a a turneului inter
național de' șah de la Manila, Florin 
Gheorghiu (România) a remizat- in 
40 de mutări cu fostul campion al 
lumii, Petrosian (U.R.S.S.).

PRONOEXPRES
numerele extrase la tragerea 

din 9 octombr^ 1974
EXTRAGEREA I : 31' 18 2 40 27 17

EXTRAGEREA A II-A : 26 4 33 32 5
Fond general de ciștiguri : 

1 288 295 lei din care 691 514 lei re
port.

Cronica zilei
Marți noaptea a plecat la Belgrad 

o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, care, Ia invi
tația C.C. al U.C.I., va face o vizită 
in schimb de experiență in R. S. F. 
Iugoslavia. /

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.S.F Iugoslavia la București, Petar 
Dodik, și membri ai ambasadei.

*
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala Horace Perrera. secretarul 
general al Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 
care între î și 5 octombrie a parti
cipat la cea de-a IV-a Conferință a 
asociațiilor europene pentru Națiu
nile Unite.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Alexan
dru Bălăci, președintele Asociației 
române pentru Națiunile Unite 
(ANUROM), precum și de Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București.

★

Miercuri seara, la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc o adunare festivă, 
consacrată sărbătoririi. Zilei Armatei 
R. P. Polone, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București. 
Au luat parte Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone în România, membri ai amba
sadei. *

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotehent Constantin Drăghici, 
care a rostit un cuvînt de salut. 
Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonelul Czeslaw 
Nowicki, atașatul militar, aero și na
val al Republicii Populare Polone in 
țara noastră.

Participanții au vizionat apoi o 
fotoexpoziție și filme puse la dispo
ziție de ambasada poloneză.

★

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a XXV-a aniversare a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane, miercuri. a avut loc, la 
Bacău, o adunare festivă.

Despre semnificația istorică a în
temeierii primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor, despre o- 
pera constructivă întreprinsă în 
R.D.G. in cei 25 de ani, ca și des
pre relațiile de prietenie frățească 
dintre partidele și popoarele Româ
niei socialiste și Republicii Democra
te Germane .au vorbit Gheorghe Ro
șu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean și Hans 
Voss, airibasadorul R.D.G. la Bucu
rești.

*
în sala Ansamblului „Rapsodii 

română" a avut loc miercuri seara 
un spectacol de gală prezentat de 
Teatrul Liric Național ,.Gonzalo 
Roig" din Cuba cu „Cecilia Val
des".

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Copsilitilui-.: 
CultUriii^kiEducației Socialiste,? pefetri 
sonalitâți 'ăle''’vieții noastre artistice'' 
și culturale, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, Ni
colas Rodriguez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, alți membri' 
ai corpului diplomatic.,

(Agerpres)

Miercuri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care a 
participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXV-a aniversare a în
temeierii Republicii Democrate Ger
mane.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Vasile Vlad, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
R. D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova-

Sosirea unor delegații din Cuba
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală O delegație de activiști ai 
Partidului Comunist din Cuba, con
dusă de tovarășul Godwal Reyna 
Parra, adjunct al șefului Departa
mentului producția de zahăr al C.C. 
al P.C. din Cuba, care, Ia invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va efectua o, vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Ștefan Kiss, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar ge
neral al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Nicolas Rodriguez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei.

★ v
Miercuri a sosit în Capitală O de

legație a Comitetelor de apărare a

PROGRAMUL 1 1
Hi,00—17,00 Teleșcoală.
11.30 Telex.
17,35 Agroenciclopedla. 
13,05 Vîrstele peliculei.
18,50 Universitatea TV-.
19,20 1001 de seri : Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul cînteculut ostășesc 

„Te apăr și te cînt, patria 
mea". Ediția a Il-â. Concer
tul laureaților.

21,33 Acel oameni tari șl grei din / 
Reșița — film documentar.

21.30 Colocviu despre viitor. 
2:1,10 21 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Viața economică a Capitalei. 
20,15 Drumuri pe cinci continente. 
21,40 Concert simfonic. Capodope

re ale muzicii — interpret! 
r celebri.. Concertul în re ma

jor pentru vioară și orches- 
tră- >de - Beethoven, interpret1.' 
tează violonistul Henry Sze- 
rlng. Acompaniază orchestra 
simfonică a Radlâtelevlziunii 
dirijată de Emanuel Ele- 
nescu.

22,30 închiderea programului.

»
rășii Gheofghe Rădulescu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. D. Germane la București.

,★
La plecarea din capitala R.D. Ger

mane, pe aeroportul central din Ber
lin, delegația a fost condusă de Wer
ner Kirchhoff, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Na-- 
țional, Berta Langer și Gerhard 
Opitz, membri ai Prezidiului Consi
liului Național al Frontului Național 
al R.D.G., și de membri ai Amba
sadei române la Berlin.

(Agerpres)

revoluției din Cuba (C.D.R.), condu
să de Orlando Sanchez Galvez, 
membru al Direcției Naționale, coor
donator al provinciei Camaguey, 
care face o vizită in țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Din delegație fac parte Julio San
chez, membru al Secretariatului Di
recției provinciale Oriente a C.D.R., 
și Jose Fuentes Santana, membru al 
Secretariatului Direcției provinciale 
Matanzas a C.D.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Titus 
Popescu, membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, de activiști 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Au fost de față Nicolas Rodriguez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

3.

Al 111-lea Congres național 
de medicină internă

în Capitală au început miercuri lu
crările celui de-al III-lea Congres 
național de medicină internă, orga
nizat de Uniunea societăților de știin
țe medicale din Republica Socialistă 
România. Celor peste 400 de partici
pant! din țară — medici specialiști, 
cercetători, cadre universitare, pre
cum și invitaților de peste hotare le 
sint prezentate comunicări, rod al 
studiilor și cercetărilor românești, re-, 
feritoare Ia apariția, formele de ma
nifestare și eficacitatea tratamentului 
hipertensiunii arteriale, cardiopatiei 
ischemice și pielonefritei cronice pri
mitive. Totodată, în cadrul dezbate- 

(,rik>r și meselor rotunde organizate pe 
' speqialitățî, ăre loc un util schimb 
de opinii și experiență în domenii 
legate de tematica reuniunii.

La ședința inaugurală a participat 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții.

(Agerpres)

PRESA OCCIDENTALĂ

NEWS AND WORLD REPORT":
Creșterea vertiginoasa 

a prețurilor

SUBLINIAZĂ

Agravarea fenomenelor de crizâ economică șl financiară din 
lumea capitalistă, accentuarea Instabilității monetare, cursul galo
pant al inflației constituie în ultimul timp o preocupare centrală a 
cercurilor politice și economice internaționale. Aceste fenomene — 
așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită marți în fața cadrelor din economie și finanțe — au implicații 
adinei, cu ațit mai mult cu cît în lumea de azi între economiile na
ționale există, în mod obiectiv, o strînsă interdependență. Publicăm 
mal |os cîteva extrase din presa occidentală, care se fac ecoul ne
liniștii generate în țările respective de ascuțirea crizei economice.

„paris match". "Monstrul care s-a 
năpustit asupra economiei 

se numește inflație"
Masele din țările capitaliste se 

alarmează, presimțind apropierea vi
jeliei. Vijelia este criza economică.

Monstrul care s-a năpustit asupra 
lumii capitaliste se numește inflație. 
El obsedează guvernele, constituie o- 
biectul a nenumărate măsuri defen
sive. El le) dejoacă. De fapt, nimeni 
nu se așteaptă să-și reducă feroci
tatea.

Acest cuvînt teribil „inflația" a 
fost la început un termen medical, 
însemnînd umflătură. El a dispărut 
apoi din vocabular. Economiștii l-au 
preluat pentru a desemna crearea 
artificială a mijloacelor de plăți. 
Lordul Keynes i-a dat o semnificație 
diferită, folosindu-1 pentru a desemna 
devalorizarea monedei și, in conse
cință, creșterea prețurilor.

Considerînd că „o scădere a nive
lului de trai și revenirea la un regim 
de austeritate constituie prețul ce va 
trebui plătit", revista scrie in con
tinuare :

Inflația nu este repartizată în mod 
uniform. Franța se găsește Ia etajul 
superior, cu o creștere anuală a pre
țurilor de circa 14 la sută. S.U.A. se 
găsesc la etajul Inferior cu o creștere 
anuală de circa 10 la sută. Japonia 
înregistrează rata de Inflație cea mai 
ridicată dintre toate țările Industria
lizate — peste 25 la sută. Germania 
occidentală înregistrează creșterea 
cea mai scăzută — 7,3 la sută. Una 
din explicațiile avantajului vest-ger- 
man rezidă în neobișnuita menți
nere a exporturilor. Toate celelalte 
țări occidentale înregistrează deficit 
în balanța comercială.

Inflația acționează in Japonia cu 
o intensitate mai mare decît în 
oricare altă parte. Creșterea prețu
rilor in unele luni atinge 3 la sută. 
Asaltarea magazinelor, stocarea pro
duselor de tot genul ajung la pro
porții nesăbuite. Publicul nu dorește 

x____________U-------------;------------  

decît să se debaraseze de yenii săi, 
ca și cum aceștia i-ar frige degetele. 
Un ziarist a văzut o tinără japoneză 
care, negăsind nimic altceva să cum
pere, a plecat din magazin cu o sută 
de sticle de briantină.

Va urma ceva mai rău 2 în mod 
cinstit, nu s-ar putea răspunde ne
gativ. Răul monetar e grav, dar răul 
economic e mai rău. Măsurile des-„FRANKFURTER ALGEMEINE ZEITUNG":

„Este lumea occidentală 
in pragul unui nou crah 

economic 7“
Fiecare zi aduce valul său de nou

tăți, de toate proveniențele, confir- 
mind că economia mondială traver
sează o etapă dificilă. Atenția este 
concentrată, îndeosebi, asupra infla
ției, la început latentă, dar, după un 
timp, rapidă și care a antrenat in 
toate țările convulsii, evoluții supă
rătoare, fenomene de natură să se
mene incertitudine. în plus, scum
pirea considerabilă a petrolului a 
produs dificultăți ale balanțelor de 
plăți. Potrivit ultimelor estimări, de
ficitul global al celor 22 de state 
membre ale Organizației pentru 
colaborare și dezvoltare economică 
va atinge pină la sfirșitul anului cir
ca 40 miliarde de dolari.

Se Încearcă peste tot să se îndigu- 
iască creșterea periculoasă a prețu
rilor prin măsuri restrictive și să se 
asigure, simultan, o evoluție mal

Un grafic despre stagnare, scumpiri, șomaj

Previziuni a.e O.C.D.E. (Organizația pentru colaborare și dezvoltare economicâ) pentru anul 1974

tinate să combată inflația, sporirea 
impozitelor, restricțiile de credit, ra
tele fantastice pentru împrumutarea 
banilor au ca efect necesar frinarea 
activității economice. Avertismentele 
în acest sens nu lipsesc.

bună balanțelor de plăți. Dacă este 
de salutat lupta astfel angajată pe 
scară mondială împotriva unui rău 
de mare amploare, nu este mai pu
țin adevărat că paralelismul celor 
două procese stirnește teama că toa
te țările industrializate, după ce au 
traversat o fază de rapidă expan
siune, vor cunoaște împreună o pe
rioadă de recesiune generalizată. 
Unele pun deja problema spinoasă 
dacă nu cumva situația actuală pre
zintă analogii cu cea de la sfirșitul 
anilor ’20 și dacă nu cumva sîntem 
deja în pragul unei crize economice 
mondiale.

Desigur, astăzi multe lucruri sint 
diferite față de situația din 1929, 
cind s-a produs „marea criză". De 
pildă, în epoca respectivă domnea 
deflația, aprovizionarea cu sume ’li

chide era insuficientă și prețurile a 
numeroase produse erau în scădere, 
în timp ce astăzi lumea trăiește sub 
semnul inflației, al unei ■ creșteri 
permanente a prețurilor. Dar oricit 
de mare ar fi contrastul între defla- 
ție și inflație, ele au un punct' co
mun : și una și alta, dacă iau pro
porții excesive, conduc la o catas
trofă economică pe scară mondială.

Ținînd seama de aceste antece
dente, in întreaga perioadă de după 
război și în toate țările occidentale 

Ce gîndește omul de pe stradă...
Agenția britanică REUTER a întreprins o 

'anchetă internațională pe ideea „Ce gîn
dește omul de pe stradă" în legatară cu 
problemele economice Ia ordinea zilei și, 
în mod deosebit, cu creșterea prețurilor da
torită imitației. Redăm cîteva din răspunsu
rile culese :

„Col mal scump: îhcqlzirea locuinței"
D-na HUGUETTE CHAUBAR, o secretară din Paris, 

declara : «Astăzi, pentru zece franci nu poți cumpăra 
decît două kilograme de fructe. Acum citva timp, cu 
acești bani puteai cumpăra intr-adevăr ceva. După 
mine, cel mai scump lucru, este încălzirea locuinței; 
pe locul doi figurează carnea, iar apoi laptele șl piinea. 
Prețurile pentru aceste alimente par să sporească zi 
de zi».

„Prețurile la allmanîe au ajuns foarte 
mari"

Dl. ITALO ROSSI (Italia), funcționar de birou, 36 
ani, tată a trei copii : «Prețurile la alimente sint foar
te mari. Pină nu de mult, puteam să mincăm mai 
mult paste făinoase, dar acum s-au scumpit foarte 
mult pină șl acestea».

„Hote de plate a crescut de trei ori"
D-na HEDWIG STEFFENS (R.F.G.), soție de medic, 

mamă a 4 copii : «La îmbrăcăminte și încălțăminte se 
resimt cel mai mult efectele inflației. Nota de plată 
pentru încălzirea locuinței a constituit pentru mine un 
șoc. A fost aproape de trei ori mai mare... Dar și car
nea, fructele și legumele sînt mult mai scumpe decît 
anul trecut».

politica economică, financiară și mo
netară a fost plasată sub semnul 
aceleiași lozinci : mai bine să avem 
puțin mai multă inflație decît cea 
mai mică bănuială de deflație. S-a 
ajuns insă la multă inflație.

Acum se mai poate încă reuși să se 
asigure puțin cite puțin controlul 
asupra inflației, dar dacă această 
ultimă șansă nu este folosită, infla
ția nu va întirzia să rupă toate di
gurile, ceea ce va însemna, intr-ade
văr, criza mondială.

O
Cind o cămașă, de exemplu, cos

tă 15 600 pesos, o sticlă cu lapte 1 600 
și un ziar 350, cumpărăturile .zilnice 
devin operațiuni de matematică grea 
pentru cumpărător și vinzâtor ; a- 
tunci. autoritățile financiare trans
formă pur și simplu bancnota de 1 000 
de pesos intr-una de un pesos; De 
unde și părerea larg răspindită prin
tre latino-americani : „Banii nu fac 
nici două parale".

în Uruguay, unde dificultățile sînt 
deosebit de mari în ce privește ți
nerea in friu a inflației, rata, aces
teia a crescut de la 77,5 la . sută in 
1972 la 94,7 la sută în 1973, iar anul 
acesta crește în medie cu 2 Ia sută 
săptăminal. Pentru un muncitor din 
fabrică inflația înseamnă necesita
tea de a-și asigura încă o ocupație 
— de exemplu șofer de taxi — pen
tru a acoperi cerințele traiului. Pe 
un profesor universitar de fizică, in
flația ii determină să lucreze și ca 
electrician sau reparator de aparate 
casnice.

o
Li ultimele 12 luni, in Elvefia za

hărul s-a scumpit cu 85,8 la sută, o- 
rezul — cu 89,9 la sută, grăsimile cu 

— 28.3 la sută, iar legumele — cu 
16,1 la sută. Au cunoscut, totodată, 
o creștere masivă preturile plătite 
ele consumatori pentru benzină, 
transportul in comun, încălzitul lo
cuințelor și iluminat.

O
în perioada august 1973—august 

1974, prețurile au crescut, în medie, 
in Italia cu 20,3 la sută.

Petrolul și energia, 
produsele 
agricole și 

cele industriale...
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Preocupări față de reducerea 
stocurilor de produse agricole

Remania se pronunță pentru un acces liber 
d produselor țărilor în curs de dezvoltare 

pe piețele statelor industriale
LAUSANNE 9 (Agerpres). — La 

Lausanne s-a deschis Conferința 
F.A.O. pentru Europa. România este 
reprezentată de o delegație condusă 
de Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei alimentare 
și apelor. Președinte al actualei se
siuni a fost ales șeful delegației el
vețiene, Jean Claude Piot, iar vice
președinți — șefii delegațiilor Româ
niei, Irlandei și- Portugaliei.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
conferinței, președintele Confedera
ției Elvetice, Ernst Brugger, a in
sistat asupra situației precare a 
producției alimentare mondiale. 
Consumul de produse alimentare al 
țărilor europene — a arătat el — de
pășește producția acestora, ceea ce 
impune conferinței să adopte decizii 
importante privind politica în dome
niul producției agricole.

Secretarul executiv al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa, 
J. Stanovnik, a atras atenția confe
rinței asupra implicațiilor care re
zultă din reducerea substanțială a 
stocurilor de produse agricole, din 
inflația galopantă existentă în țările 
capitaliste, din instabilitățile mone
tare și dezechilibrul balanțelor de 
plăți, relevînd totodată necesitatea 
de a utiliza eficient resursele ener
getice.

In cuvîntul său, șeful delegației 
române, Ion Stanciu, a prezentat po

Sesiunea Adunării
NAȚIUNILE UNITE 9 (Trimisul 

Agerpres, V. Martalogu, transmite). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
luat în discuție recomandarea Comi
tetului său general (Biroul) cu pri
vire la includerea pe. agenda actua
lei sesiuni a punctului intitulat „Sta
tutul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc în Adunarea Generală". A- 
dunarea a decis, fără vot, să inclu
dă acest punct pe ordinea de zi și 
să-l abordeze imediat după examina
rea „statutului Comunității Economi
ce Europene în Adunarea Generală".

Reluindu-și dezbaterile politice 
generale, adunarea a audiat inter
vențiile a numeroși reprezentanți ai 
Statelor membre ale O.N.U.

Șeful delegației birmaneze, amba
sadorul U Lwin, a declarat, referin- 
du-se la situația economică din lume, 
că, în ciuda deosebirilor de interese 
dintre producători și consumatori, 
trebuie urmărită reconcilierea lor în- 
tr-un spirit de cooperare și înțele
gere. Alături de stabilirea unui sis-» 
tem monetar internațional sănătos, a- 
bordarea în condiții de cooperare in
ternațională a problemei combaterii 
inflației se poate dovedi, de aseme
nea, fructuoasă.

Ministrul de externe al R.S.S. Bielo- 
ruse, Anatoli Gurinovici, a apreciat 
eforturile care se fac pentru întări
rea securității pe continentul euro
pean, adăugind însă că destinderea 
nu trebuie limitată la o anumită 
parte a globului/

NAȚIUNILE UNITEImperativul creșterii rolului O.N.U. în soluționarea marilor probleme ale lumii
Dezbaterile generale 

din cadrul actualei 
sesiuni a O.N.U. pun 
pregnant în evidentă 
preocuparea statelor 
membre pentru spori
rea rolului organiza
ției în soluționarea 
marilor probleme care 
preocupă lumea con
temporană. Mulți din
tre reprezentanții sta
telor membre care au 
luat cuvîntul pînă în 
prezent la dezbaterile 
de politică generală 
din plenară — între 
care șase șefi de sta
te, șase vicepremieri 
și peste 80 de miniștri 
de externe — au a- 
preciat 'că, în prezent, 
cînd barometrul poli
tic internațional ali
mentează speranțele 
extinderii și aprofun
dării procesului de 
destindere, sporirea 
rolului O.N.U. în 
lume se impune ca o 
necesitate și mai im
perioasă.

In aceste aprecieri 
lși găsește o nouă 
confirmare însemnă
tatea deosebită a ini
țiativei României pri
vind dezbaterea in 
cadrul Adunării Ge
nerale a modalități
lor de întărire a efi
cienței și capacității 
de acțiune a organiza
ției — inițiativă ma
terializată, așa cum 
se știe, în cunoscuta 
rezoluție referitoare la 
„creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor 
Unite în menținerea 
și consolidarea păcii 
și securității interna
ționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate 
națiunile, în promo
varea normelor de 
drept internațional în 

■ relațiile dintre state".
Reafirmînd atenția pe 
care o acordă Româ-

_______________  

nia înfăptuirii acestui 
deziderat, ministrul a- 
facerilor externe al 
țării noastre, șeful 
delegației române la 
actuala sesiune, sub
linia că „interesul 
major al tuturor na
țiunilor de a găsi so
luții juste și viabile 
pentru marile proble
me care confruntă o- 
menirea impune crea
rea condițiilor ca 
O.N.U. să fie în mă
sură să-și exercite cu 
adevărat funcțiunile 
și răspunderile încre
dințate de Cartă".

Una din problemele 
stringente, de mare 
actualitate, care se 
află în atenția comu
nității națiunilor și 
care reclamă o largă 
conlucrare. a tuturor 
statelor, o sporire, 
deci, a eficienței 
O.N.U. este dezvolta
rea. In numeroase in
tervenții a fost sub
liniat caracterul strict 
necesar al creșterii 
rolului O.N.U. și al 
sporirii eficienței ac
țiunilor sale în vede
rea micșorării decala
jelor economice dintre 
statele în curs de 
dezvoltare și cele in
dustrializate. Ca a- 
tare, O.N.U. a fost 
chemată să acționeze 
efectiv și eficient 
pentru reașezarea, pe 
baze noi, a raporturi
lor economice interna
ționale, pentru t>er- 
fecționarea cadrului 
de participare a sta
telor la circuitul mon
dial de valori mate
riale prin adoptarea 
in cursul acestei se
siuni a „Cartei drep
turilor și obligațiilor 
economice ale state
lor". în acest scop se 
impune edificarea li
nei noi ordini econo

litica țării noastre privind agricultu
ra ca parte integrantă a procesului 
general de dezvoltare economică. în 
acest context, au fost expuse obiecti
vele României în domeniul agricol în 
cadrul strategiei dezvoltării pe o pe
rioadă de 10—15 ani. In continuare, 
reprezentantul român a arătat : „Țara 
noastră acordă o importanță deose
bită creării unui cadru internațional 
favorabil dezvoltării schimburilor 
între țările europene. în acest sens, 
delegația română se pronunță în fa
voarea adoptării de către țările dez
voltate a unei politici comerciale 
care să permită accesul liber pe pie
țele lor al produselor agroalimen- 
tare provenind din țările în curs de 
dezvoltare din Europa, indiferent de 
regimul lor social-economic și poli
tic. Țara noastră are în vedere par
ticiparea sa pe o scară mai largă la 
schimburile comerciale europene, în 
paralel cu satisfacerea cerințelor in
terne crescînde de produse agroali- 
mentare. Pentru încurajarea acestor 
schimburi comerciale este necesar 
să fie înlăturate barierele, restric
țiile și discriminările existente, să 
nu se mai introducă noi restricții, 
cum este cazul pentru animalele vii, 
carne și o serie de produse horticole. 
De asemenea, este indicată extin
derea sistemului de preferințe pen
tru toate produsele agroalimentare", 
a declarat reprezentantul român.

Generala a O.N.U.
La rîndul său, ministrul de exter

ne al R. P. Ungare, Frigyes Puja, a 
apreciat că Națiunile Unite trebuia 
să-i trateze în mod egal pe semna
tarii acordurilor asupra Vietnamului 
și să asigure prezența la O.N.U., cu 
statut de observator, a reprezentan
ților Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al R.V.S. Referindu-se la 
problema cambodgiana, el a declarat 
că țara sa sprijină lupta patrioților 
împotriva regimului uzurpator al 
lui Lon Noi, Cambodgia trebuind să 
fie reprezentată la O.N.U. numai de 
o delegație a G.R.U.N.C.

Comentind rezultatele Conferinței 
mondiale a populației, reprezentan
tul Mexicului, Alfonso Garcia Robles, 
a informat că guvernul său a 
trimis, deja, parlamentului o iniția
tivă menită să aducă amendamente 
la constituție, pentru a încorpora, 
astfel unele recomandări specifice, 
conținute în planul de acțiune adop
tat la București.

Guvernul Venezuelei consideră că 
Interzicerea totală a utilizării, arme
lor chimice reprezintă un minimum 
pe care trebuie să-1 realizeze Adu
narea Generală, a declarat ministrul 
de externe al Venezuelei, Efrain 
Schacht Aristeguieta.

Ministrul de externe al Emiratelor 
Arabe Unite, Ahmed Khalifa al So- 
waidi, a considerat că înscrierea pro
blemei palestinene ca punct distinct 
pe agenda actualei sesiuni este de o 
mare importanță.

Ide la corespondenții noștri :

mice internaționale, 
în conformitate cu 
prevederile documen
telor celei de-a Vl-a 
sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale. 
De o mare importan
ță vor fi în acest sens 
lucrările sesiunii ex
traordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. 
asupra dezvoltării și 
cooperării economice 
internaționale, care 
urmează să aibă loc 
anul viitor. Capacita
tea O.N.U. de a se ri
dica la înălțimea sar
cinilor majore ce-1 
revin în sfera rapor
turilor economico-fi- 
nanciare mondiale — 
au arătat reprezen
tanții a numeroase 
state în curs de dez
voltare, între care 
miniștrii afacerilor 
externe ai Indiei, 
Z a m b i e i, Braziliei, 
Ghanei, Egiptului — 
depinde în esență de 
voința politică a sta
telor de a găsi soluții 
corespunzătoare inte
reselor tuturor po
poarelor.

In strînsă depen
dență de multiplele 
aspecte ale dezvoltă
rii se află, problema 
dezarmării. „Intensi
ficarea cursei înarmă
rilor — sublinia în a- 
cest sens ministrul de 
externe al Republicii 
Peru — pune în evi
dență necesitatea în- , 
tăririi O.N.U. ca orga
nism capabil să creeze 
acea atmosferă de în
credere între state, 
care să faciliteze îna
intarea pe calea unor 
măsuri de dezarma
re". Această oninie a 
fost' formulată de nu
meroși alți vorbitori, 
care au exprimat în
grijorarea țărilor lor 
față de creșterea ne

PREȘEDINTELE S. U. A. PRECONIZEAZĂ 
MĂSURI SEVERE DE ECONOMISIRE 

A ENERGIEI Șl ÎMPOTRIVA INFLAȚIEI
® Apel la limitaroa consumului de benzina, energie elec
trica și Ia reducerea Ssmperaîurii în locuințe și birouri 
® Trecerea centralelor electrice de la folosirea combus
tibilului lichid la cărbune. © Sporirea impozitelor pe 
veniturile mari și ale societăților © Reducerea cheltuie

lilor federale

WASHINGTON 9 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii co
mune a Senatului și a Camerei Re
prezentanților, președintele Statelor 
Unite, Gerald Ford, a prekentat un 
program economic care cuprinde, în 
esență, măsuri privind economisirea 
energiei și combaterea inflației.

Subliniind importanța ce o capătă 
în prezent conservarea energiei, pre
ședintele Ford a preconizat în progra
mul său ca centralele electrice din 
S.U.A. să treacă la folosirea cărbu-, 
nelui sau a energiei nucleare pentru 
ca, pînă în 1980, nici o centrală să nu 
mai funcționeze pe bază de combus
tibil lichid. Aplicarea acestei măsuri, 
a arătat președintele, va permite, pî
nă la sfîrșitul anului 1975, reducerea 
cu un milion de barili pe zi a impor
turilor americane de produse petro
liere, care se cifrează la ora actuală 
la o medie zilnică de 6,9 milioane ba
rili. Totodată, președintele S.U.A. a 
făcut apel către toți consumatorii a- 
mericani să economisească energia 
prin reducerea vitezei autovehicule
lor și limitarea consumului de ben
zină, scăderea temperaturii în locu
ințe și birouri și să folosească cu
rentul electric numai atît cit este 
necesar. Președintele a solicitat, de 
asemenea, companiile americane să 
treacă la producerea de automobile 
cu consum redus de benzină. Gerald 
Ford a precizat că Administrația 
are în vedere luarea unor măsuri de 
raționalizare în cazul în care consu
mul de produse petroliere nu se re
duce corespunzător.

După ce a subliniat că la ora ac
tuală inflația reprezintă principalul 
pericol pentru economia americană, 
președintele Ford a propus o majo
rare cu 5 la sută, îrtcepînd cu 1 ia
nuarie 1975, a impozitelor percepute 
de la familiile avînd venituri anuale 
de peste 15 000 dolari. Vor fi majo
rate, de asemenea, impozitele asupra 
veniturilor societăților, efeea ce va 
procura trezoreriei americane-4,7 mi
liarde dolari încasări pe an. ,

Totodată, Gerald Ford a cerut Con
gresului să aprobe o serie de măsuri 
privind stimularea activității econo
mice, printre care o reducere de 10 la 
sută a impozitelor asupra investiții
lor, precum și acordarea unor în
lesniri fiscale în valoare de 1,4 mi
liarde dolari pentru veniturile sub 
15 000 dolari pe an. Gerald Ford a 
propus concomitent ca dividendele 
vărsate pentru anumite acțiuni prio
ritare să fie deduse în viitor din im
pozitele plătite de societăți.

Pentru relansarea activității în sec
torul construcțiilor de locuințe, pa
ralizat de ridicarea exagerată a do- 
binzilor la credite, președintele a 
propus alocarea a 3 miliarde dolari 
din fondurile federale pentru a co
borî taxele pe piața ipotecară, ceea 
ce echivalează cu finanțarea con
strucției unui număr de 100 000 lo
cuințe.

stăvilită a înarmări
lor, cu toate consecin
țele ei negative în do
meniul economic și 
social.

Dezbaterile generale 
scot totodată în relief 
faptul că amplificarea 
rolului O.N.U. ca in
strument de apărare 
a dreptului la auto
determinare și a liber
tății popoarelor este 
reclamată de impera
tivul lichidării ulti
melor vestigii ale ru
șinosului sistem colo
nial. După cum au 
subliniat numeroși 
miniștri de externe 
ai statelor africane, 
popoarele din colonii 
au învestit în Națiu
nile Unite speranțele 
lor fierbinți de liber
tate și revendică ac

ITALIAGrevă generală la Torino
în capitala italiană 

a automobilului, Tori
no, a avut loc ieri o 
grevă generală de pa
tru ore, la care au 
luat parte circa ju
mătate de milion de 
oameni ai muncii. Du
pă ce timp de mai 
multe ore au demon- 
strat pe străzile ora
șului, zecile și sutele 
de coloane și-au dat 
întîlnire în piața Sol- 
ferino, în cadrul unui 
impresionant miting, 
la care au luat cuvîn
tul secretarii generali 
ai centralelor sindica
le C.G.I.L. — C.I.S.L. 
— U.I.L. O grevă si
milară a avut loc în 
întreprinderile „Fiat" 
de pe întreg teritoriul 
peninsulei.

Această importantă 
acțiune grevistă con
stituie un ‘ prim răs
puns al organizațiilor 
profesionale ale oame
nilor muncii față de 
hotărîrea conducerii 
firmei „Fiat" .. de a 
reduce, încenînd de 
astăzi, cu două zile 
săptămîna de lucru 
pentru 65 000 de lucră
tori — cu reducerea 
corespunzătoare a sa
lariului. într-o situa
ție asemănătoare se 
vor afla și un număr

celerarea procesului 
decolonizării, prin fo
losirea de către orga
nizație a întregii 
game de posibilități 
prevăzute în Cartă 
pentru transpunerea 
în viață a „Declarației 
asupra acordării inde
pendenței țărilor , și 
popoarelor coloniale". 
Numeroși reprezen
tanți africani și de pe 
alte continente au sa
lutat de aceea cu en
tuziasm inițiativa Ro
mâniei vizînd crește
rea rolului O.N.U. în 
lume, considerînd-o 
drept un prețios aju
tor politic dat mișcă
rilor de eliberare na
țională în lupta lor 
pentru scuturarea ju
gului străin, o nouă 
expresie a solidarită

de 6 000 de muncitori 
de la uzinele de auto
mobile „Lancia". Re
curgerea la această 
măsură a fost motiva
tă de patronat prin 
criza pe care o cu
noaște în prezent in
dustria de automobile 
— rezultantă a crizei 
energetice — ceea ce a 
determinat o creștere 
neașteptată a stocului 
de mașini nevîndute.

Pierderile pe care le 
va suferi fiecare 
muncitor vor deoăși 
săptămînal 6 000—7 000 
de lire, ceea ce repre
zintă, după opinia or
ganizațiilor sindicale, 
un sacrificiu greu de 
suportat în condiții
le actualului proces 
inflaționist galopant, 
precum și ale creșterii 
fără precedent a pre
țurilor. De aceea, mai 
întîi Federația mun
citorilor metnlurgiși’ 
și apoi cele trei 
centrale sindicale : 
C.G.I.L. — C.I.S.L. - 
U.I.L. s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva 
adoptării unei aseme
nea măsuri.

Federația muncitori
lor metalurgiști a a- 
nunțat pentru 16 oc
tombrie o grevă na
țională de patru ore a

Pe de altă parte, președintele Sta
telor Unite, după ce a arătat că șo
majul reprezintă în prezent 5,8 la 
sută din populația activă a țării, a 
propus sporirea asistenței pentru șo
maj și a asistenței acordate autorită
ților locale pentru crearea de locuri 
de muncă în sectorul public, în ca
zul în care, timp de trei luni conse
cutiv, în 1975, ’ numărul celor fără 
lucru depășește 6 la sută din popu
lația activă a Statelor Unite.

Președintele Gerald Ford a propus, 
de asemenea, reducerea cheltuielilor 
federale pe exercițiul financiar în 
curs sub nivelul de 300 miliarde do
lari, ceea ce reprezintă economii su
plimentare în valoare de 5 miliarde 
dolari. ,

Totodată, președintele Ford a cerut 
ca amenzile aplicate pentru practici 
neloiale în privința concurenței să 
fie fixate la un maximum de un mi
lion dolari pentru societățile de ac
țiuni și la 100 000 dolari pentru per
soanele particulare.

In cuvîntarea sa, președintele a 
menționat numeroasele propuneri fă
cute de predecesorul său pentru con
servarea energiei și stimularea pro
ducției în S.U.A., care au rămas în 
suspensie, de mai multe luni, în ca
drul Congresului.

In încheierea discursului său, pre
ședintele Ford a cerut Congresului să 
aprobe integral programul prezentat 
și să nu procedeze la o discutare și 
adoptare separată a fiecărei propu
neri, deoarece s-ar diminua eficaci
tatea măsurilor preconizate.

agențiile d© presă transmit:
Convorbiri polono-ams-

ricane. In cadrul convorbirilor
desfășurate între președintele Gerald 
Ford și Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., au fost 
abordate principalele aspecte ale 
relațiilor polono-americane, in spe
cial în sfera economiei, și a avut 
loc un schimb de opinii în proble
me privind promovarea destinderii 
în lume și colaborarea economică 
internațională. Au fost semnate mai 
multe acorduri de colaborare.

Prima reuniune COnSUl- 
tt^lVă a -(poliției) rutiere 
din unele țări socialiste, la lucră- 

ții țării noastre cu 
cauza popoarelor asu
prite.

Majoritatea statelor 
membre ale organiza
ției apreciază că Ia 
actuala sesiune tre
buie să se marcheze 
un important pas 
înainte în sporirea 
atribuțiilor și a rolu
lui organizației pentru 
făurirea unei lumi 
mai bune și mai drep
te, o lume a libertății, 
egalității și prosperi
tății economice gene
rale, în care relațiile 
interstatale să fie a- 
șezate trainic pe prin
cipiile eticii și legali
tății internaționale.

C.ALEXANDROA1E 

muncitorilor din in
dustria metalurgică și 
a construcțiilor de ma
șini. Nu este exclusă 
nici posibilitatea orga
nizării unei greve ge
nerale a tuturor mun
citorilor din industria 
țării, care sînt în nu
măr de peste 6 mili
oane.

Intre timp, în în
treaga țară se înmul
țesc luările de poziție 
ale reprezentanților 
partidelor politice, ale 
forțelor democratice, 
care condamnă atitu
dinea intransigentă a 
patronatului în a re
fuza să țină sea
ma de interesele ma
selor muncitoare. Di
recțiunea Partidului 
Comunist Italian a a- 
dresat un apel comu
niștilor, muncitorilor 
șl tuturor democrați
lor, chemîndu-i să ac
ționeze pentru ca prin 
lupta și inițiativa lor 
unitară să fie blocate 
și respinse orice ma
nevre care, punînd în 
discuție cuceririle fun
damentale ale munci
torilor, au drept scop 
să oprească procesul 
de reînnoire democra
tică a țării.

Radu BOGDAN J

UN IMPORTANT EVENIMENT ÎN VIAȚA

POLITICĂ A GRECIEI

Crearea „Stîngii unite"
ATENA 9 (Corespondență de la I. 

Badea). Noul guvern al Greciei — 
format după demisia cabinetului pre
cedent — a depus, miercuri, jură- 
mîntui. Actualul guvern, alcătuit din 
27 de membri, sub conducerea pre
mierului Constantin Caramanlis, are 
atribuțiile unei echipe de serviciu, el 
urmînd să rezolve problemele curen
te ale țării pînă la formarea unui 
nou cabinet, după consultarea electo
rală de la 17 noiembrie.

Din -noul guvern fac parte și unii 
membri ai precedentului cabinet, în
tre care Gheorghios Mavros, vicepre- 
mier și ministru de externe, și E- 
vanghelos Averoff, ministrul apără
rii, solicitați să rămînă în funcții în 
contextul nerezolvării crizei cipriote.

Concomitent cu remanierea guver
namentală, evoluții decisive au in
tervenit și în cadrul formațiunilor 
politice grecești, care, după regrupări 
și coalizări succesive, și-au definiti
vat forma în care se vor prezenta 
în fața alegătorilor.

In acest sens, un eveniment cu o 
puternică rezonanță l-a constituit 
publicarea acordului privind crearea 
„Stîngii unite" (E.A.) ca grupare po
litică unică, în cadrul căreia vor 
participa la alegeri comuniștii, socia
liștii, membrii vechi sau noi ai E.D.A., 
preenm și o scamă de personalități 
politice de stînga, independente. Co

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 9 (Agerpres). — Grupul 
de lucru însărcinat de Comitetul de 
coordonare al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa cu 
elaborarea documentului final pri
vind urmările instituționale ale con
ferinței a continuat examinarea prin
cipalelor idei care urmează să fie in
cluse în preambulul acestui docu
ment.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti, a prezen
tat ideile de bază pe care, în con
cept^ delegației române, ar urma să 
le cuprindă preambulul : Rolul și lo

rile căreia au luat parte delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R.D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., s-a încheiat la Moscova. In 
luările de cuvînt au fost exprimate 
opinii privind utilitatea unificării 
principalelor normative din. domeniul 
asigurării securității circulației ru
tiere . și a folosirii pe scară largă a 
experienței acumulate în acest do
meniu de țările. socialiste.

Președintele firgenîinei, 
Maria Estela de Peron, a avut o în
trevedere cu reprezentanții partide
lor politice de guvernămînt și de o- 
poziție, ai forțelor armate, ai ambe
lor Camere ale Congresului Național 
și ai sindicatelor. Reuniunea a fost 
consacrată analizării situației interne. 
Intr-un mesaj adresat națiunii, Maria 
Estela de Peron a relevat hotărîrea 
guvernului de a restabili ordinea 
constituțională în toate sectoarele și 
de a' pune capăt acțiunilor violente 
inițiate de anumite grupări.

Pîemhd Hobel pentni 
economie pe arai a 
fost atribuit profesorului suedez 
Gunnar Myrdal și profesorului Frie
drich von Hayek din Austria. Aca
demia regală a Suediei încununează 
astfel contribuțiile celor doi econo
miști la studierea teoriilor fluctuației 
monetare și a conjuncturilor econo
mice, precum și lucrările de analiză 
privind interdependența factorilor e- 
conomici, sociali și instituționali.

Pontaea țărilor socialis
te în comerial Austrieia 
crescut, anul trecut, cu peste 18 la 
sută la export și cu 10 la sută la im
port. La rîndul ei, Austria s-a plasat 
pe locul șapte și pe locul opt printre 
importatorii și, respectiv, exportatorii 
în țările socialiste. Creșterea schim
burilor Austriei cu aceste state, în

0 declarație a G. R. P. al Republicii Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager

pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație în 
care se arată'că, după 20 de luni de 
la semnarea Acordului de la Paris, 
pacea în Vietnamul de sud nu a fost 
restabilită, administrația Thieu con- 
tinuînd să încalce prevederile Acor
dului cu privire la Vietnam și ale co
municatului comun din 13 iunie 1973. 
în orașele din Vietnamul de sud afla
te sub controlul administrației de la 
Saigori — se spune în document — 
se extinde o largă mișcare de luptă 
pentru pace, de îmbunătățire a con
dițiilor de viață, pentru democrație 

Puternică manifestare la Saigon împotriva politicii antipopulare a regimului
1 Thieu

municatul oficial dat publicității re
levă că această grupare va fi condu
să de un comitet format din zece 
membri, din care fac parte, între al
ții, Ilias Iliou, Harilaos Florakis și 
Mikis Theodorakis.

Scopul „Stîngii unite" este „exer
citarea unei activități politice care 
va urmări apărarea și consolidarea 
independenței naționale, democrati
zarea țării, respingerea oricărei ame
nințări dictatoriale, consolidarea și 
lărgirea democrației și apărarea drep
turilor oamenilor muncii, precum și 
participarea la alegeri".
' Ziarul „AVGHI" subliniază că a- 

ceastă acțiune a fost primită cu o 
„profundă satisfacție de toate forțele 
democratice din țară, care văd în 
noua grupare o garanție în plus pen
tru continuarea procesului de norma
lizare și democratizare, dar și pentru 
succesul în lupta electorală".

★
Un comunicat oficial. dat publici

tății, miercuri seara, la Atena, anun
ță ridicarea legii marțiale instituite 
la 17 noiembrie, anul trecut. Aceas
ta rămîne totuși în vigoare — pen
tru rațiuni de securitate — în regiu
nea de frontieră cu Turcia, în par
tea de nord a țării și în unele insu
le apropiate de coastele turcești, 
precizează comunicatul.

cul conferinței ca element și factor 
al procesului de edificare a secu
rității și dezvoltare a cooperării în 
Europa ; progresele realizate de con
ferință pe calea securității și coope
rării europene ; necesitatea continuă
rii și coordonării eforturilor multila
terale ale statelor participante în ve
derea atingerii’acestor obiective ; ne
cesitatea de a se asigura punerea în 
aplicare a hotărîrilor pe care le va 
adopta conferința ; necesitatea con
tinuării procesului multilateral în
ceput de conferință, cu respectarea 
deDlină a principiilor și normelor 
stabilite de aceasta.

primele șase luni ale Iul 1974, a fost 
mai puternică decît sporul realizat 
de volumul global al comerțului său 
exterior.

TRACTOARE ROMANEȘTI 
EXPORTATE IN SUEDIA
La Trelleborg (Suedia) a so

sit primul lot de 30 tractoare ro
mânești „U-445“, exportate de 
„Universal tractor" în cadrul 
contractului încheiat cu firma 
„Mats Hultgren Ab". Pînă la 
sfîrșitul anului urmează să mai 
fie livrate încă 120 tractoare 
„U-445" și „U-550". In felul a- 
cesta, Suedia a devenit o nouă 
piață de desfacere pentru trac
toarele românești, cu perspecti
ve de dezvoltare in 1975.

Cosivoririri nipono-vsîsl-
Primul ministru al Ja

poniei, Kakuei Tanaka, a avut o nouă 
întrevedere cu ministrul de externe al
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, care 
întreprinde o vizită oficială la Tokio. 
Au fost examinate căile de promo
vare a cooperării între cele două 
țări, precum și probleme privind 
.combaterea inflației și reforma sis
temului monetar internațional.

Phils torențiale care au că* 
zut în numeroase regiuni ale Iugo
slaviei au provocat inundații care a- 
fectează mai multe orașe, a căror 
populație a fost evacuată. Apele re
vărsate ale rîurilor Sava, Sana, Una 
și Vrbas au adus importante daune 
agriculturii, construcțiilor și căilor 
rutiere pe suprafețe totalizînd 50 000 
de hectare din centrul țării. Autori
tățile întreprind acțiunile necesare 
pentru ajutorarea populației din zo
nele calamitate. (Taniug).

și libertate, pentru reconciliere națio
nală și îndeplinirea Acordului de la 
Paris, împotriva dictaturii Thieu. La 
această mișcare iau parte reprezen
tanți ai partidelor politice, ai organi
zațiilor religioase, membri ai Parla
mentului, soldați și ofițeri din armata 
saigoneză care se pronunță pentru 
formarea unui nou guvern, care să 
asigure restabilirea păcii în Vietna
mul de sud. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu — se arată în declarație — 
este gata să ducă tratative cu un ase
menea guvern pentru a se rezolva, 
cit mai curind posibil, toate proble
mele interne din Vietnamul de sud.

l)[ PUmiIIIMI
• EXPLOZIE LA CO

MANDĂ. Anual, în Uniunea 
Sovietică este dislocată, cu aju
torul exploziilor, peste 1 miliard 
tone de rocă. Dar explozibilul 
nu poate îndeplini rolul de 
„constructor", decît dacă asigură 
o asemenea fărîmițare a rocilor, 
încît ulterior să fie posibilă fo
losirea, pe șantierul respectiv, a 
excavatoarelor. După 10 ani de 
cercetări, un colectiv de oameni 
de știință a elaborat și introdus 
în practica minieră un tip de 
explozibil lichid, de înaltă cali
tate. El nu este periculos în mî- 
nuire, iar forța sa poate fi ușor 
modificată, ceea ce permite o 
utilizare a exploziei potrivit ce
rințelor.

• LIPSĂ DE GHEA
ȚĂ... LA POLUL SUD?
21 de cercetători americani de 
la o stațiune din Antarctida au 
trimis de curind un mesaj spre 
orașul neozeelandez Christ
church, cerînd ajutor pentru re
pararea urgentă a unei mașini 
de „importanță vitală" : mașina 
de fabricat gheață comestibilă.

• 6 000 KM DE DI
GURI. Mai mult de zece mili- I 
oane de locuitori ai zonelor din 
sudul Chinei vor fi de acum t 
înainte protejați de taifunuri și 
maree, ca urmare a construirii, 
de-a lungul litoralului, a peste 
șase mii km de diguri — anun
ță agenția China Nouă. Amena
jate de comunele populare, cu 
sprijinul financiar al statului, 
digurile pun la adăpost circa un 
milion de hectare de pămînt. In 
aceleași zone, în scopul prote
jării recoltelor și localităților
de furtunile de nisip, a fost ri
dicat un gigantic „zid verde" 
prin împăduriri. Această vastă 
acțiune populară pentru amena
jarea teritoriului și gospodări
rea apelor a cuprins și regiunile 
de deal și de munte. Au fost 
astfel amenajate peste o sută 
de mii de rezervoare de apă 
pentru irigarea unor întinse su
prafețe. Totodată, ele sînt des
tinate să evite inundațiile. Toa
te aceste lucrări au avut drept 
rezultat sporirea simțitoare a 
recoltelor.

• POLUAREA Șl GE
NETICA. Odată cu accentua
rea poluării, umanitatea tinde 
să fie în viitor alcătuită în mare 
majoritate din femei — afirmă 
profesorul italian Carlo Sar
tori, președintele federației me
dicale „Carlo Erba". El se spri
jină pe constatarea că celulele 
genetice care conțin cromozo
mul „Y" — cel ce determină se
xul masculin al noului născut
— ar fi mai sensibile Ia aerul 
poluat decît cele ale sexului fe
minin.

• O IMPORTANTĂ 
SURSĂ DE PROTEINE, 
care ar soluționa parțial lipsa 
de produse alimentare resimțită 
la nivel mondial, ar constitui-o 
obținerea proteinelor necesare 
consumului uman din insecte
— apreciază savantul Râul 
Loeza, de la Institutul de bio
logie din cadrul Universității 
din Ciudad de Mexico. Potrivit 
teoriei sale, insectele ar putea 
fi „cultivate" în cantități ma
sive, iar proteinele conținute în 
organismul lor — grăsimi și car- 
bohidrați — obținute pe cale in
dustrială, ar fi folosite pentru 
consumul uman.

• RAVAGIILE TAIFU
NURILOR SI INUNDA
ȚIILOR. în cadrul unei ședințe 
a Comitetului pentru problemele 
taifunurilor, desfășurată, sub c- 
gida O.N.U., la Manila, s-a co
municat că daunele materiale 
provocate în anul 1973 statelor 
din Asia de taifunuri și inun
dații au depășit suma de 1,8 mi
liarde dolari. A fost relevat, 
totodată, faptul că și în 1974, ca
lamitățile naturale, din catego
ria celor menționate mai sus, 
au provocat statelor asiatice 
daune dintre cele mai mari, al 
căror total ar putea ajunge, 
pînă la sfîrșitul anului, la mai 
multe miliarde dolari.

• PREDISPOZIȚIE LA 
GUTURAI. Revista vest ger
mană „Medizin heute" a ajuns 
la concluzia că femeile reprezin
tă două treimi din victimele 
guturaiului. Cauza : „ele folo
sesc batista delicat, cu elegan
ță, distincție și prudență, dar 
neeficient".

• ULTRARAPIDUL SE 
LASĂ AȘTEPTAT. Pus îtl 
circulație în 1963, între marile 
orașe japoneze Tokio și Osaka, 
cel mai rapid tren din lume 
(220 km pe oră) se oprește a- 
proape zilnic din cauza defecțiu
nilor tehnice : întreruperi de 
curent, deranjamente în siste
mul de control cu dirijare elec
tronică. Ca urmare, în stații se 
formează uriașe aglomerări de 
oameni, care așteaptă trenul.

•AFACERE CU... 
APĂ. Soția unui fermier rho- 
desian a pus pe picioare o afa
cere rentabilă la Salisbury : 
vindea sticle cu inscripția „apă 
din cascada Victoria", la prețul 
de 1,15 mărci. Pînă cînd s-a 
constatat că prețiosul lichi'd, 
căutat de turiștii creduli, pro
venea de fapt din conducta cu 
apă potabilă a rețelei orășenești.

• BAIA SALVATOARE.
O amenajare specială de băi, 
construită în marginea orășelu
lui Chalinze, din nordul Tanza
niei, are în ultimul timp ca vi
zitatori mii de bovine ale coo
perativelor din satele apropiate. 
Drumul special amenajat cu 
îmnreimuiri laterale conduce 
inevitabil animalele spre un 
bazin, umplut cu apă, în care 
au fost dizolvate insecticide. 
Scopul acestei băi este extermi
narea căpușelor care se prină- 
șesc în pielea animalelor, răs- 
pîndind boli ce provoacă pier
deri considerabile.
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