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CUVlNTĂREĂ SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

LA CONSFĂTUIREA REPUBLICANĂ A CADRELOR

DE CONDUCERE DIN SILVICULTURĂ

li îndreptar de acțiune 
pentru ca „aurul verde" 

ai pădurii să-si

MĂREA ÎNTRECERE
SOCIALISTĂ

■ ÎN CINSTEA
CONGRESULUI

sporească valoarea
De la priveliștea încîntătoare a 

munților înveșmîntați cu. podoa
ba verde, a pădurilor foșnitoare 
și vechea zicală „codrul, fra
te cu românul", pînă la stema 
Republicii Socialiste România pur- 
tînd în centrul ei . imaginea 
brazilor falnici, nenumărate rea
lități ce ne înconjoară evocă 
permanența, ca și rolul pădurii în 
peisajul natural, economic și spi
ritual al . țării, în viața națiunii. Ea 
reprezintă o mare avuție naționa
lă care, așa cum e cunoscut, vre
me îndelungată, secole în șir, a fost 
lăsată în voia soartei, constituind 
obiect de preocupare doar prin 
prisma intereselor de speculă și jaf 
ale claselor exploatatoare,' ale mo
nopolurilor străine. O mare avuție 
națională care abia în anii socia
lismului a început să fie rațional 
valorificată, ocrotită și dezvoltată 
potrivit intereselor generale ale ță
rii, ale poporului. O mare avuție 
națională căreia perspectivele de 
viitor ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, strălu
cit configurate in proiectele de Pro
gram și Directive, îi hărăzesc .un 
rol de mare însemnătate în. dezvol
tarea accelerată a economiei na
ționale, în creșterea continuă a ni
velului de trai al poporului.

Atenția deosebită pe care parti
dul și statul socialist o acordă păs-, 
trării și bunei gospodăriri a pădu-’ 
rilor — atenție în care se desci
frează o strînsă împletire a unor 
rațiuni economice superioare, cu 
dragpstea caldă -pentru natura și 
frumusețile acestui pămînt, cerin
țele mari pe care le impune valo
rificarea superioară a acestei mari 
avuții a poporului — și-a găsit 
o sugestivă expresie în convo
carea recentei consfătuiri a ca

drelor de conducere din silvi
cultură, prima consfătuire de 
acest gen pe plan republican, 
înscriindu-se în practica demo
cratică a conducerii partidului de 
a dezbate cu specialiștii, cu oame
nii muncii din diferite sectoare 
problemele specifice majore de care 
depinde- înfăptuirea operei de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, consfătuirea a 
prilejuit o amplă și multilaterală 
analiză a activității desfășurate în 
domeniul silviculturii. încununare 
a lucrărilor consfătuirii, cuvîntarea 
rostită la încheierea acestora de to
varășul Nicolae Ceaușescu se în
scrie ca un amplu și științific pro
gram de lucru, de acțiune ime
diată dar și de largă perspectivă 
nu numai pentru lucrătorii din sil
vicultură, ci și pentru toți factorii 
care atf responsabilități în domeniul 
apărării, conservării și dezvoltării 
resurselor naturale ale patriei so
cialiste, . în cadru] cărora pădurea 
deține un loc important.

Este incontestabil, că în ultimii ani 
s-au întreprins un șir de . măsuri 
pozitive privind raționala gospodă
rire a pădurilor — șe fac împădu
riri mai rapide ; a început să se 
intre intr-un ritm normal de tăiere ; 
s-a trecut la introducerea unor spe
cii de arbori de productivitate mai 
înaltă. Cine colindă munții, dealu
rile are satisfacția de a vedea cum 
culmi golașe, de veacuri bătute de 
vînturi sau spălate de torenții ape
lor, sînt din nou îmbrăcate în man
tia pădurilor. Asemenea, acțiuni de 
bun gospodar sporesc avuția na
țională a poporului, potențialul e- 
conomic al patriei.
(Continuare în pag. a V-a)

CĂRBUNE COCSIF3CÂB8L 
PESTE PLAN

DEVA (Corespondentul „Scîriteii", 
. Sabin Ionescu) : Deosebit de re

ceptivi la sarcina trasată de condu
cerea partidului, potrivit căreia in
dustria noastră carboniferă trebuie 
să asigure cel puțin 50 la sută din 
materia primă necesară fabricării 
cocsului solicitat de economia na
țională, minerii de la Uricahi răs
pund acestei cerințe prin fapte. 
Ca atare, de la începutul anului și 
pînă în prezent, ei au dat supli
mentar o cantitate de peste 13 000 
tone cărbune cocsificabil. în zilele 
lucrătoare din prima decadă a lunii 
octombrie, media deoășirilor zilni
ce de plan a fost de aproape 200 
tone pe ansamblul minei, succes 
deosebit în marea întrecere socia
listă desfășurată în. întîmpinarea 
Congresului al XI-lea al partidu
lui.

MOI L8NII DE PRODUCȚIE 
ÎN FUNCȚIUNE

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
iVIanole Corcaci). — Zilele acestea, la 
întreprinderea „Tehnoton" din lași, 
unitate specializată în fabricarea de 
aparatură electronică complexă, au 
intrat în funcțiune două linii noi 
de montaj radioreceptoare. Pînă la 
sfîrșitul anului, urmează șă intre în 
circuitul productiv întreaga capaci
tate a noii unități economice ieșe
ne. Tînărul colectiv de muncă de 
aici a început producția cu 7 tipuri 
de radioreceptoare, iar pînă Ia sfîr- 
șitul anului va introduce in pro
ducția' de serie și aparate de radio 
tip „Pacific", „Mondial", „Zefir", 
„Neptun" și altele.

ANGAJAMENTE 
SUPLIMENTATE

SLATINA (Corespondentul „Scîn
teii". Emilian Rouă). — întreprinde
rea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară din Balș este 
una dintre unitățile județului Olt 
care și-a realizat planul cincinal 
încă din luna mai a.c. Comuniștii, 
toți muncitorii, inginerii și tehni-

__________

cienii din această întreprindere 
s-au angajat atunci să realizeze 
suplimentar, în actualul cincinal, 
o producție globală în valoare 
de 300 milioane lei. Bazați pe re
zultatele obținute pînă acum, cît și 
pe posibilitățile de care dispun, 
muncitorii, inginerii' și tehnicienii 
de aici s-au angajat, în cinstea 
Congresului al XI-lea ăl partidului, 
să realizeze în plus peste preve
derile planului și ale angajamentu
lui inițial un spor la producția 
globală de 200 milioane lei. Așa
dar, la I.M.A.I.A. Balș se va obține 
suplimentar, pînă la sfîrșitul aces
tui an, o producție în valoare de 
120 milioane lei, iar pînă la finele 
anului 1975 — de peste 500 milioa
ne lei. „ <

PRODUSE NGI
TIMIȘOARA (Agerpres). — în 

acest cincinal, industria jude-, 
țului Timiș s-a înscris în cir- ' 
cuitul economiei naționale cu 
peste 1 600 de produse noi, cifră 
care depășește substanțial prevede
rile inițiale. în această perioadă, 
de pildă, întreprinderile electroteh
nice și-au reînnoit mai mult de 
2/3 din produsele lor de serie, asi- 
milînd în fabricație o mare .gamă 
tipodimensională de motoare elec
trice, corpuri de iluminat'și faruri 
de autovehicule, aparate electrice 
de măsură și control, mașini și uti
laje tehnologice de mare perfor
manță tehnică. în același timp', in
dustria constructoare de mașini din 
această parte a tării a realizat o 
nouă serie unitară, precum și va
riante de noduri rulante, macarale 
și alte utilaje-de transport uzinal, 
autobetoniere cu capacități de 6 și 
10 mc. remorci izot.erme; mașini de 
recoltat mazăre, selectoare de ce
reale și altele. O bogată paletă de 
produse noi a livrat, în acești ani,' 
și industria chimică. Unitățile sale 
an pus la dispoziția industriei și a 
comerțului noi sortimente de nlns- 
tifianți, detergenți, auxiliari textili, 
lacuri, vopsele. De asemenea. între
prinderile textile și de încălțămin
te din Timișoara, Lugoj și Jimbo- 
lia au dublat numărul modelelor 
noi introduse în fabricația curentă, 
realizînd în acest an cea mai mare 
colecție de produse din actualul 
cincinal.
________________________ /

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 11 
octombrie, pe tovarășul Stanko To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului ■ Comunist Bulgar, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat- tova
rășii Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, Leonte Răutu, pre
ședintele -părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Trofin Simedrea, am
basadorul României la Sofia. •

Au luat parte tovarășii Jivko Jiv- 
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Andon 
Traikov, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Ivan Aba-

glev, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut frățesc, cordial, din partea 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al R.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Împreună cu urări de noi 
și mari succese poporului român în 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Todor Jivkov 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire și expresia sentimentelor de 
prietenie pe care întregul popor ro
mân le nutrește față de poporul fra
te bulgar.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru cursul 

■'mereu ■ ascendent al ■ relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre cele două partide, state și po
poare, subliniindu-se că întîlnlrile și 
convorbirile fructuoase dințțre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, hotărîrile adoptate cu a- 
ceste prilejuri au constituit mo
mente deosebit de importante pe

linia adînclriî acestei rodnice priete
nii. Abordîndu-se probleme privind 
dezvoltarea .în perspectivă a rapor
turilor româno-bulgare, pe multiple 
planuri, a fost exprimată hotărîrea 
ambelor părți de a folosi tot mai 
deplin avantajele colaborării pentru 
accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a României și Bulgariei, co
respunzător intereselor popoarelor 
român și bulgar, cauzei socialismu
lui și păcii.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale vieții politice și econo
mice internaționale în cadrul căruia 
au fost subliniate mutațiile pozitive 
ce au loc în lumea contemporană, 
voința comună de a milita consec
vent pentru instaurarea unei noi or
dini economice în lume, pentru afir
marea tot mai puternică a cursului 
spre destinder'e, Securitate și 'conlu
crare între națiuni, în Europa și în 
întreaga lume, pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru o lume mai dreap
tă, mai bună.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

lovarâsul Nicolae Ceaușescu 

s-a reîntîlnit cu Yasser Arafat,

MERSUL 
ÎNSĂM1NȚĂRIL0R 

DE TOAMNĂ
Relatări ale coresponden
ților noștri din Județele 
Botoșani, Sălaj șl Bihor
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REZOLUȚIA
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Conferinței activului de partid 
și de stat din domeniile finanțelor, 

prețurilor și retribuirii muncii
ÎN PAGINA A ll-A

O LEGE DE FIER A CONTROLULUI:

Să previi, nu numai să constațiI
— V-aș conduce eu dacă 

țineți neapărat să le vedeți. 
Dar nu prea știu cum ara
tă. Eu, ca om de cifre...

— Poate știe magazinerul 
care le are în primire ? su
gerează cineva.

Dialogul a avut .. loc în 
biroul contabilului șef Ere- 
mia Balog, de la întreprin
derea • de alumină Tulcea. 
Investigațiile noastre vizau 
soarta unor utilaje coman
date (sub girul fostului di
rector comercial și al unor 
funcționari de la aprovi
zionare) prin felurite sub
terfugii, nu în rețeaua uni
tăților republicane — cum 
ar fi fost normal și legal 
—, ci Ia o serie de unități 
nespecializate, fără nici o 
competență tehnică. Se vor 
vedea mai jos și motivele 
și consecințele unei astfel 
de abateri de la litera le
gii. Pentru că, orice încăl
care a legilor noăstre în 
domeniul relațiilor finan
ciare— ca de altfel în 
oricare sector de activitate 
— aduce prejudicii bunului 
mers al muncii, poate crea 
pagube.

...După îndelungi pere
grinări, iată-ne ajunși ih 
fața unui fel de ladă meta
lică trecută de prima tine
rețe. Ne luăm inima în 
dinți și identificata curiosul 
obiect : cu greu recunoaș
tem utilajul denumit „Ma
șina de golit saci". în ace
leași condiții — adică

anchetă socială

ruginind — se „amortizau" 
și alte utilaje aflate pe 
lista noastră. Cum și de 
ce au ajuns să zacă sub 
cerul liber, e o poveste mai 
întortocheată, asupra căreia 
vom reveni... La ora ac
tuală, ceea ce pentru vino-

întreprindere de talia celei 
de alumină din Tulcea iși 
comandă, in preajma intră
rii în producție, utilaje la 
așa-ziși furnizori care n.-au 
nici în clin nici în mînecă 
cu fabricarea rezervoare
lor „Zumf", transportoare

© Cum a ajuns un club sportiv furnizor de... 
utilaje ® Nota de plată a lipsei de control 
© Exigență de trei parale, pagubă de mi

lioane

vați reprezintă culmea e- 
sențialului, dacă putem zice 
așa, este faptul că sînt „în 
regulă" cu tot sortimentul 
de... explicații. Citeva mos
tre : unele utilaje sînt de 
nefolosit datorită execuției 
deplorabile, altele sînt de
pășite din punct de vedere 
tehnic. Ca să nu mai vor
bim de cele despre care se 
spune pur și simplu că nici 
măcar nu trebuiau coman
date. Dar fiindcă tot am 
ajuns la comandă, să 
lămurim și povestea furni
zorilor.

Absurd sau nu, iată că o

lor elicoidale, separatoare
lor de picături și așa mai 
departe. Pentru o mai deta
liată lămurire, dacă cineva 
se poate încumeta să pricea
pă, precizăm că este greu de 
imaginat vreo posibilă le
gătură între fabricarea 
unor utilaje complexe, cum 
sint cele în discuție, și o 
întreprindere intercoopera- 
tistă subordonată U.J.C.A.P. 
Brăila, de pildă, ori Centrul 
de legume și fructe din 
Galați. După cum și mai de 
neimaginat apare prezența 
în acest lanț de furnizori 
de utilaj chimic — la con-

curentă cu industria repu
blicană specializată — nici 
mai mult, nici mai puțin '■— 
a... F.C. Galați ! Nu e nici 
o eroare : este vorba chiar 
de Fotbal Club Galați. Și 
puțin a lipsit ca pe lista 
furnizorilor de tehnică in
dustrială înaltă să apară și 
clubul sportiv „Oțelul" din 
aceeași localitate...

Ceea ce la prima vedere 
poate stîrni ilaritate, as
cunde de fapt o „afacere" 
prin care s-au adus mari 
prejudicii avutului obștesc, 
mai ales prin depășirea 
exagerată a prețurilor pre
văzute în normativele re
publicane. De exemplu : 
mașina de golit saci (care 
am văzut cit -„serviciu" a- 
duce întreprinderii !) costă, 
în sistemul republican, 
47 700 lei. Cea livrată de 
întreprinderea intercoope- 
ratisță din Brăila și con
fecționată, cine știe cum, 
sub firma C.L.F. Galați, a 
costat... 260 210 lei. Și 
așa mai departe. Pină și 
banalul, obișnuitul cărucior 
de șpan din orice atelier a 
costat aproape 13 000 lei ! 
Rezultatul acestor tarife 
de „ocazie" ? Peste trei 
milioane pagubă în fondu
rile întreprinderilor tulce
ne ! (Cifră comunicată atit

Dinu POPESCU. 
Emil MARINACHE

(Continuare în pag. a IV-a)

BUCUREȘTIUL 
ÎN OGLINDA 

VIITORULUI

DATE Șl IMAGINI DESPRE 
DEZVOLTAREA URBANIS
TICĂ A CAPITALEI ÎN UR

MĂTORII ANI
ÎN PAGINA A III-A

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntîlnit, vi
neri, 11 octombrie, cu Yasser Arafat, 
președintele . Comitetului Exgcutiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, de înțelegere 
reciprocă, a fost exprimată dorința 
comună de a extinde relațiile de so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, de a întări priete
nia dintre popoarele român și pales- 
tinean.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme privind evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, îndeosebi cele re
feritoare la crearea condițiilor pen
tru ca poporul palestinean să-și poată 
organiza o viață liberă, potrivit in
tereselor și năzuințelor sale legi
time.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE REPUBLICII
Șeful delegației economice guvernamentale din Ecuador
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineață, pe colonel 
de stat major Richelieu Levoyer, 
prim-adjunct al ministrului indus
triei, comerțului și integrării din E- 
cuadoi\ care ne vizitează țara in 
fruntea' unei delegații economice gu
vernamentale.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării. economice in
ternaționale, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui republicii.

A luat parte, de asemenea, Gon
zalo Paredes Crespo, însărcinatul cu 
âfgceri ad-interim al Ecuadorului la 
București.

Cu acest prilej, oaspețele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut, cordial din partea președin
telui Republicii Ecuador, general de 
brigadă Guillermo Rodriguez Lara, 
precum și urări de bunăstare po
porului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu multă plăcere 
vizita in Ecuador, convorbirile avute 
cu; președintele Lara, căruia i-a 
transmis un salut călduros, iar po
porului ecuadorian prieten, fericire și 
prosperitate, odată cu dorința de a 
vedea dezvoltîndu-se tot mai mult 
o largă colaborare între cele două 
țări.

în continuare s-a procedat la un 
schimb de vederi in probleme pri

vind relațiile economice și de coope
rare româno-ecuadoriene, subliniin- 
du-se cu satisfacție schimbările cali
tative intervenite în evoluția lor, 
după vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Ecuador și întrevede
rile avute cu președintele Guillermo 
Rodriguez Lara. în timpul convor
birii, a fost relevată hotărîrea am
belor părți de a înfăptui în . bune 
condiții înțelegerile convenite în
tre .șefii celor două state, care au 
creat cadrul favorabil amplificării și 
aprofundării conlucrării prietenești 
dintre România și Ecuador, în folosul 
propriei lor dezvoltări, al păcii, pro
gresului și înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atrhosferă cordială, prietenească.

Președintele companiei „Boeing"
în cursul dimineții de vineri, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe E. H. Boullioun, președin
tele Companiei de avioane comercia
le „Boeing", care ne vizitează țara. 
Oaspetele a fost însoțit de Harry G.

Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. Ia 
București, și Peter Ehrenwald, direc
tor al companiei.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter

naționale, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România..

înt.r-0 atmosferă cordială, s-au e- 
xaminat o serie de probleme privind 
colaborarea în domeniul aviației ci
vile.

Președintele Companiei japoneze Koyo Seiko
9

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe 
Iwao Ikeda, președintele Copipaniei 
japoneze Koyo Seiko.

La primire a luat parte Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind colaborarea între 
întreprinderile specializate din țara 
noastră și compania japoneză. în 
acest cadru, s-a apreciat că există 
reale posibilități pentru o cooperare

reciproc avantajoasă, în contextul 
general al bunelor raporturi econo
mice existente intre România și Ja
ponia.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă cordială.
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Jă iwrtis cu multă bucurie 
că a realizat sarcinile 

pe patru ani ai CMnalini" 
Telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
de conferința organizației de partid a întreprinderii 

„23 August" din București

Din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, în zi
lele de 7—8 octombrie 1974 a avut loc 
la București Conferința activului de 
partid și de stat din domeniile finan
țelor, prețurilor și retribuirii muncii.

Conferința a constituit o nouă ex
presie a practicii profund democra
tice a conducerii partidului nostru de 
a promova cu consecvență dialogul 
viu cu comuniștii, cu activul de 
partid și de stat, cu întregul popor 
pentru a asigura participarea efecti
vă a oamenilor muncii la elaborarea 
ți traducerea în viață a politicii de 
edificare a noii societăți, la stabilirea 
măsurilor necesare în vederea per
fecționării neîncetate a muncii în 
toate sectoarele de activitate.

în atmosfera plină de entuziasm 
cu care întregul popor întîmpină 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, cei peste 3 000 de 
participant la conferință și-au ex
primat deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului, hotărîrea nestrămutată de a 
înfăptui și în viitor politica de înflo-" 
rire a patriei noastre socialiste. Tot
odată, participanții au subliniat im
portanța covîrșitoare a proiectului 
Programului Partidului Comunist 
Român — elaborat sub conducerea și 
cu contribuția hotăritoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — document 
care stabilește într-o largă perspecti
vă strategia generală și orientările 
tactice pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism, 
și-au exprimat în unanimitate hotă
rîrea de a milita cu abnegație pen
tru înfăptuirea marilor obiective cu
prinse în proiectul de Program, de a 
acționa cu fermitate pentru aplicarea 
politicii partidului și statului în do
meniile finanțelor, prețurilor și retri
buirii muncii.

Conferința a examinat într-un înalt 
spirit de responsabilitate partinică 
stadiul înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al X-lea și ale Conferințelor 
Naționale ale partidului privind aces
te sectoare de activitate, relevînd că 
succesele dobîndite sînt 6 puternică 
demonstrație a justeței liniei genera
le politice, marxist-leniniste, a parti
dului nostru, care aplică în mod crea
tor legitățile generale ale dezvoltării 
sociale la condițiile concrete ale 
României.

Vorbitorii au analizat multiplele 
aspecte ale procesului de perfecționa-, 
re a activității financiare, de prețuri 
și .retribuire a muncii, au efectuat un 
larg schimb de opinii și de experien
ță, au . relevat neajunsurile și lipsu
rile ce se mai fac simțite, formulînd, • 
în spiritul prevederilor proiectului de 
Program și Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, propuneri concrete pri
vind căile și metodele practice de 
Îmbunătățire în continuare a muncii 
în toate compartimentele, în direcția 
creșterii eficienței economice, gospo
dăririi judicioase a mijloacelor ma
teriale și bănești, sporirii contribuției 
la îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
planului național unic.

în centrul dezbaterilor au stat, de 
asemenea, problemele legate de creș
terea rolului organizațiilor de 
partid în concentrarea tuturor e- 
forturilor pentru realizarea la un 
nivel calitativ superior a sarcinilor 
puse de partid în fața aparatului fi
nanciar, lucrătorilor din domeniile 
prețurilor și retribuirii muncii.

Dînd o înaltă apreciere analizei 
ample, aprofundate, făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu activității 
financiare, de prețuri și retribuire a 
muncii, participanții la conferință își 
însușesc pe deplin ideile și indicațiile 
de o deosebită valoare principială și 
practică cuprinse în expunerea se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, care consti
tuie un prețios îndrumar, un amplu 
program de acțiune, și se angajează 
să depună toate eforturile pentru a- 
plicarea lor în Viață, pentru a ridica 
pe o treaptă calitativ superioară în
treaga activitate din domeniile finan
țelor, prețurilor și retribuirii muncii.

I 

rea costurilor de producție. Totodată, 
in vederea identificării tuturor re
zervelor de creștere a producției și 
veniturilor și de sporire a eficienței 
economice, organizațiile de partid și 
organele colective de conducere vor 
acorda o atenție deosebită asigurării 
unei colaborări rodnice între cadrele 
tehnice, economice și financiare, in
tre toate compartimentele din uni
tăți, participării largi a oamenilor 
muncii la rezolvarea problemelor 
majore din fiecare unitate, la perfec
ționarea continuă a activității.

Băncile au obligația să controle
ze, în numele statului și pentru a- 
părarea intereselor acestuia, modul 
cum se constituie fondurile bănești 
și se ține evidența acestora, modul 
cum' sînt folosite mijloacele mate
riale și bănești de unitățile socia
liste și să ia măsuri pentru încasa
rea integrală și la termen a drep
turilor în lei și în valută ale sta
tului, precum și pentru utilizarea 
lor economicoasă.

Cu prilejul acordării și rambursă
rii creditelor, eliberării șl utilizării 
fondurilor, organele bancare vor in
tensifica munca de analiză și con
trol, de sprijinire a unităților eco
nomice în realizarea ritmică a pro
ducției și desfacerii la intern și ex
port, încadrarea in nivelul planificat 
a cheltuielilor de producție, accele
rarea vitezei de rotație a banilor, 
prevenirea formării unor imobilizări 
în stocuri peste necesar, încasarea'' 
creanțelor și a altor drepturi, achi
tarea la termen a obligațiilor față 
de buget, bănci și furnizori. Băncile 
vor folosi cu toată răspunderea cre
ditul și celelalte pîrghii economico- 
financiare pentru stimularea gospo
dăririi judicioase a mijloacelor ma
teriale și financiare, pentru crește
rea eficienței activității economico- 
sociale, asigurîndu-se cheltuirea ba
nilor, indiferent de sursa din care 
provin, numai în cadrul prevederilor 
de plan și cu stricta respectare a 
dispozițiilor legale, precum șl recu
perarea costului, în lei sau în valu
tă, al produselor finanțate.

2. Relevînd importanța îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor în domeniul 
comerțului exterior, participanții au 
exprimat angajamentul de a pune 
în centrul preocupărilor creșterea 
substanțială a eficienței operațiuni
lor de export și import. întregul a- 
parat financiar va trebui să urmă
rească cu toată grija să nu se efec
tueze operațiuni de export și import 
care nu au eficiența financiară valu
tară corespunzătoare, să se reducă 
importurile de materiale și produse 
care pot. fi obținute în țară, precum 
și celelalte cheltuieli în valută.

De- asemenea, se vă veghea . cil 
toată răspunderea ca la încheierea 
contractelor să se prevadă toate 
clauzele asigurătorii și de garanții 
necesare, se va urmări cu rigurozi
tate încasarea la timp a tuturor su
melor cuvenite din operațiunile de 
comerț exterior.

Subliniind rolul tot mai important 
al cooperării economice internațio
nale, ca formă superioară de mani
festare a relațiilor economice dintre 
state, de fructificare a avantajelor 
diviziunii internaționale a muncii, 
participanții la conferință se anga
jează să acționeze . hotărît pentru 
realizarea unei eficiențe cit mai ri
dicate a fiecărei acțiuni' de coopera
re, să acorde maximă atenție redu
cerii efortului valutar la acțiunile 
de cooperare care se realizează.

3. Conferința relevă că înfăptuirea 
sarcinilor deosebite în domeniul in
vestițiilor impune măsuri ferme din 
nartea anaratului financiar pentru 
folosirea cu maximum de eficiență a 
mijloacelor destinate dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării. Organele fi
nanciare, inclusiv cele de planifi
care și avizare, vor desfășură O ac
tivitate coordonată cu proiectanții, 
beneficiarii de investiții și construc
torii pentru elaborarea din timp a 
documentațiilor tehnico-economice, 
îmbunătățirea fundamentării econo
mice a investițiilor, reducerea cos
tului acestora, creșterea aportului 
valutar la noile obiective și asigura
rea tuturor condițiilor pentru darea 
în funcțiune la termen a noilor ca
pacități.

Se va urmări ca angajarea fondu
lui național de .dezvoltare economico- 
socială pentru realizarea de noi obiec
tive de investiții să Se facă numai 
după Utilizarea deplină a capacități
lor- și spațiilor existente.

Va crește răspunderea băncilor, atît 
pentru analizarea investițiilor, in spe
cial a eficienței, cit și pentrd realiza
rea lor la timp, atingerea parametri
lor proiectați și recuperarea în ter
men a cheltuielilor de investiții.

4. în Vederea creșterii eficienței 
fondurilor alocate de la buget pentru 
finanțarea acțiunilor social-cUlturale, 
organizațiile de partid și obștești, în
tregul aparat economic-flnanciaf Vor 
acționa pentru folosirea cu simț gos
podăresc a bazei materiale existente, 
creșterea nivelului calitativ al prestă
rilor și . Utilizarea cu răspundere a 

'mijloacelor materiale șl bănești.
5. Participanții la conferință sub

liniază necesitatea perfecționării îh 
continuare a activității de exercitare 
a controlului financiar-bjihcat în eco
nomie, astfel ca acesta sa prevină an
gajarea unor fonduri fără justificare 
economică, să lupte cu fermitate îm
potriva risipei și neglijenței, pentru 
evitarea Oricăror cheltuieli neecOno- 
micoase, pentru obținerea UnUi efect 
util maxim la fiecare leu cheltuit in 
economie și în celelalte activități.

6. Organele de conducere colectivă 
din toate unitățile socialiste vor lua 
cele mai corespunzătoare măsuri de 
organizare și exercitare a Controlului 
financiar preventiv pînă la ultima 
unitate subordonată, potrivit prevede
rilor legii.

Ministerele, celelalte organe centra
le și comitetele executive ale consi
liilor populare vor lua măsuri pentru 
creșterea eficienței muncii desfășura
te de Organele de control financiar 
intern și de revizorii de gestiune pen
tru păstrarea integrității mijloacelor 
materiale și bănești, gospodărirea ju
dicioasă și apărarea patrimoniului 
socialist.

7. Controlul financiar exercitat de 
organele Inspecției financiare de stat 
a Ministerului Finanțelor și de orga
nele de inspecție ale băncilor va tre
bui orientat spre verificarea într-un 
mod mai sistematic a Unor importan
te probleme din domeniul finanțelor 
economiei, cum sînt : lucrările de pla
nificare financiară ale unităților de 
bază ; Încadrarea in nivelul cheltuie

lilor de producție și în fondurile alo
cate de la buget ; realizarea nivelului 
planificat al veniturilor statului ; ren
tabilizarea produselor cu pierderi ; 
prevenirea și lichidarea cheltuielilor 
neeconomicoase, a imobilizărilor de 
fonduri, a pierderilor de orice fel etc. ,

8. Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Ministerul Finanțelor și băn
cile vor acționa în continuare pentru 
perfecționarea activității de control 
financiar-bancar, pentru înlăturarea 
suprapunerilor și paralelismelor în 
control, pentru creșterea fermității 
față de neajunsurile constatate. Tot
odată, vor lua măsuri pentru întărirea 
caracterului preventiv și de sprijin al 
controlului, precum și pentru urmări
rea îndeaproape a îndeplinirii măsu
rilor stabilite și tragerea la răspun
dere, potrivit legii, a celor ce se fac 
vinovați.

II
1. Conferință a pus în evidență ce

rința ridicării pe o treaptă superioară 
a rolului ce revine finanțelor în con
stituirea și repartizarea planificată a 
fondurilor bănești ale societății, în 
buna funcționare a mecanismului eco
nomic și social. Totodată, s-a relevat 
necesitatea îmbunătățirii în continua
re a activității de elaborate a planu
rilor financiare, de credite și a buge
tului de stat.

în activitatea economică-financiară 
se vor urmări realizarea unei depline 
concordanțe între venituri și chel
tuieli, precum și asigurarea unei cir
culații monetare în limitele planifi
cate, condiții principale ale edificării 
unei economii sănătoase, creșterii 
eficienței muncii sociale și ridicării 
bunăstării maselor populare.

în procesul complex al planificării 
economiei naționale va trebui să se 
manifeste mai intens rolul activ al 
organelor financiare din întreprin
deri, centrale și ministere, ale Mi
nisterului Finanțelor și băncilor la 
elaborarea planului național unic, 
contribuindu-se în mai mare măsură 
la identificarea și mobilizarea rezer
velor din economie.

In vederea creșterii rolului planu
rilor financiare, la toate nivelurile 
va trebui să sporească exigența pen
tru dimensionarea judicioasă a chel
tuielilor în funcție de necesitățile 
reale, stabilirea opțiunilor și priori
tăților în folosirea fondurilor, comen- 
surarea veniturilor ia nivelul poten- < 
țialului fiecărei unități, pentru te
meinica fundamentare a indicatorilor 
financiari. Va trebui intensificată 
acțiunea de perfecționare și extinde
re a sistemului de norme și norma
tive, care să fie avute în vedere la 
elaborarea propunerilor de buget, la 
alocarea • fondurilor și utilizarea cit 
mai judicioasă a resurselor mate
riale, financiare și valutare.

2. In domeniul veniturilor popu
lației, va trebui să se aplice cu con
secvență principiul eticii și echității 
socialiste, urmărindu-se să se asi-

.gure repartiția mai echitabilă a ve
niturilor, participarea cetățenilor, pe 
calea impozitelor, la formarea fon
durilor necesare dezvoltării econo
mice și finanțării cheltuielilor so- 
cial-culturale.

3. Pentru dezvoltarea spiritului de 
economie în rîndurile cetățenilor și 
creșterea eficienței și operativității" 
activității de creditare a populației, 
Ministerul Finanțelor, prin Casa de 
Economii și Consemnațiuni, va lua 
măsuri pentru' diversificarea forme
lor de atragere a disponibilităților 
bănești și îmbunătățirea servirii 
populației.

1. Participanții la conferință con
sideră că este necesar a se acționa 
în continuare pe linia creșterii rolu
lui sistemului de prețuri — latură 
esențială a mecanismului economiei 
noastre planificate — în scopul spri
jinirii realizării obiectivelor funda
mentale ale planului de dezvoltare 
ecbriomico-socială, stimulării .valo
rificării raționale a resurselor mate
riale șt înfăptuirii politicii partidului 
de creștere planificată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. ■

Menținerea stabilității prețurilor — 
în contextul unei evoluții planifi
cate, ferm stăpînite de Către stat și 
în Strictă concordanță CU Sarcinile de 
plan privind creșterea continuă a ni
velului de trai al oamenilor muncii 
— trebuie să constituie o sarcină 
principală a Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, a celorlalte organe cen
trale cu atribuții în domeniul pre
țurilor, a tuturor cadrelor din eco
nomie.

2. Perfecționarea prețurilor im
pune intensificarea acțiunii de redu
cere substanțială a costurilor de pro
ducție — in primul rînd a cheltuieli
lor materiale — mobilizarea rezerve
lor interne existente în fiecare unita
te, antrenarea în această acțiune a 
cadrelor tehnice și economice, a tU-- 
turof colectivelor de muncă pe toate 
treptele organizatorice.

In scopul reducerii cotei cheltuieli
lor de regie pe unitatea de, produs, 
va spori răspunderea ministerelor, 
celorlalte organe centrale și comite
telor executive ale consiliilor popu
lare în stabilirea, in unitățile sub
ordonate, a bugetelor de cheltuieli 
de regie, urmărindu-se reducerea 
acestora în funcție de îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, gradul de 
dotare al unităților și structura ma
teriilor prime utilizate.

3. Elaborarea prețurilor reașezate 
va avea ca temei analiza critică a 
costurilor de producție, a eficienței 
întregii activități a unităților pro
ductive, în . baza cărora să fie luate 
măsuri pentru îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, folosirea de
plină a capacităților și suprafețelor 
de producție, valorificarea la nivel 
economic superior a resurselor mate
riale, creșterea productivității mun
cii, care să conducă la reducerea 
costurilor pe ansamblul unităților și 
pe fiecare produs, urmărindu-se ca 
noile prețuri de producție și de li
vrare să fie fundamentate pe costu
rile strict necesare și venitul net 
normat corespunzător cerințelor re
producției lărgite.

4. In ramurile în care operațiunea 
de reașezare a prețurilor de produc
ție și de livrare a fost efectuată, mi
nisterele, centralele industriale și 
întreprinderile vor urmări și analiza 

modul în care s-au concretizat indi
catorii sintetici ai reașezării, rezulta
tele practice obținute prin adoptarea 
unor soluții specifice pe ramuri, sub- 
ramuri și întreprinderi, vor analiza 
temeinic cazurile de pierderi și vor 
întocmi programe de măsuri concre
te pentru înlăturarea cauzelor care 
le determină, pentru rentabilizarea 
fiecărui produs, a tuturor unităților 
economice.

5. In scopul reducerii continue a 
prețurilor de cost medii ale produ
selor, la nivel de ramură, la reparti
zarea sarcinilor de producție pe în
treprinderi sau la transferul fabrica
ției produselor între unitățile pro
ducătoare se va ține seama în mod 
obligatoriu și de criteriul prețului de 
cost Ia care se obțin produsele.

6. Conferința consideră necesar ca 
la întocmirea studiilor tehnico-eco
nomice și determinarea eficienței 
fondurilor de investiții să fie temei
nic analizate costurile cu care se vor 
realiza noile produse, efectul util pe 
care-1 au la beneficiari, posibilitățile 
de desfacere a acestora pe piața in
ternă și externă și, în funcție de a- 
cestea, să se stabilească prețurile 
noilor produse în corelare cu cele ale 
produselor existente in economie.

7. Comitetul de Stat pentru Pre
țuri, ministerele producătoare tre
buie să-și intensifice preocupările și 
activitatea de cercetare pentru utili
zarea în munca de prețuri a metode
lor moderne de calcul, elaborarea de 
bareme și normative, bazate pe mo
delarea economico-matematică, care 
să asigure elaborarea în timp scurt 
a mai multor variante, posibilități 
mai ample de fundamentare în 
luarea deciziilor privind stabilirea și 
modificarea prețurilor.

8. Ministerele, celelalte organe cen
trale, centralele industriale. între
prinderile și organizațiile comercia
le de stat și cooperatiste Vor lua 
măsuri pentru respectarea , strictă a 
normelor legale din domeniul . pre
țurilor, pentru introducerea unei dis
cipline stricte în domeniul prețuri
lor, urmărindu-se ca diversificarea 
producției de bunuri de consum sa 
se facă potrivit cerințelor populației, 
iar prețurile și tarifele să corespun
dă calității produselor desfăcute și 
a serviciilor prestate.

9. Comitetul de Stat pentru Pre
țuri, în colaborare cu celelalte orga
ne centrale de sinteză economică, 
va urmări respectarea cu strictețe 
a nivelului prețurilor in cadrul indi
cilor generali planificați.

10. Comitetul de Stat pentru Pre
țuri va controla la ministere, cele
lalte organe centrale, consilii popu
lare județene, centrale industriale și 
unități economice modul in care se 
respectă normele legale privind sta
bilirea și aplicarea prețurilor, va lua 
măsuri energice pentru înlăturarea 
neajunsurilor și tragerea la răspun
dere â celor vinovați și va sprijini 
orientarea întregii activități în a- 
cest domeniu.

IV
1. Țelul suprem al politicii generale 

a partidului in edificarea societății 
socialiste multilaterai-aeZvoltaie și 
in înaintarea spre comunism consta 
in ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor. In acest spirit se va aslgtira 
ca sistemul de retribuire să se În
temeieze pe aplicarea consecventă a 
principiilor ecnității socialiste, asi- 
gurind creșterea continuă a venitu-

,1-iior oamenilor muncii potrivit con
tribuției fiecăruia la producția mate
rială și spirituală.

Ministerul Muncii, împreună cu 
celelalte ministere, organe centrale 
șl comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București vor asigura apli
carea cu strictețe a prevederilor le
gale stabilite în domeniul retribuirii 
muncii, organizind un control per
manent al modului de aplicare a e- 
lementelor sistemului de retribuire, 

•în așa fel ca să se asigure atit pre
venirea și înlăturarea oricăror chel
tuieli nejustificate din fondul de 
retribuire, cit și acordarea tuturor 
drepturilor prevăzute de reglementă
rile in Vigoare pentru acivitatea de
pusă de fiecare om al muncii.

2. Ministerele, celelalte organe cen
trale și consiliile populare vor ana
liza rezultatele obținute in aplicarea 
diferitelor forme de retribuire și in 
mod deosebit a acordului global și 
vor lua măsuri de extindere a ce
lor care s-au dovedit mai eficiente' 
pentru stimularea realizării și depă
șirii producției și productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și creșterea eficienței între
gii activități.

Conducerile unităților economice 
vor lua măsuri pentru utilizarea tu
turor posibilităților pe Care le Ofe
ră sistemul de premiere și în mod 
deosebit premierea pentru economii 
de materii prime, materiale și com
bustibil, cu efecte favorabile asupra 
indicatorilor economici ai unităților 
respective.

3. Comitetele oamenilor muncii din 
întreprinderi vor veghea ca norme
le de muncă să reflecte timpul real 
necesar pentru executarea lucrări
lor, să țină seama de efectele intro
ducerii tehnicii noi, să asigure folo
sirea deplină a timpului de muncă și 
utilizarea optimă a mașinilor Și in
stalațiilor.

Totodată, conducerile unităților la 
căre din cauza unor defecțiuni teh
nologice sau din alte cauze nu se 
poate asigura desfășurarea normală 
a procesului de producție vor lua 
măsuri să rețină în activitatea de 
bază numai personalul Strict necesar, 
iar personalul disponibil să fie re
partizat la alte activități, în vederea 
folosirii depline a capacității sale de 
muncă.

4. Ministerele, celelalte organe cen
trale și consiliile populare vor asi
gura urmărirea Sistematică a modu
lui în care este gospodărit fondul de 
retribuire. In acest scop, se va acor
da o atenție sporită fundamentării

•' planului forțelor de muncă și fon
dului de retribuire, dimensionării lui 
la nivelul strict necesar îndeplinirii 
sarcinilor, precum șl defalcării judi
cioase a acestuia pe centrale, între
prinderi, instituții și perioade, luîn- 
du-se operativ toate măsurile care 
se impun pentru buna desfășurare a 
activității în cadrul numărului de 
personal planificat și evitarea situa

țiilor care conduc la depășirea ne
corespunzătoare a fondului de retri
buire.

Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Muncii și băncile vor intensifica con
trolul in vederea prevenirii și înlă
turării oricăror neajunsuri care ge
nerează cheltuieli nejustificate din 
fondul de retribuire.

5. Comitetul de Stat al Planificării. 
Ministerul Finanțelor șl Ministerul 
Muncii, împreună cu celelalte minis
tere, organe centrale și comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
vor lua toate măsurile care se impun 
pentru aplicarea la termenele stabi
lite a prevederilor referitoare la ma
jorarea generală a retribuției în anii 
1974 și 1975.

Totodată, se va urmări recuperarea 
în cea mai mare măsură posibilă a 
sumelor alocate pentru majorarea re
tribuției prin creșterea suplimentară 
a producției și productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de pro
ducție.

6. Ministerele și celelalte organe 
centrale, cu sprijinul Ministerului 
Muncii și împreună cu Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România, 
organizațiile de partid vor organiza 
cunoașterea de către toți oamenii 
muncii a prevederilor legii retribui
rii, care urmează a fi adoptată de 
Marea Adunare Națională, ținînd 
seama de specificul fiecărei ramuri 
și sector de activitate ; se vor lua 
toate măsurile pentru instruirea te
meinică a personalului de speciali
tate din ministere, centrale, din toate 
unitățile socialiste care se ocupă cu 
problemele retribuirii.

Ministerul Muncii, organele care 
lucrează nemijlocit în acest domeniu 
vor acționa cu fermitate pentru apli
carea în cele mai bune condiții a 
prevederilor le'gii.

V
1. In scopul reducerii volumului de 

muncă — în condițiile aplicării nor
melor unitare de structură — elimi
nării. paralelismelor în culegerea și 
transmiterea informațiilor și crește
rii caracterului operativ al acestora 
în procesul de luare a deciziilor la 
toate nivelurile organizatorice, mi
nisterele și celelalte organe centrale 
stabilite prin programele elaborate 
în acest scop, trebuie să acționeze 
mai operativ pentru aplicarea unor 
măsuri hotărite de simplificare a tu
turor formelor de evidență.

în același timp, se va asigura o 
evidență strictă, în cadrul fiecă
rei unități economice și social-cul- 
turalej - care să permită cunoaș
terea în orice moment a. ele
mentelor patrimoniale și a modului 
în care sint gospodărite resursele 
materiale și bănești ce le sînt încre
dințate, astfel incit să se înlăture 
posibilitățile de sustrageri din avutul 
obștesc și fals în evidențe și să se 
asigure efectuarea unui control ope
rativ asupra gestionării și folosirii 
mijloacelor pe care le administrează 
unitățile socialiste.

2. în vederea utilizării eficiente a 
tehnicii de calcul, Ministerul Finanțe
lor, in colaborare cu Institutul cen
tral pentru conducere și informatică, 
va sprijini unitățile economice și ih- 
stitupile pe linia mecanizării lucră
rilor de evidență din domeniul finan- 
ciar-contabil. In acest scop, vor fi 
elaoorate programe unitare de lucru 
pentru mecanizarea treptată a evi
denței gestiunilor, cheltuielilor de 
producție și de circulație și a altor 
lucrări care se execută de către 
compartimentele financiar-contabile.

3. Conferința apreciază că este, ne
cesar să se acționeze mai energic 
pentru sporirea eficienței activității 
de cercetare științifică în domeniile 
finanțelor, ptețurilor șl retribuirii 
muncii, pentru creșterea aportului 
acesteia la sesizarea și soluționarea 
problemelor noi care apar in activi
tatea economică și socială, la adop
tarea operativă a celor mai eficiente 
soluții și măsuri pentru îndeplinirea 
in bune condiții a sarcinilor de plan.

4. Este necesară, de asemenea, o 
îmbunătățire radicală a învățămintu- 
lui economic-financiar, mediu Și su
perior, imprimîndu-i-se un caracter 
nou, legat în întregime de proble
mele concrete ale activității econo- 
mico-financiare a societății noastre, 
acordîndu-se o atenție mai mare pro
blemelor eficienței economice, pregă
tirii de specialiști in domeniile mone
tar, financiar și vaiutaf, precum și în 
cel al relațiilor economico-financiare 
internaționale.

în același timp, trebuie temeinic 
perfecționate programele și activita
tea de reciclare a tuturor lucrătorilor 
din aceste domenii, pentru a cores
punde cerințelor economice actuale și 
pentru a aplica în activitatea lor me
todele și tehnicile moderne.

★
Ridicarea pe o treaptă superioară a 

activității întregului aparat financiar, 
a lucrătorilor din domeniile prețurilor 
și retribuirii muncii impune o atenție 
sporită față de calitățile moral-pollti- 
ce și pregătirea profesională a cadre
lor. în acest sens, participanții se 
angajează să-și perfecționeze pregă
tirea politică Și de Specialitate, Să 
sporească operativitatea și exigența 
în rezolvarea problemelor, să-Și dez
volte combativitatea revoluționară, să 
militeze neabătut pentru aplicarea cu 
fermitate în întreaga lor activitate a 
normelor Vieții și muncii comuniști
lor, a principiilor eticii și echității so
cialiste, să acționeze cu toată răspun
derea ca activiști de partid, în înfăp
tuirea politicii financiare, de prețuri 
și îh domeniul retribuirii muncii.

★
Participanții la Conferința activului 

de partid și de stat din domeniile 
finanțelor, prețurilor și retribuirii 
muncii, în numele comuniștilor, al 
tuturor lucrătorilor din aceste sectoa
re de activitate, asigură conducerea 
de partid și de stat, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că Vor 
munci cu entuziasm și abnegație pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
de importanță istorică prevăzute în 
proiectele de Program al partidului și 
de Directive ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, pentru sporirea contribuției 
aparatului financiar, de prețuri și de 
retribuire a muncii la accelerarea 
progresului economic și social al pa
triei, la înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste.

Conferința organizației de partid 
din întreprinderea „23 August1* din 
Capitală a trimis o telegramă Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își 
exprimă adeziunea unanimă și en
tuziastă față de politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, hotărîrea fermă de a realiza' 
exemplar sarcinile ce revin între
gului colectiv din proiectul de Di
rective și proiectul de Program ale 
Partidului Comunist Român, docu- 
rr/ente ce vor fi supuse dezbaterii 
și aprobării celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

1. Participanții la Conferință se an
gajează să depună întreaga energie și 
pricepere pentru a contribui cu toate 
forțele la realizarea exemplară a 
obiectivelor politicii financiare a par
tidului și statului, să asigure pune
rea în valoare a tuturor rezervelor 
de sporire a veniturilor societății, 
mobilizarea resurselor financiare ale 
țării și utilizarea lor judicioasă.

Organizațiile de partid, organele 
de conducere din unitățile socialiste 
vor desfășura o activitate neslăbită 
pentru educarea și dezvoltarea în cel 
mai înalt grad la toți oamenii mun
cii a spiritului de gospodărire judi
cioasă a fondurilor încredințate de 
societate — sursa bunăstării celor ce 
muncesc, a înfloririi patriei socia
liste.

Organele sistemului financiar-ban- 
car, întregul aparat financiar din 
centrale și întreprinderi, împreună, 
cu organele de aprovizionare, pro
ducție, desfacere, Cercetare, Organi- . 
zarea muncii, își asumă obligația să 
acționeze cu fermitate pentru creș
terea eficienței economice și_ asigu
rarea unei ordini riguroase în pla
nificarea și utilizarea mijloacelor ma
teriale și financiare.

In toate unitățile economice se 
vor‘lua măsuri hotărite pentru spo
rirea producției și a venitului net ce 
se obțin la 1 000 lei fonduri fixe. Se 
va acționa cu răspundere de către 
conducerile întreprinderilor^ centra
lelor și ministerelor pentru accelera
rea vitezei de rotație a fondurilor., 
lichidarea stocurilor de materii și 
materiale peste necesar, desfacerea 
producției și încasarea contravalorii 
acesteia la timp.

Pe baza unor analize temeinice ale 
condițiilor concrete din fiecare uni
tate, cadrele de conducere economică 
și financiară, economiștii vor trebui 
să-și aducă o contribuție sporită la 
fundamentarea deciziilor legate de 
desfășurarea activității, urmărind 
creșterea eficienței în domeniile pro
ducției, investițiilor, cercetării știin
țifice și comerțului exterior.

în centrul atenției organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi, 
centrale și ministere se va situa a- 
naliza periodică a modului cum se 
îndeplinesc măsurile privind reduce

Conferința organizației de partid, 
toți comuniștii, cei aproape 15 000 
de lucrători ai întreprinderii noas
tre — se spune în telegramă — 
acordă o înaltă prețuire contribuției 
hotăritoare pe care ați adus-o 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea documentelor celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
documente ce exprimă interesele 
vitale ale întregului popor pentru 
triumful cauzei socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei.

Noi, Comuniștii, toți oameni!

Mai sînt de însămînțat 

aproape 900000 de ha 

® „Care este partea județului dv. 
din această suprafață ?“ 

®„Ce întreprindeți pentru 
urgentarea lucrărilor?“

Cu toate că in ultima săptămînă ritmul semănatului s-a intensifi
cat mult, au mai rămas de insămînțat. încă suprafețe mari cu griu. 
Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că,, pînă vineri 
11 octombriej au fost însămințate 56 la sută din suprafețele prevăzute 
a se cultiva cu gr.iu în întreprinderile, agricole .ele- staț-.<Ș|.„64. la sută 
in cooperativele agricole de producție. Prin urmare, mal sint de in
sămînțat 898 000 hectare, suprafață care, la viteza zilnică stabilită, 
poate primi sămînța în cîteva zile. Important este ca în județele în 
care lucrările sînt întîrziate — Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Maramureș 
— să se.elibereze cu prioritate terenul de plantele premergătoare, să 
se pregătească cu cea mai mare grijă șt să se insămințeze respectind 
normele tehnice stabilite de specialiști. In ancheta de față am urmă
rit in cîteva,județe desfășurarea"însămînțărilor și am căutat răspuns 
la întrebările din titlu.

ASTĂZI, RĂSPUNSURI DIN JUDEȚELE:

1) în județul Botoșani, la ora ac
tuală, mai sînt de semănat peste 
36 000 hectare cu griu, secară și alte 
culturi de toamnă. Sînt mai multe 
cauze care au determinat această în- 
tirziere. în intervalul 15 septembrie— 
10 octombrie, deci în 24 de zile, 14 
aU fost cu ploaie, iar volumul de 
precipitații căzute a atins 130 de litri 
pe metru pătrat. Mai adăugăm la a- 
ceasta și faptul că vegetația porum
bului — principală premergătoare 
pentru grîu — s-a prelungit cu peste 
2 săptămini față de normal.

2) Ing. Constantin Dimitriu, direc
tor al direcției'agricole județene, a- 
pfeciază că prin măsurile organizato
rice și tehnice luate, întîrzierile vor 
putea fi recuperate. A.stfel, la ora ac
tuală există peste 16 000 hectare ara
te în care semănătorile pot intra în 
orice moment, cu condiția să se zvîn- 
te cît de cit terenul. Pentru a ur
genta semănatul, biroul comitetului 
județean de partid a întreprins, îm
preună cu specialiștii, analize la fața 
locului, cu care ocazie au fost luate 
măsuri.

Există și în județul Botoșani multe 
Cooperative agricole fruntașe care do
vedesc că și în aceste condiții mâl 
grele se putea însămînța mai mult. 
La cooperativa agricolă Cîndești, si
tuată în centrul zonei umede, dato
rită bunei orientări de la început în 
ceea ce privește amplasarea culturi
lor, s-a reușit să se însămînțeze 
peste 400 hectare cu grîu din cele 500 
planificate. Realizări bune au și coo
perativele agricole din Cristinești, Fd. 
Herței, Cordăreni, Lișna, Oroftiana, 
Miorcani, Iacobeni, Manoleasa, Ha- 
vîrna, Avrămenl etc. Tocmai aceste 
exemple dovedesc că se putea însă- 
mința mai mult. Or, în unele unități, 
consiliile de conducere și specialiștii 
nu au acționat hotărît pentru a se 
lucra cu prioritate pe suprafețele 
mai zvîntate, nu au folosit fiecare 
oră bună de lucru în cîmp. De aceea 
se impun măsuri hotărite în vederea 
folosirii din plin a tuturor mijloace
lor, a fiecărei ore bune de lucru ca să- 
mînța să fie pusă grabnic în pămînt.

1) Din ultima situație operativă 
centralizată la Direcția județeană a- 
gricolă Sălaj rezultă că din totalul de 
31 500 ha planificate a fi însămințate 
cu griu au fost realizate doar 
7 000 ha.

2) Aflăm de la ing. Pompei Bîr- 
lea, director adjunct al direcției agri
cole, că această lucrare va trebui să 
fie terminată pînă îh 18 octombrie a.c 
în acest scop, în toate cooperativele 
agricole din județ au fost mobilizate 
toate forțele umane și mecanice pen
tru strîngerea grabnică a recoltei și 
însămînțarea griului. S-a stabilit ferm 
ca pentru recoltarea, transportarea în 
aceeași zi a întregii cantități să fie 
folosite toate mijloacele de cafe dis
pun unitățile S.M.A. și C.A.P. la în
treaga lor capacitate, inclusiv atela
jele membrilor cooperatori, și să se 
stimuleze întrajutorarea țăranilor 
cooperatori în cadrul acordului glo
bal.

muncii din întreprinderea „23 Au
gust" — unitate importantă a in
dustriei constructoare de mașini 
grele — care am simțit în perma
nență sprijinul și îndrumarea dum
neavoastră inestimabile, vă adre
săm sincera noastră recunoștință 
pentru tot ceea ce ați făcut pen
tru noi și vă raportăm cu multă 
bucurie că la 6 octombrie 1974 am 
îndeplinit sarcinile de plan inițiale 
la producția globală și marfă, pe 
primii 4 ani ai actualului cincinal, 
pășind astfel cu toate forțele în 
•etapa de finalizare a angajamentu
lui pe care ni l-am asumat de a 
realiza sarcinile ce ne revin în 4 
ani și jumătate.

De la această dată muncim în 
contul anului 1975, obținînd un 
avans ce însumează 650 milioane lei 
la producția globală.

Vă asigurăm că în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român vom realiza 
peste prevederile de plan 25 mi
lioane lei la producția globală, 8 
milioane lei valută producție la 
export, iar la producția fizică, 10 
locomotive Diesel hidraulice, 20 
motoare Diesel și 150 tone oțel 
rapid.

Dacă din cooperativele agricole de 
producție din Buciumi, Sînmihaiul 
Almașului, Zimbor, Surduc, Dragu, 
Almaș, Agriș și Cehul Silvaniei ță
ranii cooperatori, mecanizatorii și 
specialiștii lucrează din zori și pînă 
în noapte grăbind ritmul de insă- 
mînțare a griului, în cooperativele 
agricole de producție din Jibou, 
Greaca, Mirsid, Sălăjeni, Zalnoc, 
Lozna și Ruginoasa, această lucrare 
de primă urgență este mult rămasă 
în Urmă.

Condiții de grăbire a lucrărilor de 
Insămînțare a griului există, fapt de 
care m-am convins în ziua de 10 oc
tombrie cînd am vizitat trei unități 
agricole vecine, situate pe valea So
meșului. în cooperativele agricole 
Girbou și Bădeni nu s-a însămînțat 
nici un bob de grîu, pe cînd în coope
rativa agricolă de producție vecină 
Surduc, deci în aceleași condiții cli
matice, au fost însămințate 20 ha. Aflu 
de . la președintele cooperativei, Teo
dor Cîmpan, că de luni și pînă astăzi 
au însămînțat 80 ha cu grîu.

BIHOR
1. Suprafața rămasă de însămînțat 

cu grîu în cooperativele agricole din 
județul Bihor însumează 18 000 hec
tare. Și în această zonă ploile au 
împiedicat desfășurarea normală a 
lucrărilor. în mod deosebit au fost 
afectate zonele de cîmpie, cum sînt 
luncile rîurilor Crișul. Repede și Cri- 
șul Negru, unde terenul a devenit 
moale și nu s-a putut intra cu mij
loace tehnice.

2. Măsurile stabilite de biroul co
mitetului județean al P.C.R. și orga
nele de specialitate vizează, in prin
cipal, concentrarea forțelor pe tere
nurile care pot fi lucrate cu priori
tate. Ca urmare, la șes, chiar și pe 
ploaie, se lucrează la recoltat și eli
berarea terenurilor. La Olcea și Că- 
lacea, după cum ne-a declarat joi la 
prinz inginerul-șef al cooperativei a- 
gricole, Nicolae Bogluț, din 520 
ha prevăzute a se cultiva au și fost 
însămințate aproape 400 ha. De ase
menea, inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Ucuriș, tov. loan Vid 
Rus, ne-a spus că s-au însămînțat 
cu grîu 200 ha din 340 hă planifi
cate, restul terenului fiind în între
gime pfegătit. La S.M.A. Cefa toate 
mijloacele mecanice sînt în stafe de 
funcționare și Se folosesc la arături 
(80 la sută din întreaga Suprafață 
este pregătită) șl la însămînțări, 
unde ritmul zilnic este de 370 ha, 
fapt care va face ca, în Cîteva zile, 
însămînțatul să se încheie. Și la 
ferma Tileagd a I.A.S. Biharia, peste 
300 de brațe de muncă recoltează zil
nic circa 20 ha porumb, în princi
pal de pe terenurile care urmează 
a se îhsămînța cu cereale de toatnhă.

Este necesar însă ca această emu
lație, acest ritm intens la însămîn
țări să crească în intensitate, pentru 
a se putea recupera rămînerile în 
urmă- și încheia lucrările într-un 
timp cît mai scurt.

Ion MAX1MIUC 
Gh. RUSU 
Dumitru GAȚA

\
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De la Podul Basarab pînâ la Intersecția cu bulevardul 1 Mal, 4 020 de apartamente noi vor conferi o înfâțișare modernd BuLEVÂRDJJLUI KSCOLÂE TÎTULESCU

c.

BUCU STIUL
9
sa

în oglinda viitorului
De cîteva zile, se află în dezbatere publică schița de sistema

tizare a orașului București, prezentată pe larg într-o amplă expo
ziție de proiecte și machete deschisă Ia Palatul sporturilor și cul
turii din Dealul Piscului. în legătură cu această acțiune de larg 
interes cetățenesc, ne-am adresat tovarășului jng. Ștefan 
CIUREL, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București s

— V-am ruga mai intîi să 
prezentați succint principalele 
considerente care au făcut' ne
cesară elaborarea întregului 
program de dezvoltare și mo
dernizare a orașului Bucu
rești.

— Pentru început aș dori să' re
lev că în anii construcției socialiș- 
te și, îndeosebi, în ultimul dece
niu, în orașul București — ca pes
te tot in țara noastră — s-a înfăp
tuit un vast program de dezvoltare 
economico-socială și edilitar-urba- 
nistică. Odată cu crearea unor mari 
platforme industriale, care asigură 
astăzi mai bine de 17 la sută din 
producția industrială a țării noastre, 
peisajul arhitectural al Capitalei 
a cunoscut prefaceri structurale de 
mari proporții, materializate în 
construcția a peste 255 000 de apar
tamente, a unor mari edificii de 
cultură și învățămînt și a altor o- 
biective sociale,- .în dezvoltareași- 
modernizarea întregului- sistem^ db ■" ■ 
dotări edilitar-gospodăreștii " ' '

în âhiî "viftoN;' aȘa țiitfi ' ■țțeztiîtă’ț',1 
din proiectele de-'documente ăle "J 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, pe teritoriul orașului Bucu
rești se va realiza un program de 
construcții de o amploare fără pre
cedent. Firește, în asemenea con
diții, elaborarea unei concepții u- 
nitare, de largă perspectivă, asu
pra tuturor problemelor de siste
matizare a Capitalei apare ca o 
necesitate de ordin practic, meni
tă să asigure orientarea judicioasă 
și eficientă a tuturor investițiilor 
făcute de stat în acest scop, inte
grarea armonioasă a tot ceea ce 
construim în structura arhitectura
lă a orașului.

Doresc să subliniez că în defi
nirea principiilor și soluțiilor de 
bază, care se regăsesc atît în stu
diile de sistematizare, cît și în rea
lizările reprezentative ale urbanis
ticii bucureștene, un rol esențial

l-au avut indicațiile pe care con
ducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, le-a dat 
edililor, arhitecților și constructori
lor bucureșteni cu prilejul nume
roaselor vizite de lucru în unitățile 
de construcții și de proiectare. în 
spiritul acestor indicații au fost e- 
laborate : studiile care permit de
finirea principalelor elemente ale 
dezvoltării Capitalei (pentru folosi
rea eficientă a teritoriului orășe
nesc), întregul program de con
strucții din cincinalul viitor ; .pla
nurile privind introducerea trans
portului cu ajutorul metroului, 
amplasarea portului și dezvoltarea 
industrială a întregii zone a cana
lului navigabil București — Dună- 
rev toate constituind cu adevărat 
elemente de referință pentru ceea 
ce cuprinde mai valoros și mai în
drăzneț prezenta schiță de siste
matizare.

— Care sînt cele mai impor- „K ..
ir tonte opțiuni' de principiu " alei 

actualei schițe de sistematizare' 
‘M '"a Capitalei-? >> g

- în primul fînd s'ecuvine să" 
relevăm faptul că ea propune o 

• amplă și sintetică viziune asupra 
întregului proces de modernizare 
a orașului, toate elementele sale 
componente — zone industriâle și 
de locuințe, transport, spații verzi, 
zone de recreație — fiind conside
rate în fireasca lor condiționare 
reciprocă, pentru evitarea oricăror 
fenomene de dezechilibru în func
ționalitatea complexă a , acestuia. 
Și, într-adevăr, o seamă de soluții 
preconizate — cum ar fi menține
rea actualelor platforme industria
le pe teritoriile existente (paralel 
cu o accentuată tendință de repro
filare a lor în vederea înlocuirii 
unor întreprinderi producătoare de 
noxe cu altele de înaltă tehnicita
te), crearea, în strînsă legătură cu 
acestea, a unor mari ansambluri de 
locuințe pentru reducerea distanțe-

lor de transport, închegarea unor 
artere de circulație judicios dimen
sionate, în interiorul orașului, or
ganizarea . unui sistem eficient și 
practic de circulație și transport, 
dezvoltarea distinctă a zonelor de 
agrement — se subordonează aces
tui deziderat major, care, mai di
rect spus, înseamnă un oraș dez
voltat ordonat, în stare să asimi
leze de-a lungul timpului tot ceea 
ce va oferi locuitorilor săi condiții 
pentru a putea munci mai bine și 
trăi mai bine.

Un alt fapt important preconizat 
de schiță este, fără îndoială, limi
tarea extinderii teritoriale a ora
șului, ceea ce va avea drept rezul
tat realizarea unei densități mări
te a construcțiilor, deci un grad de 
urbanizare ridicat, reducerea inves
tițiilor, evitarea risipei de teren. în 
strînsă legătură cu aceasta, se va 
promova o disciplină fermă în dez
voltarea orașului. în acest scop, 
vor fi luate măsuri severe pentru 
aplicarea prevederilor legale și în
cadrarea tuturor construcțiilor noi 
în.................................

vorba de soluții de durată, soluții- 
cadru, întemeiate pe . studiile a- 
profundate ale unor largi categorii 
de specialiști, care, de altfel, au 
întrunit, așa cum ne-am dat sea
ma, și consensul celor peste 130 000 
de vizitatori de pînă acum ai ex
poziției. Dialogul actual cu publi
cul și specialiștii confirmă, în e- 
sență, soluțiile-propuse, amplificînd 
și diversificînd, prin observații și 
sugestii valoroase, modalitățile lor 
de expresie.

— Prin ce se caracterizează 
programul construcției de locu
ințe din perioada

— îngăduiți-mi să. 
o cifră edificatoare 
sași : in cincinalul

următoare ?
pornesc de la 
prin ea 

viitor,

ii
*
ii

pferimetrul construibil.
— Din cite am putut constata, 

unul din elementele care au stir- 
nit un viu interes in rindul pu
blicului este faptul că schița in-

■ < cearcă să dea o imagine a Ca- 
•.iPitafei nu numai vfițgrul ,g- 
' propiat, ci și pe o perioadă mai. 

iu liridclungată'. Cejne.t PUtețiioS-PU- 
'nein legătură cu-aceasta ? •■
— Tocmai în aceasta credem că 

se află unul din punctele de rezis
tență ale schiței. Ba, mai mult, 
prin aceasta se - justifică însăși ra
țiunea ei. Așa cum s-a putut re
marca și din materialele prezenta
te în expoziție — asupra cărora nu 
mai e necesar să mă opresc — 
schița a rezervat un loc cu totul 
aparte soluțiilor de sistematizare a 
Capitalei în viitorul cincinal. Tot
odată îțisă, ea dezvoltă, în spiritul 
concepției de care vorbeam mai 
înainte, coordonatele generale ale 
procesului de înnoire și moderni
zare a orașului pe o perioadă pînă 
în anul 2 000, lăsînd să se întreva
dă, prin soluțiile propuse, elemen
tele ce vor caracteriza Bucureștiul 
de-mîine legat organic de Bucu
reștiul de azi. Cu alte cuvinte, e

in-
așa 

cum prevede proiectul de Directi
ve ale celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, în București se vor 
construi 150 000 de apartamente. A- 
cestea vor fi amplasate îndeosebi 
pe arterele importante de circula
ție și de pătrundere în oraș către 
zona centrală — bd. Nicolae Ți- 
tulescu, șos. Ștefan 'cel ■ Mare, Mi
hai Bravu, Calea. Călărași, Calea 
Dudești, șos Giurgiului etc. — în- 
tr-o structură care urmărește în
frumusețarea aspectului lor exteri
or, organizarea stradală a noilor 
ansamble în așa fel încît să dobin- 
dească perspective ample, cu o ar- •■■ ■ 
hitectură variată, în concordanță 
cu detaliile specifice- de relief șii,;< 
cu zonele învecinate. De aceea; vii- - 
toarele clădiri nu ,vor mai fi dis
persate, ci așezate' una lîngă alta, 
’de-a lungul unor, căi de circulație 
care nu vor mai fi lărgite excesiv, 
economisindu-se astfel spațiile ri- 

' sipite, ineficient 'folosite din jurul 
blocurilor, în favoarea lărgirii unor 
scuaruri și incinte special amenaja
te de care pot beneficia circa 
3 000—4 000 de familii.

Ridicarea regimurilor.de înălți
me dincolo de 10—12 niveluri, varia
ția' acestor regimuri, împreună cu 
plastica de fațade, crearea la prin
cipalele intersecții (Dorobanți — 
Ștefan cel Mare ; iColentina — Ște
fan cel Mare ; Mihai Bravu — lan- 
cului — Pantclimon) a unor adevă
rate piețe de interes public, .dotarea 
clădirilor cu magazine pe două ni
veluri, cu creșe, policlinici de car-

tier și diverse unități prestatoare de 
servicii (paralel cu găsirea 
iuții pentru cuprinderea 
sistem urbanistic integrat 
tor edificii cu funcțiuni 
cum ar fi sediile pentru 
poștă, circumscripții de miliție, sta
ții de transformare, centrale termi
ce etc.), executarea de apartamen
te confortabile, al căror număr de 
camere va putea fi mărit sau mic
șorat sînt, de asemenea, alte atri
bute'care dau o imagine asupra re
zolvărilor urbanistice ale 
ansambluri.

Mai merită să fie relevate 
cupările pentru crearea unor 
me de transport și circulație 
te în principal pe modernizarea ve
chilor artere, practicarea unor pa
saje denivelate (dublarea Podului 
Grant, Colentina), alături de care 
se impun atenției variantele pen
tru liniile de metrou și pentru por
tul industrial din zona Cernica, le
gat prin canal navigabil la siste
mul hidrotehnic Mostiștea. Do ase
menea, în ce privește dezvoltarea 
spațiilor verzi și a zonelor de a- 
grement, se disting £-«-=*••------
întregii salbe de lacuri 
lea Colentinei, asanarea 
lor cu construcții de 
realizarea parcului de 
din zona Palatului sporturilor și

■ culturii,-o amplă acțiune de îm-; 
pădurire. în sfirșit, se evidențiază 
tratarea .într-o manieră modernă a. 
problemelor de‘sistematizare a co
munelor suburbane.

— V-ați gîndit și la modalită
țile concrete de înfăptuire a a- 
cestui program ?

— Desigur. în bună măsură, 
chiar și construcțiile anului viitor 
vor purta amprenta noii viziuni 
urbanistice. Cit despre execuția 
propriu-zisă, aceasta se va desfă
șura pe șantiere mari, care vor a- 
sigura un înalt grad de industria
lizare, astfel încît să lase în urmă 
zone masiv construite, în cadența 
și la nivelurile calitative presupuse 
de un program de o asemenea am
ploare.

Convorbire consemnată de 
DuiKiîru TSRCOB

Foto : Sandu Cristian

unor so- 
într-un 

și a al- 
speciale, 

C.E.C.,

noilor

preo- 
siste- 
baza-

definitivarea 
de pe va- 
și dotarea 
agrement, 
distracții

® Față îhî față cu schița de sistematizare 
a Capitalei ® Proiectele de Program și 
Directive al® celui . de-al XI-lea Coagres — 
pe masa d® lucru a edililor © Flamuri 
d® amploare inspirat® de indicațiile și h- 
demaul secretarului gemeral al partidului 
® 150000 de apartamente — m ciaciualul 
viitor © Cu fața spre auul 2000 ® Primele 
două liuii de metrou ® Piuă ieri, 130 000 de 
bucureștoni au vizitat expoziția de urbanistică 

de Ia Palatul sporturilor și culturii

METROUE

Variantele propuse pentru primele două linii de metrou. Linia nr. 1. pre
văzută să fie dată in folosință în cincinalul viitor, pornește din zona In
dustrială Militari, de-a lungul bulevardului Armata Poporului, spre podul 
Grozăvești, străbate centrul orașului, urmînd firul rîului Dîmbovița, pînă 
aproape de șoseaua Vitan-Birzești și ajunge pînă în bulevardul Ion 
Șulea din cartierul Titan. Traseul nr. 2 asigură legătura între platforma 
industrială Pipera, cartierul Floreasca, centru, parcul din jurul Palatului 
sporturilor și culturii și cartierul Bercenl

/ ' 1
A®. /■<'><

ISii
IW

îs®!

a macheta (1 400 de apartamente) va deveni realitatemswfjroR - str. Av. Radu Beiler. Pînă la sfirșitul anului viitor, aproape

„Plimbare" pe W® BULEVAR© 1 $3 A!, 
da la Muzeul de Istorie a partidului pînă la intersec

ția cu bd. Mlclurin (3 000 de apartamente) panteimn _ o nouă magistrală bucureșteană — care, in final. va avea 13 500 de apartament»
Incursiune în PARCUL ©E D^SllRACȚH din apro

pierea Palatului sporturilor și culturiiȘSSEAIM

«

regimurilor.de
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PUNCT DE VEDERE

CU

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ
clar

socialiste în plină dez-

20—30 de

ursului

lupte
CLASĂ DE SCULPTURĂ

-:A

a

(Urmare din pag. I)

dacă

ușa,

de
Și

ce mă con- 
sus-numiții 

cont la ban- 
n-au să fa

le cer eu,

se numără 
Neamțului, 
Caraș-Se-

județean din 
prima mare 
de științele 

bază cu care

tradițiilor creației popu- 
Valea Mureșului. (C. Si

dr. Petre BURLOIU 
al Facultății de economiaîntrebarea 

al „rezis-

Rubrică redactată de
Petre POPA
fl corespondenții „Scinteii

argu-
contabilului șef E.

ce să vă spun ? 
vina o poartă fos-

traducerea în 
concordanță cu 
domenii de ac

este, așa cum

admmis- 
întreprin- 
așa cum

in limba maghiară 
„Strimbu". Primul

Prof.
decan
industriei, construcțiilor 
și transporturilor din cadrul 
Academiei de studii economice

decizia, prin 
in fața lui I. Enache

pro- 
spe- 
deci

Deva 
sală din 
naturii, 
s-a îm-

IA ÎNTREPRINDEREA 
DE PRELUCRARE 

A MASELOR PLASTICE 
DIN IAȘI

Nasta.
acordat 

Culturii 
Socialiste :

după fes-
____ . aniversă-
„Țăndărică",'. Va

de finală), cehoslovacii
------- ------ „ .. 1, 

pe Gisbert (Spania) și

doi, Const. Alexandru (ca-
1-a învins prin tuș pe ce- 

„„ ... , Jelinek, iar Nicu Gingă
turculjii ,, (categ. ,52 kg) â ciștigat, tot înainte, victprțș.,,prm .flescșjiifigarea ,,,... _ ,, . .

O. Topuz. Suedezuî Slijoled (68 kg) de limită, meciul cu campionul Tur- 
m.-l-a -irtviiis.’la''jițințte'." "pe E. Hupcăț ‘iciei, $$$*

FOTBAL: Pe stadionul „Dinamo"

GOrbe 
seamnă 
al familiei Gorbe din Satu-Mare, 
Iosif-Ștefan, s-a prezentat intr-o 
bună zi, ca voinicul din poveste, 
in fața părinților, și a grăit pre
cum că el vrea să-și încerce 
vrednicia la facultatea de elec
trotehnică, secția energetică, de 
la Institutul politehnic din Ti
mișoara. A încercat și a reușit. 
Acum este inginer. După 3 ani, 
hop și mijlociul, Mihai-Gavril, 
cu același glnd. Acum e student, 
anul V, la aceeași facultate și 
la aceeași secție. I-a venit rindul 
mezinului, Victor-Paul, care a 
pornit-o și el pe urmele celor
lalți doi frați. Unde ? La aceeași 
facultate, la aceeași secție... 
Bucuros de isprava voinicilor 
lui, Gorbe-baci ne-a spus zim- 
bind : „îi cheamă pe ei Strimbu, 
dar au pășit in viață cu drep
tul"...

...și unde crapă". încă odată 
tîlcul acestei zicale a fost ade
verit de o întimplare petrecută 
pe șantierul construcției noului 
complex sanatorial „Mangalia" 
de pe litoral. în timp ce se lucra 
la îngroparea conductelor pen
tru sistemul de încălzire al pis
cinei, constructorii au observat 
că în cazanul central se infiltra 
o mare cantitate de apă, deși ca
zanul cu pricina nu era nici fi
surat, și nici racordat la siste
mul de aducțiune. Căutind să 
afle misterul, ei au făcut o des
coperire formidabilă : exact in 
curtea noii baze de tratament, 
dintr-un șanț abia săpat, țîșnise 
un izvor cu ape mezotermale 
sulfuroase. Ape care, după pă
rerea medicilor, vor putea fi fo
losite in terapia a numeroase a- 
fecțiuni, chiar în cadrul noii ba
ze sanatoriale.

Răzbunarea

Meșterind un laț din care 
— cum spuneau ei — „nu mai 
poate scăpa nici pasărea, ceru
lui", Mircea Flueraș și Grigore 
Țăpora din comuna Poiana Cris- 
tii, județul Vrancea, l-au pus 
pe fondul de vinătoare al comu
nei Andreiașu. Deodată, cum 
stăteau ei la pindă, au sărit in 
sus de bucurie : in laț se prin
sese un urs. Cei doi s-au dus 
repede să-l împuște. Dar, cul
mea : unuia nu i-a luat pușca 
foc, celălalt n-a ochit bine și, 
in timp ce-și frămintau mintea 
ce să facă, lațul ș-q rupt, iar 
ursul, văzindu-s’e‘îtoîîod!, S-a re
pezit spre cei doi să le-o „plă
tească". Unuia i-a rupt trei 
coaste, iar celuilalt i-a smuls 
părul din cap, după care Moș 
Martin s-a făcut nevăzut. Că- 
zuți in... propria cursă, braco
nierii au fost duși, mai intii, la 
spital.

„Uitase" 
cum îl 
cheama

Aflat în trecere prin Bacău, 
Gheorghe F. Matei, din Tecuci, 
a provocat un scandal și a fost 
condamnat, pentru huliganism, 
la o lună de zile închisoare co- 
recțională. La întocmirea actelor 
de constatare a vinovăției, în- 
trucît G.F.M. nu avea nici un 
act asupra lui, a declarat anche
tatorilor că se numește — de 
unde și pînă unde — Crizante 
Trandafir. Și astfel, Crizante, 
alias Matei, și-a ispășit pedeap
sa de o lună. Frumusețea a ur
mat abia după ieșirea lui din 
închisoare, cind s-a constatat că, 
de fapt, Crizante nu era Crizan
te, drept care G.F.M. a fost con
damnat din nou, de data aceasta 
la trei luni închisoare, pentru 
identitate falsă. Și pentru ca să 
nu mai „uite" altă dată cum il 
cheamă.

Vîntul sau 
pălăria?

Autocamionul 21—BV—933, 
condus de șoferul Nicolae Zbir- 
cea, circula reglementar din di
recția Ploiești—București. în 
dreptul satului Cocorăști-Colț, 
l-a ajuns din urmă pe cetățeanul 
Teodor Cord, care circula și el, 
tot reglementar, ca pieton, pe 
buza șoselei. Cind mai erau doar 
cițiva metri pină ce camionul 
să-l depășească pe T.C., o rafală 
de vint, stirnită din senin, i-a 
smuls acestuia pălăria din cap, 
rostogolind-o spre mijlocul dru
mului. T.C. a alergat după pă
lărie, dar in clipa aceea a fost 
izbit de camion. Noroc că a fost 
frina bună. Aflat la spital, T.C. 
e incă nedumerit : cine-o fi fost 
de vină : vîntul sau pălăria ?

Morarii 
supărăcioși

De citeva luni de zile, mecani
cii Lică Goșa și Ion Talpoș de la 
cele două mori din Racovița (Vîl- 
cea) s-au supărat pe oamenii din 
sat. Foc, nu alta. Motivul adevă
rat nu-1 știe nimeni. Se bănuieș
te doar că un sătean mai curios 
ar fi încercat să-și vîre nasul in 
oala... uiumului lor. Ceea ce 
se știe precis e că cei doi mo
rari au pus lacăte la morile cu 
pricina, fapt care-i obligă pe oa
meni să meargă la alte mori, 
unele la zeci de kilometri de
părtare. Și tot precis se știe că 
nici pînă acum primăria n-a 
reușit încă să „macine" o solu
ție, dînd astfel apă la... moara 
capricloșilor morari.

Adeziunii noastre profunde, una
nime, la documentele .ce vor fi dez-. 
bătute la al XI-lea Congres al 
P.C.R. trebuie să i se adauge o ac
tivitate concretă, bine gindită și res
ponsabilă pentru a realiza, după cum 
sublinia, la Conferința cadrelor și ac
tivului din învățămîntul superior, se
cretarul general al partidului, „o re
organizare fundamentală a învăță
mîntului, restructurarea sa pe baze 
noi, revoluționare, atît în ce privește 
concepția, cît și organizarea". în a- 
cest context, mi se pare oportună 
determinarea cu mai multă precizie 
a PROFILULUI PREGĂTIRII VII
TORILOR SPECIALIȘTI prin învă
țămîntul superior, ca o problemă de 
care depinde, în foarte mare măsură, 
integrarea lor rapidă și eficientă în 
activitatea economică și socială, par
ticiparea rodnică ia opera de edifi
care socialistă și comunistă a țării.

După cum se știe, ca urmare a cri
ticilor judicioase adresate în repetate 
rinduri de conducerea partidului, 
s-a trecut la o lărgire treptată a pro
filurilor, respectiv la restrîngerea prin 
grupare a nomenclatorului de spe
cialități. Problema care se pune cu 
pregnanță este aceea ca, în funcție 
de prognozele pe care le avem, de 
Directivele partidului pentru viito
rul cincinal și în perspectivă, să a- 
cordăm cît mai strîns profilul pregă
tirii studenților, viitori specialiști cu 
înaltă calificare, cu cerințele reale 
ale dezvoltării societății în etapele 
viitoare. Dar cît de larg sau ■ cît de 
îngust trebuie să fie profilul , unui 
specialist ?

Un prim răspuns la această între
bare este acela că evantaiul profilu
rilor depinde de dezvoltarea forțelor 
de producție din fiecare țară și de 
mărimea țării respective. Prin ur
mare, problema este condiționată is
toric și politic. Adoptarea prin imi
tație a unor profiluri din alte țări 
aflate în stadii de dezvoltare și de 
dimensiuni diferite de ale țării noas
tre ar constitui o greșeală. Profila
rea cadrelor noastre viitoare trebuie 
gindită la dimensiunea și coordona
tele țării noastre și Ia nivelul dez
voltării noastre în viitorii 
ani.

Un al doilea răspuns la 
de mai înainte este acela 
tenței" în viitor a profilului pe care 
il concepem astăzi. Spre exemplu, 
un student care a intrat în facultate

CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
AGENȚIA ROMANA DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

prezintă 
la sala ansamblului ,,RAPSODIA ROMANA 

(Str. Lipscani — 53), simbătă 19 și duminică 20 
octombrie 1979, ora 20

SPECTACOLE EXTRAORDINARE 
susținute de

Ansamblul de stat de cîntece

a! Republicii Populare Mongole

Ansamblul va mai susține spectacole și m orașele Iași (15 octom
brie), P. Neamț (16 octombrie) și Focșani (17 octombrie a.c.).

Biletele se vind, pentru București, Ia casa A.R.I.A., Calea Victoriei 
68—70, tel. 13 53 75, iar pentru provincie, la agențiile teatrale din loca
litățile respective.

Un adevarat festival consa
crat tradițiilor românești ale 
spectacolului de păpuși, ' înflo
ririi lui excepționale în anii so
cialismului, va avea loc la Bucu
rești cu prilejul aniversării a 
25 de ani de existență a tea
trului „Țăndărică".

Cel dinții moment al manifes
tării va fi consacrat „jocului 
popular de păpuși din toată ța
ra". în aer liber, în cadrul pi
toresc al Muzeului Satului vor 
fi reuniți (simbătă 12 și dumi
nică 13 octombrie, ora 10,30) 
pentru prima oară, o serie de 
păpușari populari, practicanți ai 
unei arte pe cale de dispariție 
(inițiativa a suscitat interesul 
Institutului de cercetări etno
logice și dialectologice și al In
stitutului de istoria artei al A-‘ 
cademiei Republicii Socialiste 
România). Nu vor lipsi din 
programele de la Muzeul Sa
tului tradiționalul cuplu „Va- 
silache și Marioara". jocuri de 
păpuși în cadrul unor obiceiuri 
de nuntă, scenete și moralități 
inspirate din viața actuală a sa
tului, dansuri populare cu pă-

PROGRAMUL I
10,00 Micii meșteri mari.
10,20 Film serial pentru tineret : 

„Cireșarfi".
11,05 Telecinemateca.

Telex.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Aurul alb — film documen
tar, producție a studioului de 
filme TV. 

în 1974, va lucra în producție apro
ximativ pină in anul 2020. Ți- 
nînd seama de ritmul de dezvoltare 
al științei și tehnicii, sint convins că, 
în analizele noastre de astăzi, făcute 
asupra componentelor profilului, 
omitem involuntar pe unele dintre 
cele care ar fi necesare. In efortu
rile pe care le facem de a proiecta 
astăzi un profil cit mai complet tin
dem să supraîncărcăm planurile de 
învățămînt și să prelungim duratele 
de școlarizare. Este necesar să fim

conștienți de această situație în care 
ne aflăm și să facem eforturi pen
tru a ne desprinde din mrejele ei 
pentru a putea să vedem mai 
în viitor.

După părerea mea, rezolvarea 
filării definitive a cadrelor de 
cialitate pentru toată viața, 
pentru toate locurile de muncă în 
care vor lucra, unele dintre acestea 
necunoscindu-le încă, constituie o 
ambiție tradițională a învățămintu- 
lui din secolele trecute, cind ritmu
rile de dezvoltare erau mult mai 
lente, iar mijloacele de vehiculare a 
informațiilor științifice erau incom
parabil mai puțin dezvoltate. Pentru 
rezolvarea problemei profilării judi
cioase a cadrelor cred că vor trebui 
luate cu toată competența și serio
zitatea în considerare sarcinile pe 
care specialiștii respectivi urmează 
să Ie îndeplinească în următorii 
5—10 ani după absolvire, dîndu-le 
cunoștințele fundamentale în dome
niul respectiv. în acest cadru, un rol 
activ îl va avea integrarea învăță- 
mintului cu cercetarea și producția, 
oferind studentului, încă din anii 
facultății, posibilitatea înțelegerii și 
însușirii principiilor fundamentale 
cu aplicațiile lor concrete în viață,

puși. între interpreți 
păpușari din părțile 
lașului, Hunedoarei, 
verinului etc.

Luni, 14 octombrie, 
.tivitatea consacrată 
rii teatrului 
putea fi urmărit un spectacol in 
care toate luminile vor fi în
dreptate spre valorile interpre
tative actoricești. Maeștri pă
pușari ai colectivului bucureș- 
tean, majoritatea lor fideli a- 
cestei scene încă de la înființa
re, se vor produce intr-un reci
tal. Pentru seara aceleiași zile 
este programată recenta pre
mieră a teatrului : „Sînziana 
și Pepelea".

Va urma aproape o săptămînă 
consacrată teatrelor de păpuși 
din țară. Printre „oaspeții lui 
Țăndărică" prezenți fiecare, în 
fața spectatorilor bucureșteni, 
cu două montări, se vor numă
ra : teatrele de păpuși din Tg. 
Mureș, cu ambele secții (marți 
15 octombrie), Sibiu (miercuri), 
Craiova (joi), Pitești (vineri) și 
Iași (simbătă).

18,00 Desene animate.
13,10 Teleglob.
13.30 Izvor de frumusețe. •
19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia a Ocean a 

Pictura șl tainele ei : arta- 
daco-romană o Computer • 
Urangutan.

20,50 Film serial : „Omul șl ora
șul". „Ar fi trebuit să-1 las 
să moară". în distribuție : 
Anthony Quinn, Mike Ferrell, 
Mala Powers.

21,40 Telejurnal a Sport.
22,00 Intilnirea de la ora 10... Ma

gazin muzlcal-distractlv. 

cu dezvoltarea lor în perspectiva 
progresului social.

Sistemul național de perfecționare 
a cadrelor, legiferat în 1971, ne oferă 
apoi cadrul legal pentru completarea 
permanentă a cunoștințelor. învăță- 
mîntul postuniversitar, folosit spora
dic în ultimii ani, ar trebui să de
vină cu adevărat un complement al 
învățămîntului universitar, oferind 
specialiștilor din producție cadrul 
reîmprospătării, îmbogățirii și mo
dernizării pregătirii lor teoretice. 
Poate că ri'-ar fi lipsit de interes ca 
factorii de răspundere din învăță
mînt să studieze posibilitatea de a 
introduce în uz chiar denumirile de 
învățămînt superior de bază, pen
tru cel numit astăzi universitar, și 
învățămînt superior de specializare 
și perfecționare, pentru cel numit 
astăzi învățămînt postuniversitar. 
Prin activizarea acestuia din urmă 
s-ar putea reduce unele durate de 
școlarizare, încă mari, din învăță- . 
mintul nostru superior (de exemplu 
de la 5 la 4 ani), urmînd să se com
pleteze ulterior, după necesități, 
specializarea, potrivit cerințelor con
crete ale întreprinderilor și locurilor 
de muncă. O asemenea măsură s-a 
și aplicat in parte în învățămîntul 
economic și ,agronomic, dar ea ar 
trebui extinsă și în alte ramuri ale 
învățămîntului nostru superior. în
vățămîntul postuniversitar prezintă 
maximum de flexibilitate și eficien
ță, permițind continua adaptare a 
cadrelor la progresele științei și teh
nicii.

Desigur, orice direcție de lucru 
• pentru definirea profilului de spe

cialitate își găsește 
practică în strictă 
specificul diferitelor 
tivitate. Important 
sublinia secretarul general al parti
dului nostru, să fim convinși de ne
cesitatea și utilitatea unor astfel de 
perfecționări, să acționăm în spirit 
novator, cu îndrăzneală, finind per
manent seama de cerințele societă
ții noastre 
voltare.

i

I

întreprinderea de prelucrare | 
a maselor plastice din Iași a 
devenit bine cunoscută in țară 1 
și străinătate pentru gama Iar- i 
gă de produse pe care le li
vrează : țevi cu diametrul in- | 
tre 20 și 280 mm, tuburi pentru . 
izolații termoelectrică, plăci ' 
ondulate și plăci extruse, co- | 
voare, dale, folii plastifiăte, gra
nule pentru cabluri și reci- I 
pienți (de la ambalaje pentru . 
produse PECO de 0,5 litri pină J 
la canistre și bidoane de 200 li
tri), saci, pungi, sacoșe etc. în 
total, întreprinderea ieșeană rea
lizează peste 300 de produse.

în ultima vreme, întreprinde
rea de prelucrare a maselor 
plastice Iași a intrat în circuitul 
economic al țării și ca producă
toare de piese de schimb pen
tru autoturismul „Dacia-1300" 
și autocamionul „ROMAN’, rea- 
lizîndu-se și livrîndu-se pînă 
acum, pentru ele, peste 30 de 
sortimente de piese de schimb. 
Printre cele mai noi produse 
realizate aici figurează un fur
tun pentru aspiratoarele de 
praf, cu o mai mare flexibili
tate și rezistență, tuburi din po
lietilenă necesare pentru indus
tria chimică, tuburi din P.V.C. 
pentru industria minieră, țevi 
pentru irigații, granule din 
P.V.C. repere noi destinate in
dustriei alimentare, o folie din 
P.V.C. pentru ambalarea me
dicamentelor și a produselor 
cosmetice. Toate acestea s 
rezistente, frumoase,, ușoare.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii

de contabilul șef al unității 
păgubite, cît și de forul tu
telar al furnizorului).

Ce anume a favorizat a- 
cest jaf din bunul public, 
de pe urma căruia indivizi 
fără scrupule s-au înfrup
tat pînă la coate, încasînd 
„legal",- pe state de plată, 
sume ce nu o dată depășeau 
7 000 de lei lunar 7

Nu stă în intenția noas
tră să intrăm în toate de
taliile lanțului de ilegali
tăți — ce țin, de altfel, de 
domeniul legii penale. în a- 
celași timp însă, trebuie 
spus fără echivoc că 
fiecare dintre factorii răs
punzători — despre care 
vom vorbi mai jos — și-ar 
fi îndeplinit în modul cu
venit îndatoririle legale de 
serviciu, dacă ar fi fost 
preocupați să asigure chel
tuirea cu rost a fiecărui bă
nuț, paguba n-ar fi fost po
sibilă. Pentru că, așa cum 
s-a dovedit cu virf și înde
sat, nu ne aflăm în fața 
unor scăpări regretabile și 
atît, a unor greșeli acciden
tale, ci în fața unor men
talități cu atît mai pericu
loase, cu cît aparent sînt 
„justificate" de atribuțiile 
strict formale ale unei 
funcții sau alteia din sche
mă. Iată, de pildă, 
mentele 
Balog :

— Eu, 
Cred că 
tul director comercial și cei 
de la aprovizionare. Ei lan
sau comenzile. De altfel, ei 
se și află în anchetă...

— Dar actele trec și pe la 
contabilitate...

— Știți, noi ne uităm 
dacă respectiva unitate are 
cont la bancă, ii confirmăm 
că noi avem disponibil în 
cont... Restul, e treaba ce
lor de la aprovizionare.

SUB STEAGUL GLORIOS 
AL PARTIDULUI"

La Botoșani s-a deschis săptămî- 
na culturală și artistică a muni
cipiului, organizată în întîmpinarea 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, sub genericul „Sub steagul 
glorios al partidului". După deschi
derea festivă a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă plastică, 
premiera pe țară a piesei „Ultima 
cursă" de Horia Lovinescu, în in
terpretarea unui colectiv de actori 
de la teatrul „M. Eminescu", pre
cum și o intîlnire la biblioteca 
municipală a publicului cu scriitorii 
originari din Botoșani Ion Istrate 
și Haralambie Țugui. Din progra
mul săptămînii culturale mai des
prindem o gală de filme „Reali
zări și perspective botoșenene", 
prezentată de cineclubul sindicate
lor, spectacole de teatru, poezie, 
montaje literar-muzicale și teatru 
de păpuși, concerte și vernisajul 
expoziției de pictură a profesorului 
Eugen Cubassa. (Ion Maximiuc).

în cadrul festivităților prilejuite 
de împlinirea a 1850 de ani de la 
ridicarea Clujului la rang de muni- 

• cipiu, la Galeria de artă s-a des
chis expoziția omagială de artă 
plastică „Napoca-Cluj 1850". Sint 
expuse aproape 100 de lucrări de 
pictură, sculptură, grafică și tapise
rie, aparținind plasticienilor clu
jeni, cu o tematică variată, inspi
rată din istoria Clujului, din efor
turile eroice pe care oamenii mun
cii români, maghiari și de alte 
naționalități le fac pentru ridi
carea municipiului lor pe culmile 
însorite ale socialismului și comu
nismului. O expoziție similară a 
fost deschisă și în pavilionul din 
parcul municipiului, cu lucrări de 
artă plastică ale plasticienilor ama
tori, sub denumirea de „Atelier 11". 
(Al. Mureșan).

într-o atrăgătoare ținută grafică 
s-a tipărit, zilele acestea, monogra
fia Orșovei, cu un titlu sugestiv : 
„Din vatră de istorie, la poartă de 
lumină". Apărută în preajma apro
piatului eveniment — aniversarea a 
18 secole de atestare documentară 
a localității și inaugurarea noului 
oraș — monografia se constituie 
într-o adevărată cronică a acestei 
multiseculare așezări urbane, as
tăzi o localitate modernă pe harta 
patriei. (Virgil Tătaru).

în cadrul Liceului de cultură ge
nerală din comuna Săvirșin, jude
țul Arad, a luat ființă o clasă ex
ternă de sculptură aparținind de 
Școala populară de artă din Arad. 
Sub îndrumarea- directă a profeso
rului de sculptură. Petre Jucunifqț,., 

■ 20 de .elevi.— (tineri și vîrstnici de . 
diverse profesii — își vor îndrepta 
atenția în special spre domeniul 
arhitecturii populare (arhitectura 
interiorului), realizind mobilier, 
unelte și alte obiecte cu specific 
popular. Programul de activitate al 
clasei externe de sculptură din Să- 
vîrșin mai cuprinde efectuarea 
unor acțiuni de cercetare și docu
mentare pentru cunoașterea și va
lorificarea 
lare de pe 
mion).

SE ÎMBOGĂȚEȘTE 
ZESTREA MUZEULUI

La, Muzeul 
fost deschisă 
noua secție 
Expoziția de 
bogățit zestrea muzeului oferă vi
zitatorilor o imagine a celor mai 
reprezentative aspecte din pitores
cul natural și din fauna județului 
Hunedoara, cum ar fi zăvoiul din 
Lunca Mureșului, pădurea Bejan 
cu rezervația sa forestieră, parcul 
național Retezat. (S. Ionescu).

Cu alte cuvinte : eu, con- 
tabilul-șef, gospodarul nu
mărul unu, cămărașul în
treprinderii, al bunurilor 
încredințate, sînt cu semnă
tura. Semnez cu mîna pe 
inimă, după 
ving însă că 
producători au 
că. Că habar 
brice ceea cp 
asta-i o chestiune secunda
ră. Se denunță în această 
atitudine spiritul funcțio-

perficialitate in 
trarea fondurilor 
derii. Fiindcă, 
sublinia secretarul general 
al partidului în cuvintarea 
rostită la recenta Conferin
ță a activului de partid și 
de stat din domeniile fi
nanțelor, prețurilor și re
tribuirii muncii. „în confor
mitate cu prevederile legii, 
contabiluJ-șef, directorul fi
nanciar. au obligația să 
semneze în prealabil, nu

nwfiwm

năresc îngust, nociv, mar
cat de lipsa responsabili
tății față de . averea socie
tății încredințată spre ges
tiune;

— Sigur că da, întărește 
la rindul său și Ion Ivanov, 
șeful biroului contabilitate. 
Eu, cînd semnez o notă de 
comandă, certific doar că 
se plătește. Altceva nu re
prezintă semnătura mea.

De fapt, tocmai despre 
această certificare era vor
ba. Fiindcă necinstei nici 
nu-i trebuia mai mult. Ea 
mizează pe optica birocra
tică și mioapă care se com
place să nu vadă mai de
parte de vîrful nasului, ca 
nu cumva să intre pe par
cela compartimentului ve
cin. Altfel spus, nu e vor
ba decît de proastă gospo
dărire, de ușurință și su

după ce s-a făcut cheltuia
la ; dacă cheltuiala respec
tivă nu este legală, nu este 
prevăzută în plan, nu este 
în conformitate cu legea, 
aceștia trebuie să refuze să 
semneze". în cazul de față, 
o privire mai atentă, un 
plus de vigilență, așa cum 
se cere oricărui om cu sar
cini în gospodărirea averii 
obștești, i-ar fi pus în si
tuația să constate că se află 
in relații contractuale po
trivnice normelor legale și 
că fac plăți nelegale.

— Să admitem că am gre
șit și noi, au consimțit în 
final reprezentanții conta
bilității. Dar banca de ce 
a aprobat plățile ?

Așadar, strinsă'cu
superficialitatea ■ pornește 
în căutarea țapului ispăși
tor. întrucît însă »-a po-

S-a încheiat, cu un 
recunoscut succes, cea 
de-a doua ediție a 
Festivalului cîntecului 
ostășesc „Te apăr și 
te cînt, patria mea", 
manifestare închinată 
celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, 
în trei concerte au 
fost prezentate cîntece 
patriotice, muzică u- 
șoară, marșuri ^ostă
șești care au intrat 
în etapa finală a con
cursului. Publicul, cri
tica de specialitate au 
remarcat îndeosebi : 
varietatea tematică a 
compozițiilor, vibran
tul lor mesaj educa
tiv, forța expresivă a 
cîntecelor patriotice, a 
cîntecelor cu tema
tică, rezonanța versu
rilor închinate armatei 
noastre. Fără îndoială, 
actuala ediție, exem
plar organizată, s-a 
impus ca o presti
gioasă acțiune pe tă- 
rimul creației muzicale 
patriotice și ostășești.

In cadrul galei fes
tive, juriul (președin
te de onoare, compo
zitorul Ion Dumitres
cu, președintele Uniu
nii compozitorilor) a 
acordat următoarele 
premii :

CÎNTECE PATRIO
TICE. Premiul I : 
„Cîntă patria-n lumi
nă", muzica Radu Pa- 
ladi, versurile Eugen 
Frunză. „Armata ro
mână", muzica Sergiu 
Sarchizov, versurile 
Jean Gheliuc. Premiul 

Te apăr și te

cînt, patria mea", mu
zica H. Mălineanu, 
versurile Harry Ne
grim Premiul III : 
„Vom apăra libertatea 
patriei", muzica și 
versurile Viorel Do
boș. Premiul special 
acordat de Ministerul 
de Interne : „Româ
nie, vatră străbună", 
muzica Gheorghe Ba- 
zavan, versurile Nico
lae Nasta. Premiul 
special 
Consiliul 
Educației
„Ostași ai cerului al
bastru", muzica Ser
giu Eremia, versurile 
Jean Gheliuc. Men
țiuni: „Apărăm un
strămoșesc meleag", 
muzica Claudiu’ Negu- 
lescu, versurile Ștefan 
N. Tita. „Pentru tine, 
Românie", muzica Cos- 
tică Andrei, versurile 
D. Vasilescu-Liman. 
„Patria mea, poporul 
meu, partidul meu", 
muzica Mircea Alexe, 
versurile Mircea Ra
dina.

MARȘURI OSTĂ
ȘEȘTI. Premiul I : 
„Am jurat cu mîna 
pe drapel", muzica 
de Constantin , Ro- 
mașcanu, versurile 
Stelian Filip. Premiul 
II : „Ai lui Ștefan, 
demni 
zică 
tez, 
Reu.
„Te 
țării

urmași", mu- 
de Dumitru Bo- 
versurile Traian 

Premiul III : 
salut drapel al 
mele", muzica 

de Aurel Giroveanu, 
versurile Aurel Felea, 
și „în pas cadențat",

„DIN VATRĂ DE ISTORIE

Noi victorii prin tuș ale unora dintre sportivii noștri
Campionatele mondiale de 

greco-romane au continuat vineri la 
Katowice. La categoria SO kg, D. Ma
nea l-a invins prin tuș pe maghiarul 
Josef Percsi. Nicolae Martinescu 
(categ. 100 kg) a ciștigat din nou prin 
tuș, de data aceasta în fața danezu
lui Fenk Sttugar. La categoria peste 
100 ; kg, Roman Codr.eanu a obținut,

După cum s-a mai anunțat, pe 
stadionul „Dinamo" din Capitală va 
avea loc azi, de la ora 15,15, meciul 
de fotbal dintre selecționatele de ti
neret (jucători sub 23 de api) ale 
României și Danemarcei. Ca și în 
cazul partidei de mîine, de la Co
penhaga, dintre reprezentativele pri
me ale României și Danemarcei, este 
vorba de o întîlnire importantă, de ■ 
al cărei rezultat depinde foarte mult 
menținerea uneia sau alteia dintre 
echipe în cursa pentru cîștigarea 
grupei preliminare din competițiile 
europene respective. „Tinerii noștri 
fotbaliști — ne spunea antrenorul 
Cornel Drăgușin — sint deciși să 
facă tot ce le stă în putință pentru 
a-și- susține șansele. Fără îndoială, 
vor să cîștige".

Practic, preparativele pentru acest 
meci s-au încheiat ieri dimineață, cu 
un antrenament ușor. După care an
trenorii Drăgușin și Nunweiller au 
definitivat echipa: Jivan — Grigore, 
Cazan, Sandu Gabriel, Lucuță — Du- 
mitriu IV, D. Georgescu — Atodire-

menit numele bancn, sa 
consemnăm și opinia aces
teia.

— E greu să-ți dai sea
ma, din niște inițiale, ce 
profil are unitatea care a- 
pare pe dispoziția de pla
tă — ne-a explicat directo
rul sucursalei din Tulcea a 
Băncii de investiții, Nicu 
Gîlă. Este adevărat totuși 
că și ei și noi am fost de
pășiți de numărul mare de 
utilaje achiziționate.

Nu contestăm partea de 
adevăr din această afirma
ție. Dar nici nu pot exista 
scuze pentru plăți întreite, 
împătrite, pentru utilaje 
care nu servesc nimănui, 
pentru bani aruncați in 
vint. Nimic nu îndrituiește 
banca să considere că odată 

' ce a cheltuit banii și-a în
cetat activitatea, răspunde
rea, nu mai are nimic de 
făcut. Altminteri, ar însem
na să dăm apă la moară 
mentalității potrivit căreia, 
unde e grămada mare, risi
pa ar fi inerentă. Mentali
tate pe care o ilustrează și 
cazul de față : o sută de mii 
aici, două sute dincolo și 
uite așa s-au strecurat prin
tre degete trei milioane. 
Dar trei milioane nu În
seamnă o simplă cifră ab
stractă, ci valori concrete : 
un local de școală, un ma
gazin, un lăcaș spitalicesc 
sau de cultură.

Analiza cazului de față 
pune in evidență concluzii 
și învățăminte de natură să 
genereze o opinie fermă 
impotriva risipei și negli
jenței in administrarea a- 
verii obștești. Cit privește 
motivele concrete, care au 
stat la baza producerii a- 
cestei pagube, a tendinței 
de căpătuială, de însușire a 
banilor nemunciți, vom re
veni asupra lor într-unul 
din viitoarele numere ale 
ziarului. 

muzica de Mișu Iancu, 
versurile Harry Ne
grim l’remiul special 
acordat de Comitetul 
Central al Uniunii 
Tinerelului Comunist: 
„în pas cu țara", mu
zica de Aurel Manola- 
che, versurile Sașa 
Georgescu. Mențiune: 
„Pămînt de cîntec și 
de aur", muzica de 
Ștefan Andronic, ver
surile Ion Socol.

MUZICĂ UȘOARĂ. 
Premiul I : „Iubire 
sfîntă, România mea", 
muzica Radu' Șerban, 
versurile Gheorghe 
Vilcu. Premiul II î 
„Tărîm al gîndului cu
rat", muzica de Sabin 
Păutza, versurile Fla- 
via Buref. Premiul 
III: „Pe apă, în aer, pe 
pămînt", muzica Geor
ge Grigoriu, versurile 
Angel Grigoriu și Ro
meo Iorguîescu, „Mîn- 
dră sînt că fac arma
ta", muzica Florentin 
Delmar, versurile Au
rel Felea. Premiul spe
cial acordat de Uniu
nea compozitorilor : 
„Onor soarelui", muzi
ca Florin Bogardo, ver
surile Dan Mutașcu. 
Premiul special acor
dat de Biroul U.T.C. 
din Consiliul politic 
superior al armatei: 
„Un zîmbet pentru ma
rinari", muzica Ion Za- 
haria, versurile Ion A- 
ramă. Mențiuni: „Vira 
ancora", muzica Ca
melia Dăscălescu, ver
surile Călin George 
Ionescu.

I. Păun (62 kg) a terminat la egali
tate cu Werner (R.D.G.), iar Ivanov 
(Bulgaria) a obținut 
descalificare, 
(82 kg).

în turul 
teg. 48 kg) 
hoslovacul 

sci, Mulțescu, Năstase, Ion Ion. Re
zerve sint : Lăzăreanu (portar), Sma- 
randache și Mateescu (fundași), Ră- 
dulescu (mijlocaș), Sandu Mircea și 
Crișan (înaintași).

Fotbaliștii danezi — sosiți în Capi
tală de joi — au făcut la rîndul lor 
un antrenament ieri după-amiază. Cu 
patru internaționali A in lot și cu 
citeva rezultate satisfăcătoare în 
partidele pregătitoare, oaspeții mi
zează pe un scor de egalitate.

ft

In cîteva rînduri
IIOCIIEI PE GHEAȚĂ. — Aseară, 

pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August", a luat sfîrșit 
competiția de hochei pe gheață pen
tru „Cupa României". Trofeul a fost 
ciștigat de echipa Steaua, care, în me
ciul decisiv, a învins cu 5—4 (2—2, 
0—0, 3—2) formația Dinamo.

TENIS. — Ilie Năstase s-a calificat, 
vineri, pentru semifinalele turneului 
internațional de la Madrid. In „sfer
turi", Năstase l-a învins cu 6—4, 6—2 
pe americanul Harold Salamon, Vilas 
(Argentina) a ciștigat cu 6—3, 6—2 
partida cu cehoslovacul Kodes, sue
dezul Borg l-a eliminat cu 6—1, 6—1 
pe olandezul Okker, iar spaniolul 
Orantes* a dispus cu 6—1, 7—6 de 
mexicanul Ramirez. în semifinale, 
Năstase — Vilas și Borg — Orantes.

în sferturile de finală ale turneului 
feminin, cuplul Virginia Ruzici 
(România) — Rosie Daemon (Franța) 
a obținut calificarea pentru semifi
nalele probei de dublu, învingînd 
ieri cu 6—3, 6—7, 6—2 pe Susan Bar
ker — Lindsay Bea van (Anglia). în 
proba de dublu mixt, Ion Tiriac și 
Virginia Ruzici au învins cu 6—2, 
6—4 pe Salvador Cabeza și Monica 
Alvarez (Spania). La dublu masculin 
(sferturi de finală), Lehusiuvucii 
Hrebec și Kodes au întrecut cu 6—4 
4—6, 6—4 
Năstase.

ȘAH. — In runda a 6-a a turneu
lui internațional de la Manila, Florin 
Gheorghiu a întrerupt la mutarea a 
41-a partida cu filipinezul Eugene 
Torre. Gligorici (Iugoslavia) a ciști
gat la Portisch (Ungaria). Celelalte 
partide s-au întrerupt.

Turneul internațional de șah de Ia 
Kragujevac (Iugoslavia) ,a continuat 
cu runda a 5-a. Victor Ciociltea a 
ciștigat partida cu iugoslavul Veli- 
mirovici. în clasament conduce Va- 
ganian cu 3,5 puncte, urmat de Trin- 
gov — 3 puncte. Ciociltea ocupă lo
cul șase cu două puncte.

Federația internațională de motocl- 
clism a dat publicității clasamentele 
finale pe anul 1974. Iată campionii 
mondiali la diferitele clase : 50 cmc 
— Van Kessell (Olanda) ; 125 cmc — 
K. Andersson (S.U.A.) ; 250 cmc — 
W. Villa (Italia) ; 350 cmc — G. A- 
gostini (Italia) ; 500 cmc — P. Read 
(Anglia) ; motociclete cu ataș — En
der, Engelhardt (R.F.G.) ; motocros : 
250 cmc — G. Moiseev (U.R.S.S.) ; 
500 cmc — H. Mikkola (Finlanda).

în cadrul lucrărilor congresului Fe
derației internaționale de volei, fede
rația de specialitate din R. P. Chineză 
a fost primită ca membru al acestui 
for sportiv. Totodată, federația de vo
lei din Taivan a fost exclusă din fe
derația internațională.
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La Palatul din Piața Victoriei au 
Început, vineri, convorbirile ofi
ciale dintre tovarășii Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și Stan
ko Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Seara, prlmbl ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a oferit, la Palatul 
din Piața Victoriei, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Stanko Todorov.

Toastul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria

t.
Adreslnd distinșilor oaspeți un 

călduros bun venit în România, to
varășul Manea Mănescu a relevat că 
vizita președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria constituie, o 
elocventă mărturie a evoluției mereu 
ascendente pe care o cunosc rela
țiile româno-bulgare. Avînd rădăcini 
adinei în trecutul istoric, în bogatele 
tradiții ale luptei purtate în comun 
pentru eliberarea națională și socială, 
aceste relații au dobîndit în anii so
cialismului un conținut nou, pe te
melia trainică a comunității de orîn- 
duire, a ideologiei marxist-leniniste. 
a țelurilor construirii socialismului și 
comunismului care animă popoarele 
noastre vecine și prietene.

Doresc să evoc și în acest cadru 
rolul și semnificația deosebită a în- 
tîlnirilOr și convorbirilor, devenite 
tradiționale, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. 
care .au stabilit coordonatele extin
derii și adîncirii colaborării pe mul
tiple planuri a țărilor noastre, au 
marcat, de fiecare dată, etape supe
rioare în dezvoltarea raporturilor ro
mâno-bulgare, în interesul întăririi 
continue a prieteniei dintre cele 
două popoare, al unității țărilor so
cialiste, al păcii și securității în în
treaga lume.

Constatăm cu satisfacție rezultatele 
pozitive obținute în extinderea co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre țările noas
tre, în dezvoltarea legăturilor ' din 
domeniile culturii, artei, învățămin- 
tului, presei și turismului.

Avem deplina încredere că progre
sele remarcabile ale României și 
Bulgariei în dezvoltarea economiei, 
științei și tehnicii vor Conduce la 
continua amplificare a colaborării 
noastre multilaterale, la valorificarea 
mai bună a avantajelor ce decurg 
din structurile economice, ca și din 
vecinătatea țărilor noastre frățești. 
Această perspectivă este convingă
tor prefigurată de înțelegerile pe 
termen lung privind cooperarea și 
specializarea în producția industrială, 
agricultură și transporturi, îndeosebi 
in domeniile construcțiilor de mașini, 
utilajelor tehnologice și construcțiilor 
de naVe, electronicii și electrotehnicii, 
industriei Ușoare și alimentare, ex
plorărilor geologice, precum și de a- 
cordurile privind construirea în co
mun a Complexului hidrotehnic 
Turnu-Măgurele — Nikopole și folo
sirea în continuare a potențialului 
hidroenergetic al Dunării.

Ne exprimăm satisfacția că trata
tivele pe care le-am purtat astăzi 
ne-au dat posibilitatea să explorăm 
de o manieră concretă noi posibilități, 
căi și mijloace de dezvoltare a coo
perării româno-bulgare. în acest sens,, 
apreciem că extinderea colaborării 
economice, cooperării și specializării 
în producția industrială, în cercetarea 
tehnologică și științifică Va fi favori
zată de încheierea unui acord inter- 
.guvernamental între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria pe o perioadă de 10—15 ani.

Vizita dv. — a Spus vorbitorul — 
are loc în împrejurările cind în în
treaga noastră țară domnește un 
puternic avînt, generat de pregătirile 
pentru Congresul al XI-lea al parti
dului, Care va Stabili direcțiile fun
damentale ale înaintării României pe 
calea socialismului și comunismului 
în următorul sfert de veac. Veți 
avea posibilitatea în aceste zile să 
cunoașteți nemijlocit unele din înfăp
tuirile poporului român, care munceș
te cu elan și abnegație pentru a în- 
timpina Congresul Partidului Comu
nist Român cu rezultate Cit mai bune 
în toate sectoarele de activitate, pen
tru a realiza înainte de termen pre
vederile cincinalului.

în România sînt bine cunoscute și 
se bucură de o înaltă prețuire reali
zările de seamă obținute de poporul 
frate bulgar, sub conducerea parti
dului său comunist, în cei treizeci de 
ani de la victoria revoluției, socialiste, 
în dezvoltarea economică și socială a 
țării, in creșterea nivelului de trai, 
în edificarea noii, orinduiri în Bul
garia, socialistă, prietenă. Consideram 
că succesele fiecărei țări socialiste în 
construcția economică și culturală, în 
ridicarea gradului de civilizație mate

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
Cei doi șefi de guverne s-au in? 

format reciproc în legătură cu re
zultatele obținute în dezvoltare? e- 
conomică și socială a celor două țări 
prietene, precum și asupra extinde
rii lor în perspectivă. Ei au exami
nat ansamblul relațiilor bilaterale, e-

La dineu au luat parte tovarășii 
Leonte Răutu, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă, Ion Pățan și 
Gheorghe Oprea, viceprim-miniștri 
ai guvernului, George Macovescu, 
Constantin Băbălău, loan Avram 
și Teodor Vasiliu, miniștri, Ion St.

rială și spirituală constituie cea mai 
importantă contribuție la întărirea și 
creșterea influenței socialismului în 
lume, la cauza progresului social și a 
păcii.

Angajat într-o vastă' operă con
structivă, poporul rom'm este profund' 
interesat în instaurarea, upuț /climâi 
de pace și securitate în întreaga lume, 
militează pentru o largă colaborare 
și cooperare internațională, pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, în care fie
care națiune să se poată dezvolta 
liber,, de sine stătător, conform aspi
rațiilor sale.

în centrul activității internaționale, 
România socialistă situează în mod 
constant dezvoltarea alianței, priete
niei și colaborării multilaterale cu 
țările socialiste membre ale C.A.E.R., 
cu toate statele socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist.

Totodată, România acționează pen
tru amplificarea relațiilor cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltării lor 
independente, întărește solidaritatea 
cu lupta acestor popoare împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismiulpi.

în spiritul coexistenței pașnice, 
dezvoltăm legăturile de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

La baza tuturor relațiilor interna
ționale ale țării noastre așezăm in 
mod ferm principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc, ale nerecUrgCrii 
la forță sau la amenințarea cu forța 
în raporturile interstatale.

între obiectivele majore ale poli
ticii noastre externe se situează — 
așa cum este bine cunoscut — rea
lizarea unei largi colaborări între 
toate statele europene, statornicirea 
securității pe continent. In acest con
text, România se pronunță, de ase
menea, pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și colâbo- 

• tării rodnice, lipsită de arme nuclea
re și baze militare străine.

In ce privește situația din Cipru, 
care ne provoacă îngrijorare, consi
derăm că este necesar să se proce
deze la soluționarea grabnică a pro
blemei, asigurindu-se independența 
și integritatea Ciprului, retragerea 
trupelor străine din insulă, convie
țuirea pașnică între cele două comu
nități, în condițiile deplinei egalități.

România se pronunță în mod con
secvent pentru soluționarea pe cale 
politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, care să conducă la O 
pace dreaptă și durabilă, ceea, ce 
presupune retragerea trupelor is- 
raeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din anul 1967, 
recunoaștere? suveranității și inde
pendenței tuturor statelor din re
giune și asigurarea dreptului po
porului palestinean de a-și organiza 
o viață independentă in conformitate 
cu aspirațiile sale naționale.

Membră activă a Organizației 
Națiunilor Unite, România conside
ră drept o necesitate imperioasă ca 
această organizație să-și mărească 
rolul și eficiența în menținerea pă
cii, în rezolvarea problemelor mon
diale cu care este in prezent con- 
frUhtată omenirea.

Sfiit convins că vizita dumneavoas
tră în România, convorbirile pe care 
le purtăm în aceste zile, înțelegeri
le la care vom ajunge — a spus in 
încheiere primul ministru — vor 
aduce o nouă șl importantă contri
buție la amplificarea raporturilor 
tradiționale de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală între po
porul român și poporul bulgar, in 
interesul țărilor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Tovarășul Manea Mănescu a toas
tat în sănătatea tovarășului Todor 
Jivkov și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Stanko To
dorov și a celorlalți oaspeți din Bul
garia frățească, pentru întărirea con
tinuă a prieteniei frățești și colabo
rării multilaterale dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Vineri dimineața a sosit In Capi
tală tovarășul Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgnria, care, 
la invitația tovarășului Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră în 
fruntea unei delegații guvernamen
tale.

Din delegație fac parte Jivko Jiv- 
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții bul
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală bulgaro-română de colaborare 
economică și tehnico-științifică, An
don Traikov, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Konstandin 
Kozmov, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Țvetan Țenkov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, consilieri și ex- 
perți.

Ceremonia primirii oficiale s-a 
desfășurat pe aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țâri. Președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria 
a fost salutat cu multă cordialitate 
de tovarășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Leonte 
Răutu, președintele părții române in

Vidențiind noi posibilități și conve
nind asupra măsurilor și acțiunilor 
concrete de lărgire a colaborării și 
cooperării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale româno-bulgare, în 
interesul celor două popoare, al u-

Ion, secretar general al guvernului, 
și alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Jivko Jiv- 
kov, Andon Traikov, Konstandin Koz
mov, Țvetan Țenkov și alte persoa
ne oficiale bulgare.

Au fost de față Trofin Simedrea,

Exprimînd marea gratitudine pen
tru amabila invitație de a vizita 
România socialistă frățească și veci
nă, tovarășul Stanko Todorov a 
spus :

‘..I ., . Mă bUCUr din inimă pentru posibi
litatea cernii s-a oferit să. ne intil- 

r,nim din nou cu dumneavoastră,-după 
întîlriirile noastre la sesiunea jubi
liară a C.A.E.R. din luna iunie a 
acestui an, la Sofia, și după aniversă
rile jubiliare recente ale țărilor noas
tre prietene — 30 de ani de la elibe
rarea de sub dominația fascistă —- cu 
care prilej au fost evidențiate suc
cesele remarcabile în construcția so
cialistă în Renublica Populară Bul
garia și Republica Șocialistă Româ
nia.

Vizita noastră în România socia
listă, întîlnirile și convorbirile cu 
dumneavoastră constituie o nouă ma
nifestare a prieteniei tradiționale 
dintre popoarele noastre vecine, o 
expresie a hotărîrii noastre de a ac
ționa și mai intens și perseverent 
pentru întărirea și adincirea rela
țiilor multilaterale dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România.

Călăuza in edificarea și dezvolta
rea acestor relații reciproce o con
stituie principiile mârxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list, Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele 
două țări. Aceste relații corespund 
pe deplin intereselor popoarelor 
noastre. Ele reprezintă o contribuție 
la efortul pentru întărirea continuă 
a unității Și coeziunii comunității 
socialiste, al cărei reazim .principal 
este Uniunea Sovietică. Ele contri
buie la întărirea puterii multilatera
le a statelor membre ale Tratatului 
de la Varșovia și ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, in in
teresul păcii și securității in Europa 
și in lume.

Noi, ca și întregul popor bulgar 
— a spus vorbitorul — urmărim cu 
mare interes și ne bucurăm din ini
mă de-succesele poporului frate ro
mân în anii puterii populare. Ele 
sînt o mărturie evidentă a ceea ce 
este în stare să înfăptuiască un po- 

' por care s-a eliberat de sub domina
ția fascismului și capitalismului și 
care a pornit pe calea socialismului, 
in prietenie frățească și colaborare 
cu popoarele comunității socialiste.

Poporul bulgar, care luna trecută 
a sărbătorit cea de-a XXX-a ani
versare a Revoluției socialiste în 
Bulgaria, sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, a obținut, de ase
menea, mari Succese în construcția 
socialistă. Dar aceste succese ar fi 
fost imposibile fără ajutorul Imens 
și dezinteresat al Uniunii Sovietice, 
fără întrajutorarea și colaborarea cu 
ea și cu celelalte țări socialiste fră
țești.

Acum, relațiile multilateral^ din
tre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România în ca
drul C.A.E.R. aU un cîmp larg de 
dezvoltare. Posibilitățile celor două 
țări ale noastre de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, de 
cooperare, specializare și integrare 
sînt imense, aș spune nelimitate.

Este suficient să menționăm ca 
exemplu linia electrică și conducta 
de gaze din U.R.S.S. spre R.P.B., 
construite pe teritoriul României

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
intre 10 grade la Ocna Șugatag și 
Blaj și 22 grade la Turnu-Măgurele. 
Dimineața, pe alocuri, in Transilva
nia șl in zona de munte, ceața a per
sistat. în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 

Comisia mixtă guvernamentală, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minislru 
al guvernului, Teodor Vasiliu și Oc
tavian Groza, miniștri, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane o- 
ficiale. Erau prezenți Trofin Sime- 
drea, ambasadorul României la So
fia, și Ivan Abagiev, ambasadorul 
Bulgariei la București, precum și 
membri ai Ambasadei bulgare.

(Agerpres)★
Președintele Consiliului de Miniș

tri ai Republicii Populare Bulgaria, 
Stanko Todorov, și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc au depus, vineri 
după-amiază, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

După depunerea coroanei, premie
rul bulgar și celelalte persoane ofi
ciale au păstrat un moment de recu
legere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

nității țărilor socialiste, al cauzei 
păcii.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de sinceră înțe
legere reciprocă, in spiritul bunelor 
relații statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

ambasadorul României la Sofia, ți 
Ivan Abagiev, ambasadorul Bulga
riei la București.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

frățești, construirea în viitor a Com
plexului hidrotehnic Nikopole — 
Turnu-Măgurele, ce va constitui un 
nou pod, un nou monument al prie
teniei și colaborării româno-bulgare, 
care se dezvoltă și se îmbogățesc tot 
mai mult.

Sarcină noastră este de a folosi la 
maximum posibilitățile favorabile, să 
tindem spre forme noi, mai perfec
ționate de colaborare, de exemplu in 
construcțiile de mașini, metalurgie, 
electronică și electrotehnică, în in
dustria chimică și altele.

în înfăptuirea sarcinilor care ne 
stau în față, de edificare a societății 
socialiste dezvoltate, o mare impor
tanță au schimbările pozitive în viața 
internațională, destinderea care are 
loc în relațiile internaționale, tre
cerea de la „războiul rece" la con
firmarea și aplicarea în practică a 
principiilor coexistenței pașnice din
tre state cu orinduiri sociale diferite. 
Depunem, și vom depune și de acum 
înainte, toate eforturile pentru a de
termina ca acest proces în relațiile 
internaționale să devină ireversibil.

Ne pronunțăm pentru încheierea, 
cit mai curînd, a celei de-a doua 
etape și trecerea, în Cel mai scurt 
timp, la cea de-a treia etapă a Con
ferinței pentru securitate și colabo
rare în Europa, la nivelul cel mal 
înalt.

O premisă importantă pentru în
tărirea păcii mondiale este lichidarea 
focarelor de încordare în Cipru, 
Vietnam și Orientul Apropiat, care 
provoacă o îngrijorare întemeiată 
tuturor Oamenilor Iubitori de pace.

Mașinațiunile criminale ale forțelor 
imperialiste de a lichida Republica 
Cipru, de a transforma teritoriul ei 
într-un punct de sprijin al N.A.T.O. 
în Mediterana de est reprezintă în
călcarea cea mai brutală a principi
ilor dreptului internațional și a Car
tei O.N.U.

Ne pronunțăm ferm pentru un Ci
pru independent și suveran. De a- 
ceea, salutăm și sprijinim în între
gime propunerea Uniunii Sovietice 
de a Se convoca o conferință în ca
drul O.N.U. cu scopul de a se ajun
ge la soluții care să garanteze in
dependența, suveranitatea șl integri
tatea teritorială a Republicii Cipru 
ca țară nealiniată.

Sprijinim fără rezerve lupta eroi
cului popor vietnamez pentru respec
tarea cu strictețe a Acordurilor de la 
Paris cu privire la Vietnam și lupta 
popoarelor arabe pentru lichidarea 
urmărilor agresiunii israeliene.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Permiteți-mi să exprim încă o dată 
satisfacția noastră pehtrU Vizită in 
Republica Socialistă România și con
vingerea că întîlnirile și convorbirile 
noastre Vor contrjbui ia dezvoltarea 
și adincirea în continuare a priete
niei frățești și colaborării multilate
rale intre Republica Populară Bulga
ria și Republica Socialistă România.

Tovarășul Stanko TodoroV a toas
tat pentru prietenia și colaborarea 
multilaterală și fructuoasă dintre 
Bulgaria și România, pentru Unitatea 
și coeziunea, țărilor socialiste, pen
tru prietenia cu Uniunea Sovieti
că ; in sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în sănă
tatea tovarășului Manea Mănescu și 
a tuturor celor prezenți.

Vîht in general Slab. Temperatura 
maximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele ■ de 
13, 14 și 15 octombrie. în țară : Vre
me in general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Pe alocuri, in vestul țării, 
se vor semnala ploi slabe. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai Coborite, iar cela maxime intre 
12 și 22 grade. Local, condiții favo
rabile producerii brumei, mai ales 
in depresiuni. în București : Vreme 
în general frumoasă. Cer variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

Cronica zilei
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația sindicatelor din R. P. 
Mongolă, condusă de Gombojavin 
Ocirbat, președintele Consiliului Cen
tral, care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., a efectuat o vi
zită de prietenie și schimb de ex
periență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de activiști ai sin
dicatelor.

A fost de față Giambyn Niamma, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești. ★

Cu prilejul Zilei Armatei Republi
cii Populare Polone, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socialis
te România, generalul de armată Ion 
Ioniță, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului apărării naționa
le al R. P. Polone, generalul de ar
mată Wojciech Jaruzelski.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar 
aero și naval al Republicii Populare 
Polone la București, colonelul Czes
law Nowicki, a oferit vineri o recep
ție.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului a- 
facerilor externe al Marelui Ducat 
de Luxemburg, Gaston Thorn, pen
tru felicitările adresate cu ocazia nu
mirii sale in această funcție.★

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ovidiu Corneliu Popescu a fost nu
mit în calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Regatul 
Maroc, în locul tovarășului Vasile 
Mircea, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne. ★

Vineri, la Casa Centrală a Arma
tei a avut loc o conferință de presă, 
consacrată celei de-a' XXX-a ani
versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România.★

Ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București, Hans 'Voss, 
s-a întîlnit, Vineri, cu muncitori și 
specialiști de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului și de la întreprin
derea avicolă din Bacău, în cadrul 
unei reuniuni consacrate celei de-a 
XXV-a aniversări a intemeierii Re
publicii Democrate Germane. Cu a- 
cest prilej, oaspetele a înfățișat as
pecte ale vieții -și activității munci
torilor din țara prietenă, iar gazdele 
au prezentat realizările obținute de 
aceste două întreprinderi băcăuane.★

La Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele a avut loc, 
vineri, deschiderea unui simpozion 
tehnicoj-științific româno-japonez în 
domeniul fabricației de rulmenți, or
ganizat de compania japoneză Koyo- 
Seiko în colaborare cu Centrala in
dustriei pentru rulmenți și organe de 
asamblare din Brașov.★

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Sudanului la București, El Rasheed 
Khider, a oferit vineri o recepție cu 
prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră. •

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Exterife"

Au luat parte șefi de misiuni di- 
plomatice'L.acEpdțțați la București'și 
alți memDtrW^corpului diplofnatic.★

F. L’Huillier, profesor de istoria re
lațiilor internaționale, președinte al 
Asociației europene de istorie con
temporană, care este oaspete al Aso
ciației de Drept Internațional și Re
lații Internaționale, a vorbit vineri 
la A.D.I.R.I. despre „Aspecte princi
pale ale rezistenței și problemele 
fundamentale ale eliberării din Fran
ța".

Au luat parte cadre didactice uni
versitare, Cercetători științifici, mem
bri ai A.D.I.R.I.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 11 OCTOMBRIE 1974
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 050 544 lei, din care 357 604 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 90 32 61 15 44 59 
28 85 25.

EXTRAGEREA A II-A : 35 71 6 42 
78 53 4 49 10.

JJ
(Urmare din pag. I)

Dar. cu înalta exigență comunistă 
care îi este proprie și in spirit cri
tic — pornind tocmai de la amploa
re? obiectivelor de perspectivă care 
impun mobilizarea, punerea deplină 
în valoare a tuturor bogățiilor țării 
în marea operă constructivă pe care 
o întreprindem — secretarul general 
al partidului a subliniat că aceste 
rezultate nu pot fi privite ca un te
mei de automulțumire, ci a dezvăluit 
un șir , de neajunsuri și racile care 
persistă in acest domeniu.

Este o realitate că mai au loc 
multe tăieri neraționale, se face ri
sipă de masă lemnoasă, persistă 
neajunsuri la curățirea pădurilor, 
porțiuni de pădure continuă a fi su
puse degradării, randamentul la hec
tar îndeosebi la pădurile de șes este 
nesatisfăcător, valorificarea masei 
lemnoase nu se realizează totdeau
na la nivel optim.. Lichidarea aces
tor neajunsuri, a tuturor deficiențe
lor criticate în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Constituie o sar
cină fundamentală pentru toate ca
drele de conducere din silvicultură, 
pentru organele de partid și de Stat 
— de la ministerele de resort și Co
mitetele județene de partid pînă la 
organizațiile de bază din unitățile 
silvice. Pentru toți, indicațiile cu
prinse în cuvîntatea secretarului ge
neral al partidului constituie un 
înalt exemplu al spiritului de ade
vărat gospodar ai resurselor țării, de 
înaltă responsabilitate cetățenească, 
patriotică. Așa cum se subliniază în 
cuvîntare, în abordarea acestei pro
blematici majore trebuie pornit de 
la atenția pe care Programul și Di
rectivele o acordă sectorului silvic, 
de la rolul important care revine 
pădurilor în economia națională, în 
menținerea mediului înconjurător 
într-o stare cit mai bună.

în acest sens, în cuvîntare sînt sta
bilite nu numai principalele direcții 
de acțiune, dar, s-ar putea spune, 
chiar sarcinile cu caracterul cel mai 
precis și concret, indieîndu-se cu 
exactitate ce trebuie tăcut îil vede
rea ameliorării generale a activității 
din silvicultură, precum și a crește
rii contribuției acesteia la venitul

Excelentei Sale Domnului
FRANCISCO MACIAS N'GUEMA BIYOGO

Președinte pe viață al Republicii Guineea Ecuatorială
BATA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Guineea Ecuatorială, _ am 
plăcerea să vă transmit călduroase felicitări și cele mai bune urări/de sănă
tate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului prieten al 
Republicii Guineea Ecuatorială. . ..

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile din
tre țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru sentimentele de solida
ritate pe care ați binevoit să le transmiteți în legătură cu tragicul cutremur 
care a afectat Peru, cauzînd numeroase pierderi de vieți omenești și daune 
materiale.

Cu cea mai înaltă considerație,
General de Divizie

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Sînt profund mișcat de mesajul pe care Excelența Voastră l-a trimis în 
legătură cu tragedia din Medellin.

Transmit Excelenței Voastre salutul meu cordial.
ALFONSO LOPEZ M1CHELSEN

Președintele Republicii Columbia

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Unite Tanzania, John Samuel Male- 
cela, a făcut în zilele de 10—11 oc
tombrie 1974 o vizită oficială în 
România, în fruntea unei delegații 
tanzaniene.

Ministrul afacerilor externe tanza- 
nian a fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Cu aceas
tă ocazie, înaltul oaspete a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Tan
zania, Julius Nyerere, un călduros 
mesaj de prietenie, urări de noi și 
importante succese poporului român 
prieten în opera de construire a 
societății' .socialiste. Ministrul de ex- 

' târne 'tafiza:mhîi''ă'”adus elogii guver
nului și poporului român pentru 
progresele impresionante realizate în 
domeniile economic,' industrial, agri
col, precum și în alte domenii. De
legația tanzaniană a apreciat că ac
tualele realizări ale economiei ro
mânești au fost obținute sub condu
cerea nemijlocită a Partidului Co
munist Român, subliniind în acest 
sens aportul plin de înțelepciune și 
competență al președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat pe minis
trul afacerilor externe tanzanian să 
transmită președintelui Julius Nye
rere un cordial salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
iar poporului tanzanian prieten, noi 
succese pe câlea dezvoltării indepen
dente a patriei pe calea progresului, 
păcii și bunăstării.

Ministrul tanzanian a avut convor
biri la M.A.E. cu omologul său ro
mân, George Macovescu. Convorbi
rile oficiale dintre miniștrii de ex
terne ai celor două țări, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească și cor
dială, au prilejuit un larg schimb de 
vederi asupra stadiului actual și 
perspectivelor dezvoltării relațiilor 
bilaterale, precum șl a unor aspecte 
de ihtereS comun privind situația 
internațională.

u

i
național. Astfel, este accentuată ne
cesitatea de a asigura : intrarea în
tr-un regim normal de exploatare 
care să fie respectat cu strictețe, 
neadmițîndu-se sub nici un motiv 
tăieri mai. mari ; reîmpădurirea su
prafețelor ’cu Specie de mare ran
dament ; organizarea superioară a 
celorlalte activități legate de munca 
in pădure ; stabilirea unor reguli 
privind mai buna gospodărire a pă
șunilor alpine, toate acestea urmînd 
să creeze condițiile, necesare îmbu
nătățirii calitative a muncii în sec
torul forestier.

Sarcini mari revin în această pri
vință cercetării științifice. Pe bună 
dreptate a fost evidențiată, în • ca
drul consfătuirii, necesitatea legării 
mai strînse a cercetării în domeniul 
silviculturii de producție, ceea ce 
presupune însăși deplasarea terito
rială a acestei cercetări spre zonele 
silvice. într-adevăr, așa cum se a- 
răta în cuvîntarea secretarului gene
ral, nu în Capitală, și nu pe malul 
lacului Snagov, vor fi confruntați cer
cetătorii cu problemele reale ale dez
voltării fondului forestier, ci' la fața 
locului, în contact nemijlocit cu pă
durea.

Este imperios necesară o reorga
nizare completă a cercetării și în 
primul rînd stabilirea zonelor de cer
cetare, repartizarea forțelor în prin
cipalele zone forestiere ale țării, pe 
baza cercetărilor urmind să se elabo
reze, în cadrul unui plan unic, pro
grame de reîpipădurire și punere în 
valoare a tuturor suprafețelor sil
vice.

Esența sarcinilor ce se pun în a- 
cest domeniu, obiectivul central, sub
liniat in concluziile consfătuirii, in 
cuvîntarea de încheiere a lucrărilor, 
este ca, ținind seama de necesitățile 
actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale, să se găsească posi
bilitățile de sporire a cantității de 
masă lenlnoasă pe hectar.

După cum se știe, cu o zi înainte, 
secretarul general al partidului a 
rostit O amplă cuvîntare la Confe
rința activului de partid și de stat 
din domeniul finanțelor, prețurilor și 
retribuirii muncii, subliniind sarcini 
majore, de mare actualitate în do
meniul economiei și relevînd, totoda

Cei doi miniștri de externe au 
exprimat hotărîrea guvernelor lor de 
a dezvolta relațiile de prietenie și 
cooperare dintre poporul român și 
poporul tanzanian, fiind convinși că 
extinderea continuă a relațiilor poli- 
tico-diplomatice, economice, comer
ciale și cultural-științifice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Unită Tanzania corespunde 
intereselor celor două popoare, nobi
lei cauze a păcii și colaborării in
ternaționale. Ministrul de externe 
tanzanian a exprimat aprecieri pen
tru primirea călduroasă și cordială 
ce i s-a făcut și pentru ospitalitatea 
generoasă de care s-a bucurat in 
timpul șederii sale în România.

Ministrul de externe tanzanian a 
adresat o invitație de a vizita Repu
blica Unită Tanzania* ministrului de 
externe toftffin. ■'Pb'froa'flâ vizitei ur-'" 
mează a fi stabilită ulterior, la o 
dată convenapila.-amlje^r părți.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Unite Tanzania, John Samu
el Malecela, a părăsit vineri dimi
neața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de George Macovescu, de 
alte persoane oficiale.

★
înainte de plecare, John Samuel 

Malecela a declarat redactorului A- 
gerpres Alfred Neagu : „în cursul 
scurtei mele vizite în țara dumnea
voastră am avut onoarea de a fi 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. M-au impresionat în mod 
deosebit preocuparea Excelenței Sa
le pentru ceea ce se întîmplă astăzi 
în Africa, mai ales în acele zone în 
care popoarele luptă încă în vSderea 
dobîndirii independenței, simpatia sa 
profundă pentru succesul mișcărilor 
de eliberare, interesul său manifest 
pentru victoria ideilor de dreptate 
națională pe acest continent.

■ Profit de această ocazie pen
tru a Sublinia înalta apreciere a 
țărilor africane,’ a popoarelor acestui 
mare continent față de sprijinul mul
tilateral, diplomatic, politic, econo
mic, acordat de România1*.

tă. necesitatea de a se privi proble
mele dezvoltării economice a țării în 
interdependență cu tendințele și pro
cesele economice pe plan mondial. 
Or, din acest punct de vedere, fe
nomenele de criză care se manifestă 
și în domeniul forestier pe plah mon
dial, tendința mondială de împu
ținare a masei lemnoase sînt cu 
atît mai mult un îndemn și totodată 
relevă necesitatea obiectivă a gospo
dăririi cit mai raționale și a dezvol
tării acestei mari avuții naționale.

A elimina cu desăvîrșire acele stări 
negative de lucruri care, potrivit ex
presiei populare, se întilnesc „numai 
în codru", a ajunge la acel stadiu în 
care fiecare pădure să fie îngrijită 
ca o grădină — iată un comandament 
major pentru toți factorii învestiți cu 
răspunderi în acest domeniu. Păduri 
sănătoase, întinse, puternice înseam
nă satisfacerea unor necesități mereu 
crescinde ale civilizației socialiste, a 
unor cerințe importante ale pieței in
terne, ca și posibilități sporite de ex
port ; totodată, înseamnă o natură 
mai frumoasă, .Un aer mai bun, mai 
Sănătos. Să subscriem așadar cu to
ții la chemarea însuflețită de a acțio
na ca societatea socialistă și comu
nistă să aibă și păduri mai bune, că 
oamenii să poala trăi — cel puțin 
așa cum au trăit în trecut — într-un 
aer bun, într-o climă sănătoasă.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid din sectorul fo
restier să asigure dezbaterea cu toți 
comuniștii, cu ceilalți oameni ai 
muncii, a importantelor idei și con
cluzii evidențiate în cadrul consfătui
rii, să analizeze, prin prisma acestor 
concluzii stările de lucruri din unita
tea respectivă, .stabilind programe de 
acțiune, măsuri concrete pentru înlă
turarea neajunsurilor, pentru îndepli
nirea în condiții optime a tuturor 
sarcinilor trasate.

Prin munca plihă de răspundere a 
cadrelor, ca și a tuturor lucrătorilor 
din silvicultură, se va asigura astfel 
0 îmbunătățire simțitoare a activită
ții în acest domeniu, corespunzător 
cerințelor dezvoltării țării noastre și 
ridicării nivelului de trai al întregu
lui popor, intereselor naționale de 
perspectivă ale României socialista.
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Sesiunea Adunării Generale Rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie

a O.N.U.
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. @ Dezbaterile politice generale 

au luat sfîrșit
NAȚIUNILE UNITE 11 (De la tri

misul Agerpres, V. Martalogu). — 
Dezbaterile politice din cadrul Adu
nării Generale a O.N.U.. s-au înche
iat joi seara.

Luînd cuvîntul în cadrul celei de-a 
29-a sesiuni a Adunării Gene'rale a 
O.N.U., Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a. relevat ca
racterul indivizibil al păcii și impor
tanța pe care o are înfăptuirea prin
cipiilor coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite. Subli
niind necesitatea generalizării pro
cesului de destindere în lume, Ed
ward Gierek a evidențiat importanța 
acestui proces pentru lichidarea con
flictelor cu caracter local.

Vorbitorpl a relevat însemnătatea 
luptei pentru rezolvarea echitabilă a 
problemelor care își așteaptă solu
ționarea în lume, conform principiilor 
respectării suveranității, integrității 
teritoriale și securității popoarelor. 
El s-a pronunțat pentru reglementa
rea trainică a situației din Orientul 
Apropiat și a opinat că în problema 
cipriotă ar fi utilă convocarea în ca
drul O.N.U. a unei conferințe repre
zentative. E. Gierek s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru încheierea in 
următoarele luni a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa, evidențiind necesitatea edificării 
unui sistem de securitate colectivă, 
care să ofere garanții ferme fiecărei 
țări.

Intre vorbitorii din ultima zi, mi
nistrul afacerilor externe al Iranului, 
Abbas Aii Khalatbari, ă arătat, refe- 
rindu-se la situația economică mon
dială, că principala cauză a recentei, 
dezordini monetare internaționale nu 
este creșterea prețurilor petroliere. 
El a menționat că' sporirea ratei in
flației a făcut ca încă de acum cinci 
ani producătorii de materii prime să 
fie obligați să ofere tot mai mult 
pentru achiziționarea aceleiași canti
tăți de produse manufacturate, prove
nind din țările industriale. Acest pro
ces a condus la sărăcirea sistematică 
a țărilor în curs de dezvoltare.

Reprezentantul statului Swaziland, 
ministrul agriculturii, A. K. Hlophe, 
a apreciat că una dintre sarcinile pri
mordiale ale umanității este realiza
rea dezarmării complete.

Ministrul de externe congolez, Da
vid Charles Ganao, s-a referit la si
tuația din Africa, salutind victoriile 
decisive obținute în lupta lor de eli
berare de popoarele din Angola, Mo- 
zambic și Gulneeă-Bissau. în legă
tură cu problemele economice inter
naționale, ministrul congolez a subli-

. niat că dialogul, în condițiile unei 
stricte egalități, reprezintă calea cea 
mai adecvată și mai democratică pen
tru crearea unui nou sistem care să 
poață determina un impuls viguros 
spre o cooperare fructuoasă între 
toate popoarele.

Șeful delegației Bhutanului, Sangye 
Penjor, a subliniat rolul binefăcător 
al relakării tensiunii din orice parte 
a globului, făcînd apel la aplicarea 
completă a declarației asupra întări
rii păcii și securității internaționale și 
a declarației asupra dezvoltării unor 
relații prietenești între toate statele

Remarcînd faptul că vorbește la 
încheierea propriu-zisă a dezbaterilor 
generale, reprezentantul , Algeriei, 
Abdellatif Răhal, a afirmat că majo
ritatea intervențiilor in plenară au 
relevat preocuparea față de gravele 
pericole care stau în fața omenirii. 
Aceste pericole, a apreciat el, au apă
rut nu atît din problemele înseși, cit 
mai ales din imposibilitatea de a 
găsi, pînă acum, calea spre rezolva
rea lor, într-o manieră satisfăcătoare. 
Noua lume, a încheiat vorbitorul, este, 
înainte de orice, o lume de oameni 
maturi și responsabili, care resping 
orice paternalism. Regulile care o gu
vernează nu permit ca doar cei mai 
puternici să intre în joc. Istoria ne-a 
învățat că nimic nu este durabil, da
că, merge. împotrivă voinței popoare
lor, a adăugât el.

★
Pentru o abordare fructuoasă și e- 

ficientă a problemei palestinene în 
cadrul O.N.U., grupul de'state — în
tre care și România — semnatare ale 
scrisorii prin care s-a cerut înscrie
rea acestei chestiuni ca punct distinct 
.pe agenda actualei sesiuni a prezen
tat Secretariatului un proiect de re
zoluție care recomandă invitarea re
prezentanților Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei să participe la 
dezbatere. Numeroase alte țări s-au 
alăturat celor care au inițiat această 
acțiune, astfel îneît, pină acum, pro
iectul de rezoluție are un număr de 
70 de coautori.

Proiectul urmează să fie supus în 
curînd dezbaterii în Adunarea Gene
rală.

★
Comitetul pentru problemele juri

dice al Adunării Generale a început 
analizarea unui proiect de definiție 
a agresiunii. Proiectul de definiție 
— în opt articole — a fost aprobat 
prin consens de Comitetul special, în 
timpul sesiunii de .primăvară. Printre 
cei 35 de membri ai acestui organism 
se numără și România.

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa

Acord asupra unui document 
preconizînd mai buna cunoaștere reciprocă

GENEVA 11 (Agerpres). — Proce
sul de redactare a textelor . care șe 
elaborează la actuala fază de la Ge
neva a Conferinței pentru securitate 
și cooperare continuă în ritm sus
ținut în toate organele.de lucru. In 
Subcomisia pentru cooperarea în do- 

: meniul informației s-a ajuns la un 
acord asupra unui text care cuprinde 
noi posibilități de îmbunătățire a in
formației și de acces 'la informația 
tipărită. în text se reliefează voința 
statelor de a contribui, pe măsura 
posibilităților lor, la îmbunătățirea 
circulației și accesului la informația 
tipărită, pentru a. facilita astfel o 
mai bună cunoaștere a preocupărilor 
și realizărilor materiale și spirituale 
ale altor popoare.

Se are în vedere, de asemenea, că.

in anumite ocazii sau perioade ale 
anului, este de dorit o anume creș
tere a volumului de informație tipă
rită, cum’ ar fi în timpul unor con
grese și conferințe internaționale, vi
zite oficiale, sezoane de virf turis
tice etc.

Cadrul organizat al formelor și mă
surilor preconizate vizează o mai 
bună cunoaștere reciprocă, o apro
piere mai strînsă intre popoarele ță
rilor participante la conferință.

Reprezentantul tării noastre în 
subcomisie a participat activ la . ela
borarea acestui text pe tot parcursul 
procesului de negociere, prezentînd 
formulări care, in final, și-au găsit 
o reflectare pozitivă în conținutul 
propunerilor convenite.

Partidului laburist i-a revenit
majoritatea

LONDRA 11 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Alegerile pentru Ca
mera Comunelor din Marea Britanie, 
desfășurate joi, 10 octombrie, au fost 
cîștigate de Partidul laburist, care s-a 
aflat la putere peste șapte luni în 
acest an, după scrutinul din -28 fe
bruarie. Potrivit datelor anunțate vi
neri seara, din cei 635 de deputați în 
noua Cameră a Comunelor,-laburiștii 
vor avea 319, conservatorii 276, iar li
beralii 11. Restul de 24 de mandate au

mandatelor
revenit unor partide locale. Titularii 
unui număr de cinci mandate nu sînt 
cunoscuți, întrucit nu au fost calcu
late rezultatele în circumscripțiile 
electorale respective.

Referindu-se la rezultatul alegeri
lor, liderul laburist, Harold Wilson, a 
declarat : „Această majoritate, deși 
strînsă, este viabilă și poate dura 
pină cînd guvernul își va îndeplini 
misiunea pentru care a fost ales".

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI UNIUNII INTERPARLAMENTARE
A fost adoptată propunerea grupului român de a se 

organiza la București un colocviu cu tema „Un nou sistem 
al relațiilor economice internaționale"

TOKIO 11 (Corespondență de la 
P. Diaconu).' — Lucrările Conferin
ței Uniunii Interparlamentare s-au 
încheiat, vineri, lâ Tokio.

în ședința finală, Consiliul inter
parlamentar a aprobat propunerea 
grupului român al Uniunii Interpar
lamentare -cu privire la organizarea 
la București, la sfîrșitul lunii mai 
1975, a unui colocviu cu tema „Un 
nou sistem al relațiilor economice 
internaționale". Această inițiativă a 
fost apreciată .unanim drept o con
tribuție importantă pe care Uniunea 
Interparlamentară o poate aduce la 
așezarea relațiilor economice, inter
naționale baze noi. în cadrul dez
baterilor s-a relevat că această ini
țiativă pornește de la necesitatea 
îmbunătățirii relațiilor economice, 
tehnice și științifice, care este una 
dintre cele mai urgente probleme ce 
confruntă omenirea.

în ședința plenară de închidere au 
fost adoptate 9 rezoluții.

•Subliniind în mod deosebit impor
tanța universală a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, rezoluția privind problema de
zarmării se pronunță pentru desfiin
țarea bazelor militare străine și re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriul altor state, pentru reducerea 
treptată a trupelor și armamentelor, 
în vederea creării condițiilor favo
rabile desființării blocurilor militare.

Rezoluția consacrată Orientului A- 
propiat subliniază că soluționarea

situației din zonă presupune retra
gerea forțelor armate ale Israelului 
din teritoriile ocupate, asigurarea 
suveranității șl integrității teritoria
le a statelor din zonă și rezolvarea 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu aspirațiile și dreptu
rile sale legitime.

Rezoluția în problemele energeti
cii reafirmă dreptul suveran al sta
telor asupra valorificării- resurselor 
lor naționale.

Aprobind rezultatele recentei Con
ferințe mondiale a populației, desfă
șurată la București, rezoluția privind 
tendințele populației și dezvoltarea 
economică și socială reafirmă că so
luționarea problemei populației mon
diale este condiționată de lichidarea 
subdezvoltării și dezvoltarea econo
mică și socială a fiecărei națiuni și 
că problemele populației iși vor găsi 
rezolvări diferite, de la țară la țară, 
în funcție de situația concretă.

O altă rezoluție se pronunță pen
tru restabilirea instituțiilor repre
zentative, parlamentare în Chile, în
cetarea actelor de represiune și eli
berarea parlamentarilor și patrioți- 
lor chilieni condamnați.

Conferința a mai adoptat rezoluții 
referitoare la educarea tineretului in 
spiritul înțelegerii, cooperării și pă
cii . internaționale, la respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului 
și lichidarea tuturor formelor de dis
criminare rasială, în special a apar
theidului.

agențiile de presă
Delega|in ds activiști ai 

P C.R condusă de Radu Manoliu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., care, la invi
tația C.C, al P.M.S.U., se află într-o 
vizită în schimb de experiență în 
R.P. Ungară, a fost primită vineri 
după-amiază de Nemeth"’ Kăi-dly, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. La primire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, a participat Ion Co- 
toțl ambasadorul României la Buda
pesta.

Consiliul Execirtîv al 
UNESCO, întrunit în sesiune la 
Paris, a hotărît în unanimitate să 
propună pe Amadou Mahtar M’Bow 
(Senegal) în funcția de director ge
neral al UNESCO, post rămas va
cant după ce actualul director, Rene 
Maheu, a anunțat că nu va mai can
dida. Propunerea va fi supusă apro
bării 'celei de-a 18-a Conferințe ge
nerale a,UNESCO.

f .........

PARIS

DE LA CORESPONDENTII NOSTRI: ■

Legea asupra economiei de energie

Convorbirile S.fi.L.T. v‘- 
neri a avut loc, la sediul reprezen
tanței sovietice din Geneva, o nouă 
rundă de convorbiri dintre delegați
ile U.R.S.S. și S.U.A. în domeniu] 
limitării armelor strategice.

încetarea extracției li“ 
țeilllui, către compania petro
lieră „Exxon Corporation", pe supra
fețele,care i-au fost concesionnte pe 
teritoriul libian a fost cerută de 
guvernul Libiei. Hotărîrea a survenit 
în urma faptului că „Esso Libia", 
filială libiana a lui „Exxon Corpora
tion", a închis recent întreprinderea 
sa de lichefiere a gazelor de sondă 
și a trecut la arderea acestora, moti- 
vîndu-și acțiunea prin unele dificul
tăți de desfacere a acestui produs la 
prețul dorit.

Guvernul Venezueieîa a* 
doptat o măsură potrivit căreia ■ in
vestitorii străini de capitaluri în e- 
conomia acestei țări siht obligați să-și 
înregistreze investițiile pînă la data 
do 29 octombrie a.c. Măsura are drept 
scop stabilirea unui control mai ferm 
asupra investițiilor străine și a de
plasării respectivelor capitaluri în li
mitele frontierelor țării.

in dezbaterea Adunării Naționale
în Marea Adunare Națională 

franceză a fost adoptat zilele aces
tea, în prima lectură,, proiectul de 
lege întocmit de . guvern asupra e- 
conomiilor de energie. Aici se con
sideră că discuțiile prilejuite de 
prezentarea acestui proiect consti
tuie abia începutul unei vaste dez
bateri asupra problemelor energe
tice și, în genere, ale dezvoltării 
economice în condițiile actuale — 
probleme care preocupă în modul 
cel mai serios cercurile economice, 
politice, sindicale, literalmente, 
toate păturile opiniei publice.

Cuvîntarea primului ministru, 
Jacques Chirac, cu care a început 
dezbaterea parlamentară de două 
zile, a fost caracterizată în presă 
ca „un rechizitoriu împotriva risi
pei" sub orice formă și ca „un apel 
la civismul francezilor" de a înțe
lege necesitatea economisirii in 
domeniul energiei, al materiilor 
prime, ca și în alte domenii. Pri
mul ministru a caracterizat situația, 
în domeniul energiei ca „nefiind nici 
atît de roză, nici atît de neagră", dar 
destul de acută pentru ca economi
sirea să se impună ca un comanda
ment important și urgent. „Criza e- 
nergeiică mondială — a subliniat 
șeful guvernului francez — are, in
contestabil, grave consecințe pentru 
toate țările industriale și, în parti
cular, pentru Franța. Mai întîi, o 
creștere excesivă a prețurilor. Apoi, 
un dezechilibru al balanțelor co
merciale ale țărilor consumatoare, 
ca Franța". în acest sens, în cuvin- 
tare au fost citate cifre concrete : 
în 1973 importurile de petrol au cos
tat 15 miliarde de franci ; în 1974, 
vor costa 52 miliarde — adică de a- 
proape patru ori mai mult. Această 
situație, care „a traumatizat pro
fund" economia franceză, este carac
teristică pentru ceea ce poate fi con
siderat ca „o criză de durată, căci 
după o eră de facilități și risipă, lu
mea a intrat într-o perioadă de e- 
nergie scumpă". Guvernul francez 
consideră că situației create trebuie 
sg i se facă față printr-o politică de 
ansamblu, care, în concepția sa, tre
buie să pornească de la două postu
late : „A asigura cît mai curînd cu 
putință independența energetică a 
țării și a economisi cea tnai mare 
cantitate posibilă de energie". în a-

cest scop, guvernul apreciază că este 
necesar „să. se reorienteze aprovizio
narea prin folosirea in cea mai mare 
măsură a posibilităților naționale". 
Tocmai de aceea a'fost aprobat, in
tre altele, un plan in dorheqîul căr
bunelui, care vizează exploatarea la 
maximum a zăcămintelor, acolo 
unde producția poate fi asigurată in 
condiții rezonabile. Luind in consi
derare potențialul industrial și teh
nic de care dispune Franța in mate
rie de energie nucleară — potențial 
care în 1985 va avea o pondere de 
30 la sută în balanța energetică a 
țării — vorbitorul a remarcat că 
„prin aceasta vom depinde mult mai 
puțin de străinătate, dar. oricum, 
pină în 1980 situația va fi dificilă 
și este indispensabil ca noi să facem 
un efort de economie. Pe termen 
scurt trebuie să contăm pe rezulta
tele luptei contra risipei, luptă că
reia toți francezii trebuie să i se 
asocieze".

Analiza cifrelor privitoare la con
sumul pe primele opt luni ale anu
lui permite să se aprecieze că s-a 
obținut, deja o schimbare notabilă de 
tendință în direcția economisirii de 
energie. Dar aceasta — a subliniat 
Chirac — nu poate fi considerată ca 
suficientă : „Criza energetică actua
lă reprezintă o sfidare Ia un anume 
tip de dezvoltare, la un tip de socie
tate bogată, care uită lecțiile de 
economie și de prudență ale seco
lelor trecute și al cărei motor și fi
nalitate au fost prea adesea consu
mul". în concluzie, primul ministru 
francez și-a exprimat speranța că 
„civismul și înțelegerea de către 
consumatori a faptului că interesele 
lor personale coincid cu interesul 
național vor permite să se asigure 
eficacitatea măsurilor luate și să se 
evite recurgerea la măsuri de con- 
strîngere și mai drastice".

Măsurile preconizate prin proiec
tul de lege au fost explicitate de 
ministrul industriei și cercetării, Mi
chel D’Ornano. Se au în vedere, în 
primul rind,1 măsuri care să pună 
capăt risipei în ce privește gazul 
de uz gospodăresc și gazul folo
sit în industrie. Astfel, legea 
deschide posibilitatea de a de
termina plafonul de temperatură 
pentru încălzirea diferitelor loca
luri ; sînt interzise contractele

de încălzire care favorizează crește
rea. consumului ; se prevede indivi
dualizarea — prin aparate de măsu
rat — a cheltuielilor de încălzit și 
apă caldă in imobilele cu instalații 
centrale. în ce privește carburantul 
pentru, automobile, se prevăd măsuri 
privind normele de circulație, sta
ționarea și, îndeosebi, acordarea 
unei „priorități absolute" mijloace
lor de transport în comun. Urmează 
să ia ființă o Agenție pentru econo
mia de energie, al cărei rol princi
pal va fi acela de a face recoman
dări în acest sens întreprinderilor 
industriale.

în cursul dezbaterilor din Aduna
rea Națională s-au făcut auzite opi
nii diferite in legătură cu oportuni
tatea și eficacitatea măsurilor pre
conizate, unii deputați sprijinind 
prevederile proiectului, alții con- 
siderindu-le prea „ambițioase" 
sau, dimpotrivă, „prea modeste față 
de gravitatea situației". Secretarul 
general al Partidului Comunist 
Francez, Georges Marchais, a ținut 
să releve în primul rînd că în pre
zent orice politică energetică se cere 
abordată prin prisma realităților in
ternaționale actuale : „S-a încheiat, 
a spus el, era istorică în care bogă
țiile unei părți a lumii au format 
obiectul unui jaf organizat". De aci 
necesitatea ca interesele țărilor in
dustrializate să fie armonizate cu 
acelea ale țărilor în curs de dezvol
tare ; în concret, vorbitorul a preco
nizat încheierea de acorduri directe, 
reciproc avantajoase, cu țările pro
ducătoare de petrol. în al doilea 
rînd, secretarul general al P.C.F. a 
relevat rolul pe care îl au în creș
terea prețurilor produselor petro
liere marile societăți multinaționale 
și a insistat asupra necesității de a 
se crea în Franța un puternic sec
tor public petrolier pe -calea națio
nalizării unor companii.

Comentînd desfășurarea dezbate
rilor, ziarul „Le Monde" a apreciat 
că „reușita politicii guvernului în 
această problemă depinde de ade
ziunea francezilor", care au fost che
mați să dea dovadă de înțelegerea 
situației, în primul rînd, prin rea
lizarea de economii.

Paul DIACONESCU

Ambasadorul României în Portugalia 
și-a prezentai scrisorile de acreditare

LISABONA 11 (Agerpres). — La 
palatul Belem a avut loc ceremo
nia prezentării scrisorilor de ' acre
ditare de către ambasadorul Româ
niei la Lisabona, Marin Iliescu, pre
ședintelui Republicii Portugalia, ge
neral Francisco da Costa Gomes.

Ambasadorul român a transmis 
șefului statului portughez, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate și 
pace poporului portughez, precum și 
dorirtța de a vedea dezvoltîndu-se 
raporturi de colaborare fructuoasă 
între cele două țări, în folosul po
poarelor lor, al înțelegerii și coope
rării internaționale, al cauzei păcii 
generale.

Mulțumind, șeful statului portu
ghez a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare 
poporului român. Președintele Portu
galiei -a evidențiat necesitatea stator
nicirii de raporturi prietenești între 
cele două țări și popoare, care să dea 
posibilitatea realizării unei cooperări 
în toate domeniile de activitate, pe 
baza respectării și punerii în prac
tică a principiilor și normelor drep
tului și relațiilor internaționale. Au 
luat parte ministrul afacerilor ex
terne portughez, Mario Soares, și alte 
persoane oficiale.

Manifestări consacrate României
Cu prilejul Zilei armatei

MOSCOVA 11 — (Agerpres). In 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare a Zilei 
armatei Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul, militar aero și naval 
al României în Uniunea Sovietică, 
general-maio.r Gheorghe Dinculescu, 
a oferit, la Ambasada română din 
Moscova, o gală de filme.

Au participat general-colonel M. 
Șumilov, general-locotenent A. M. 
Șevcenko, general-locotenent D. I. 
Smirnov, generali și ofițeri superiori, 
atașați militari aero și navali acre
ditați la Moscova, reprezentanți ai 
presei sovietice.

Au fost, de asemenea, prezențl 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, pre
cum și membri ai ambasadei.

★
Cu același prilej, oaspeții au vi

zionat o fotoexpoziție care ilustrea
ză înfăptuirea insurecției națio
nale armate antifasciste de la 
23 August 1944, momente semnifica
tive din timpul luptelor desfășurate 
împotriva Germaniei fasciste pe te
ritoriul României, Ungariei și Ceho
slovaciei, prietenia de arme româno- 
sovietică, precum și aspecte din via
ta și activitatea actuală a armatei 
române.

DE PRETUTINDENI

© IMPAS IN VIATA 
ARTISTICĂ. Numeroase colec
tive artistice din S.U.A. se află 
în pragul dispariției — se arată 
într-un raport analizat de presa 
americană. Pînă în prezent s-au 
autodizolvat baletul național din 
Washington, orchestra simfonică 
din Dallas, echipa teatrală din 
Boston etc. Cauza ? Discrepanța 
crescîndă dintre veniturile rea
lizate și cheltuielile necesare 
funcționării colectivelor respec
tive. în decurs de doi ani, 
cheltuielile a 165 de echipe ar
tistice au depășit veniturile cu 
62 milioane de dolari. Menți
nerea actualului ritm de creștere 
a cheltuielilor se poate solda în 
1980, chiar fără calcularea ur
mărilor inflației, cu un deficit 
de 180 milioane dolari.

© BAMBUS ÎN LOC 
DE OȚEL. Vă imaginați o pla
că de beton armat în care, în 
loc de vergele de oțel, sînt fo
losite tulpini de bambus ? La 
Institutul indian de cercetări în 
domeniul construcției de locuin
țe se experimentează această 
inovație. Specialiștii presupun 
că plăcile de beton întărite cu 
bambus vor fi folosite, în In-. 
dia, la construirea acoperișuri
lor caselor, care consumă in 
prezent mai mult de jumătate 
din oțelul destinat construcției 
de locuințe.

Rețeaua de televiziune „N.B.C“ 
a prezentat telespectatorilor a- 
mericani o emisiune dedicată 
culturii materiale și spirituale a 
poporului român.

Pe un fond muzical constituit 
din melodii populare românești, 
interpretate de naistul Gheorghe 
Zamfir, au fost prezentate as
pecte ale universului cultural și 
artistic românesc — monumente 
istorice și de artă, lucrări din 
creația pictorilor Nicolae Grigo- 

■rescu, Ion Andreescu, Theodor 
Pallady și sculptorilor Constan

tin Brăncuși și Dimitrie Pădu
rea. ★

In cadrul manifestărilor con
sacrate celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, la Accademia di Romania 
din Roma a fost .inaugurată ex
poziția „Aspecte ale artei și 
culturii din Republica Socialistă 
România". Expoziția prezintă i- 
magini privind dezvoltarea artei 
și culturii in țara noastră. La 
inaugurarea expoziției au par
ticipat numeroși oameni de cul
tură și artă din capitala Italiei.

transmit:
Președintele Portugaliei 

a-numit un nou membru în Consi
liul de Stat în persoana lui Teixeira 
Ribeiro, rectorul Universității din 
Coimbra. Economist remarcabil, pro
fesorul Ribeiro s-a pronunțat, în pe- 
rioada-.regimului.Caetano, în sprijinul 
studenților care luptau pentru trans
formări democratice in țară.

Interpretul român Eugen 
Sîrbu a obținut premiul . II la cea 
de-a 21-a ediție a concursului inter
național de vioară „Nicolo Paganini", 
care a avut loc la Genova. Premiul 
I nu a fost acordat.

Cosmos - 687. Agen{ia 
T.A.S.S. informează că, în Uniunea 
Sovietică, a fost lansat, vineri, sa
telitul artificial „Cosmos-687", în ve
derea continuării cercetării spațiu
lui cosmic. Instalațiile de la bordul 
satelițuliii funcționează normal.

Vulcanul Etna,cel mai tnaIt 
și cel mai activ din Europa, a e- 
runt din nou. Pentru moment șu
voiul de lavă nu amenință localită
țile din zonă.

0 delegație economică 
a Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională din Laos, condusă de Soth

Phetrasy, ministru al economiei și 
planului,- a întreprins o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană, la in
vitația guvernului acestei țări. Cu 
acest prilej a. fost semnat un acord 
de cooperare economică și tehnolo
gică.

Sute de manifestant,re’ 
prezentanți ai presei de opoziție, au 
organizat la Saigon un miting de pro
test împotriva, regimului Thieu. Par- 
ticipanții au condamnat represaliile 
la care sînt supuși ziariștii care se 
pronunță împotriva administrației.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 11 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută presei lâ plecarea sa 
din Cairo, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și-a expri
mat satisfacția față de progresele ce 
au fost inregistrate în cursul con
vorbirilor pe care le-a susținut cu 
președintele Anwar Sadat și cu mi
nistrul egiptean de ex'terne, Ismail 
Fahmy. El a declarat că noile con
vorbiri pot fi considerate ca un pas 
important „ce va contribui la reali
zarea unui progres pe calea păcii- în 
Orientul Apropiat".

★
DAMASC 11 (Agerpres). — Sosit 

vineri după-amiază la Damasc, se
cretarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, a fost primit de președintele 
Siriei, Hafez El Assad. La convorbiri 
a participat și vicepremierul și mi
nistrul de externe sirian, Abdel 
Halim Khaddam.
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Bilanț nefavorabil 
la producția de cereale

BRUXELLES 11 (Agerpres). — în 
alocuțiunea rostită la Conferința in
ternațională în problema producției 
animaliere, care se ține la Utrecht, 
în Olanda, P. J. Lardinois, vicepre
ședinte al Comisiei Pieței comune, a 
arătat că se poate aștepta, pentru 
perioada 1971—1975, Ia un deficit 
mondial de ordinul a 50—60 milioane 
tone de cereale. Bilanțul cerealier al 
Pieței comune lasă să se întrevadă 
necesitatea unui import de circa 16 
milioane tone porumb, orz și griu, a 
declarat el.

Deficitul balanței de plăți 
a Marii Britanii

LONDRA 11 (Agerpres). — Guver.- 
nul de la Londra a anunțat, vineri, 
că deficitul balanței comerciale a 
Marii Britanii pe luna septembrie a 
fost de 378 milioane .lire sterline. 
Din această sumă, deficitul generat 
de importurile de petrol deține 301 
milioane lire sterline. în luna au
gust a.c., deficitul balanței comer
ciale a fost de 321 milioane. lire ster
line. Totodată, Ministerul britanic al 
Comerțului a făcut cunoscut că defi
citul balanței de plăți pe luna sep
tembrie a fost de 275 milioane lire 
sterline.

Sporirea prețurilor în S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Potrivit datelor publicate de Minis
terul Muncii din S.U.A., în septem
brie a.c. indicele prețurilor cu amă
nuntul a fost cu 19,7 la, sută mai 
mare decît cu un an în urmă și cu 
67,2 la sută mai ridicat în comparație 
cu nivelul anului 1967. In acest con
text, indicele prețurilor mărfurilor 
industriale a sporit în intervalul sep
tembrie 1973 — septembrie 1974 cu 
27,9 la sută, iar cel al produselor a- 
limentare a crescut în același interval 
cu 13,1 la sută.

IUGOSLAVIA 
Implicații ale majorării 

prețurilor Ia hirtie
BELGRAD 11 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe a Comitetului fede
ral pentru informații a fost dezbă
tută problema situației materiale a 
activității de informare în Iugoslavia. 
Cu acest prilej, a fost relevat faptul

că, datorită creșterii prețurilor la 
hirtia roto și la serviciile de tipo
grafie, editurile și presa sei află în
tr-o situație ce reclamă adoptarea de 
măsuri urgente. '

Comitetul Executiv al Asociațiilor 
organizațiilor de muncă din domeniul 
activității de presă a hotărît, recent, 
sporirea prețului la ziarele iugoslave 
cu 30 la sută.

Ministrul italian al muncii și prevederilor sociale : 
„EXISTA PERICOLUL ADÎNCIR11 FENOMENELOR DE CRIZA”

ROMA 11 (Agerpres). — Există 
perspectiva ca fenomenele de criză 
din economia italiană să se adîn- 
cească și mai mult — a declarat mi
nistrul muncii și prevederilor sociale 
al acestei țări, Luigi Bertoldi. în 
context acesta a menționat dificultă
țile grave intimpinate in industriile

constructoare de automobile, textilă 
și a construcțiilor, precum și perioada 
de criză cronică prin care trece agri
cultura italiană. Totodată, ministrul 
italian a menționat creșterea continuă 
a numărului șomerilor din țară, care 
a ajuns la aproximativ 750 000.

brazilia Vast program de valorificare 
a Amazoniei

Atragerea Amazoniei 
in circuitul social-eco
nomic al Braziliei ur
mează să fie accelerată. 
— anunță agenția „Fran
ce Presse". în acest scop, 
guvernul brazilian a 
hotărît să creeze in a- 
cCastă zonă 15 „poli eco
nomici", pentru exploa
tarea resurselor agrico
le, forestiere șl minerale. 
Eșalonat pe trei ani, 
programul de valorifica
re a Amazoniei, această 
vastă regiune a cărei 
suprafață de 4,2 milioane 
kilometri patrați este de 
șase ori mai mare decit 
teritoriul Franței, nece
sită investiții de 350 mi
lioane dolari. Exploata
rea Amazoniei se anun
ță deosebit de avanta
joasă. în adîncul junglei 
se află adevărați munți 
de fier, de mangan, de 
bauxită, de cositor și,

probabil, fluvii de țiței. 
Există aici păduri cu e- 
sențe deosebit de preți
oase, excelente terenuri 
pentru creșterea anima
lelor și un potențial hi- 
dro-energetic evaluat la 
1'40 milioane kW.

Sarcinile sînt gigan
tice. Dar există deja o 
experiență acumulată — 
scrie in continuare a- 
genția. Au fost deja con
struite, in zone pină re
cent inaccesibile, mii de 
kilometri de drumuri, 
126 de aeroporturi și 
sute de piste de ateri
zare.
, Practic, cucerirea A- 
mazoniei a început in 
1964. în anii precedenți 
s-a încercat extinderea 
frontierei economice a 
Braziliei, care nu se în
depărta de litoral decît 
cu citeva sute de kilo
metri. Construirea ora

șului Brasilia nu a fost 
determinată de nevoia 
de a avea o capitală ad
ministrativă, cit din ne
cesitatea efectuării unui 
salt spre interiorul țării. 
A urmat apoi construi
rea Transamazonului. A- 
ceastă șosea gigantică 
traversează pădurea vir
gină de-a lungul a 5 400 
de kilometri.

Principala problemă 
este acum popularea a- 
cestui imens vid care 
nu cuprinde decît o șe- 
sime din populația ță
rii. Pentru înfăptuirea 
programului de cucerire 
a Amazoniei, guvernul a 
adoptat măsuri de sti
mulare a colonizării, atît 
in jurul „agroorașelor" 
implantate de-a lungul 
șoselelor, cit și in alte 
regiuni, pe care căile 
fluviale le fac accesi
bile.

© ATACURILE DE 
CORD Șl LATITUDINEA. 
Experții de la Organizația Mon
dială a Sănătății au întocmit 
un studiu asupra răspîndirii bo
lilor de inimă în diferitele țări 
ale Europei, care arată, între 
altele, că în țările din nord și 
nord-vest se semnalează de 4 
pînă la 5 ori mai multe atacuri 
de cord decît în cele din sud. 
Cele mai multe cazuri de boli 
de inimă se înregistrează în 
țările scandinave, Marea Brita
nie și Irlanda. Studiul elaborat 
de O.M.S. nu precizează moti
vele variațiilor regionale ale 
răspîndirii bolilor de inimă, însă 
apreciază că printre factorii po
sibili care influențează acest 
fenomen se află condițiile ■ de 
mediu, starea psihică și labilita
tea genetică.

© URANIU DIN APA 
MĂRII. Specialiștii japonezi 
au elaborat o metodă de extra
gere a uraniului din apa mării, 
prin absorbirea lui de către 
combinații ale carbonului radio
activ cu hidrooxizi metalici. Un 
gram dintr-o asemenea combi
nație poate absorbi un miligram 
de uraniu. Potrivit specialiști-, 
lor, dacă rezervele de uraniu 
cunoscute în prezent pe uscat 
sînt evaluate la 860 mii tone, o- 
ceanul ascunde nu mai puțin 
de 4 miliarde tone de uraniu.

© LA SURSĂ. Ves<itll! 
vulcanolog francez Haroun Ta- 
zieff va coborî în decembrie in 
craterul vulcanului Erebus din 
Antarctida. Vulcanul, înalt de 
4 000 m., s-a activizat considera
bil în ultimele luni. împreună 
cu un grup de cercetători ame
ricani și neozeelandezi, Tazieff 
va încerca să coboare la 300-400 
metri adîncime unde se află 
șuvoaie de lavă incandescentă. El 
a declarat că pentru cercetările 
sale prezintă o mare importanță 
recoltarea unor probe de gaze 
și lavă direct de la sursă, îna
inte ca acestea să fi fost afec- 
tate de modificările provocate de 
presiune și reacțiile chimice.

© METAMORFO
ZA CĂRBUNELUI. 
Oamenii de știință "polonezi 
au pus la punct o meto
dă originală de producere a 
benzinei din cărbune. „înmuiat" 
cu ajutorul unor solvenți ief
tini, cărbunele este apoi curățat, 
filtrat și supus unei presiuni de 
200 de atmosfere sub acțiunea 
hidrogenului. Se obține astfel 
țiței care poate fi rafinat după 
metodele clasice.

© O MAȘINĂ DE FO
RAT TUNELE. La uzinele din 
Denton (Anglia) se află în 
construcție o mașină pentru 
forarea tunelului de sub Cana
lul Mînecii. Mașina (în fotogra
fia de mai jos) exercită o pre
siune de 750 tone și înaintează 
cu o viteză de 6 metri pe oră, 
realizînd o străpungere cu dia
metrul de 5,1 m.

0 DEPOZIT NATURAL 
LA 2 900 DE M ADÎNCI
ME. în apropierea orașului
Miinchen va fi depozitată, ca 
rezervă' energetică, la 2 900 de 
metri sub pămînt, imensa can
titate de 160 de milioane metri 
cubi de gaz natural, provenit din 
import. Pomparea gazului sub 
o presiune de 200 de atmosfere 
către formațiunile de calcar po
ros, care găzduiau în trecut un 
zăcămînt natural de gaz, astăzi 
epuizat, se va face cu ajutorul 
unor puternice comprcsoare, 
fabricate de uzinele Siemens.
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