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® pentru muncitorii din industrie: îndeplinirea 
exemplară a planului și a angajamentelor

• pentru constructori și proiectanți: accelerarea 
ritmului de execuție, predarea documentației la 
timp, asigurarea frontului de lucru pentru iarnă

@ pentru lucrătorii ogoarelor: încheierea grabnică 
a recoltării și însămînțărilor

O PENTRU TOATE COLECTIVELE DE MUNCĂ DIN ECONOMIE:

pregătirea
Marele forum al comuniștilor — 

cel de-al XI-lea Congres al parti
dului — este întîmpinat de între
gul nostru popor prin muncă entu
ziastă. pentru realizarea planului 
și a angajamentelor asumate .în. înr 
trecere, pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a programului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Prin faptele lor de fiecare zi, 
prin munca lor fără preget, comu
niștii, toți oamenii muncii din in
dustrie, agricultură, din toate sec
toarele de activitate fac totul pen-

INDUSTRIE

temeinică a
tru ca munca fiecăruia să fie mai 
spornică, pentru ca rezultatele să 
fie cantitativ și calitativ superioa
re. Este legitimă dorința fiecăruia 
de a. intîmpina acest măreț eveni
ment dind și în aceste zile pre
mergătoare Congresului, ca și pîhă 
acum, tot ce are mai bun ca putere 
de muncă, pricepere și inițiativă.

Acolo unde, din anumite motive, 
s-au înregistrat rămîneri în urmă, 
fie în industrie, fie în construcții, 
fie în agricultură, este de datoria

e Realizarea integrală a planului șl a angajamentelor în fiecare 
unitate • O atenție deosebită trebuie dată recuperării restanțelor la 
producția de autocamioane, strunguri, vagoane de marfă, transforma
toare și autotransformatoăre, îngrășăminte chimice.

• Soluționarea cu mai multă operativitate a problemelor privind 
aprovizionarea tehnico-materială și asigurarea produselor din coope
rare, mai ales în întreprinderile constructoare de mașini.

• Asigurarea integrală a fondului de marfă pentru export și onora
rea in cele mai bune condiții a contractelor cu partenerii de peste ho
tare.

o încadrarea cu strictețe In normele de consum aprobate la materii 
prime, combustibil, energie — mai ales în unități din chimie, meta
lurgie și construcții de mașini.

AGRICULTURA
• Grăbirea recoltării porumbului, Îndeosebi in județele Timiș, Bihor, 

Arad, Satu-Mare, Caraș-Severin, Sălaj.

producției anului viitor
organizațiilor de partid să asigure 
o amplă mobilizare a colectivelor 
de oameni ai muncii pentru recu
perarea grabnică a restanțelor.

Comuniștii, organizațiile și orga
nele de.partid trebuie sa. șe situeze 
permanent în fruntea întregii acti
vități pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor în industrie, agricultură, con
strucții, pentru instaurarea unei 
ordini și discipline desăvîrșite in 
întregul proces productiv. Totodată, 
în aceste zile de puternică mobili

zare a forțelor tuturor colectivelor 
revine ca o îndatorire esențială 
pentru specialiștii din ministere și 
centrale să-și desfășoare, în cea mai 
mare parte a timpului, activitatea 
în uijități, să participe .efectiv la 
soluționarea operativă' șr trficitentsf 
a tuturor problemelor care se 
ivesc.

Spre ce direcții sint și trebuie să 
fie îndreptate in aceste zile efor
turile colectivelor de oameni ai 
muncii din economie ?

o încheierea în cîteva zile a semănatului griului pe toate suprafe
țele destinate acestei culturi, mai ales în județele Bihor, Timiș, Satu- 
Mare, Sălaj, Maramureș.

CONSTRUCȚII
o Intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pentru punerea 

în funcțiune a tuturor obiectivelor restante și’ a celor scadente.
• Crearea frontului de lucru pentru iarnă.
e Urgentarea lucrărilor de montaj, îndeosebi pe șantiere ale chimiei.
• Livrarea neîntîrziată a utilajelor tehnologice pentru obiectivele 

cu termene de punere în funcțiune în acest an.
O ATENȚIE DEOSEBITA TREBUIE DATA PREGĂTIRII ÎN CELE 

MAI BUNE CONDIȚII A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR, URMA- 
RINDU-SE ÎN MOD DEOSEBIT : k _

o Nominalizarea integrală, în cantități fizice.și pe sortimente, a în
tregii producții.

o încheierea în cel mai scurt timp a contractelor de aprovizionare șl 
des fîicd* e«

o întocmirea tuturor documentațiilor tehnice șl de execuție.
o Asigurarea forței de muncă necesare, în strînsă corelare cu sar

cinile de plan.

In legătură cu citeva din aceste sarcigl care stau în iața colectivelor din economie în aceste zile, publi
căm în pagina a 111-a o amplă anchetă a „Scînteii”. 
____________________________________________________________________________________________________________  J

Pătrundem, pe firul sui
tei noastre de reportaje, în 
Oltenia, ținut românesc de 
străveche tradiție istorică 
și de pregnantă specificita
te spirituală, înscriindu-și 
cu mindrie valorile în te
zaurul fermecatei unități în 
varietate care este Patria. 
La focul nestins al timpu
lui istoric, oamenii acestor 
locuri și-au identificat de
plin destinul — sub sem
nul aceleiași iubiri nestin
se pentru pămîntul strămo
șesc, al luptei necurmate 
pentru dreptate socială și 
neatîrnare națională, al e- 
roismului și spiritului de 
jertfă — cu acela al Mun
teniei istorice. Care și-a 
confundat devenirea cu a- 
ceea a celorlalte mari enti
tăți geografice și ' istorice 
românești.

în timp, bogate documente 
mărturisesc în privința 
luptei țăranilor olteni. A- 
ceștia, • pilduitori în dra
gostea lor de țară, luptau 
deopotrivă contra cotropi
torului străin (de pildă, sub 
flamura lui Mihai Viteazul, 
despre a cărui „Curte" de 
la Caracal vorbesc hrisoa
vele) și împotriva feudali
lor abuzivi. Cronica „de 
țară" sau cea măruntă, in
directă, vprbesc frecvent 
despre nesupunerea la lu
cru, despre procese de eli
berare din iobăgie, despre 
fuga de pe moșii a țăra
nilor. .

Condiții care aveau să 
nască, și pe aceste locuri, 
haiducia. Aici, în Olt, a 
haiducit vestitul Iancu Jia- 
nu, erou legendar... Era fi
resc deci’ ca țărănimea 
de aici să participe în 
masă la răscoala lui Tu
dor Vladimirescu. Fiul mo
șierului de la Ianușești 
scrie, in timpul răscoalei, 
tatălui său : „Rumânii au 
mari fumuri și nimeni nu 
ne ascultă. Rumânii și 
scăunașii nu mai sînt cei 
dinainte... Acum ei sînt stă- 
pîni și eu mă tem mai 
mult de ei".

Semnificativă este și par
ticiparea localnicilor la re
voluția de la 1848 (Popa 
Șapcă, Magheru, Pleșoianu) 
și la lupta pentru Unire 
(aici au existat cluburi uma
niste). Iar după patru dece
nii, în 1898—1899, aveau să 
se înființeze aici primele 
cluburi socialiste, a căror ac
tivitate n-a rămas fără ur
mări concrete. Astfel, chiar 
în 1899 în gara Slatina a 
avut loc o răscoală la care 
au participat 3 000—4 000 de 
țărani, cărora li s-au adău

gat și muncitori ceferiști. 
A fost, de fapt, un prelu
diu al răscoalei din 1907, 
reprimată și aici in mod 
singeros.

ai Ideilor comuniste. A- 
cest transfer de valori 
umane avea să capete o 
înaltă încununare prin tî- 
nărul militant comunist, ri

Oltul 
împlinirilor 
socia liste

Odată cu înființarea 
Partidului Comunist Ro
mân se intensifică și în Olt 
mișcarea revoluționară. 
Mulți localnici plecați la 
București pentru a se 
angaja în industrie se 
reîntorc ca propagandiști

dicat din Scorniceștî, 
Nicolae Ceaușescu, a cărui 
luptă neclintită pentru vic
toria socialismului în Româ
nia — activitate pilduitoa
re, integrată trainic capito
lelor de frunte ale istoriei 
neamului — a făcut ca

fiul acestor meleaguri să 
fie învestit cu onoarea și 
răspunderea de Secretar 
general al Partidului Co
munist Român și de Pre
ședinte al Republicii.

După 23 August 1944, oa
menii Oltului, în rînd cu 
întregul nostru popor, au 
dus, din prima clipă, sub 
conducerea partidului, lup
ta pentru o viață nouă.

Cum se prezenta județul 
Olt Ia 23 August 1944 7 E 
de-ajuns să amintim că în 
această zonă existau doar 
citeva mori și o fabrică de 
cherestea, care, înaintea 
celui de-al doilea război 
mondial, avea circa .200 de 
salariați... Cum se prezintă 
azi ?

Cităm dintr-un document 
recent al comitetului jude
țean de partid, avînd ca
racter generalizant pentru 
chipul de azi al acestor me
leaguri : „Județul Olt s-a 
integrat organic in circui
tul economic al țării, deve
nind unicul producător de 
aluminiu, osii montate cu 
roți monobloc, laminate din 
aluminiu, instalații pentru 
irigat, unele produse căr- 
bunoase și deține o pon
dere însemnată în produc
ția de vagoane-marfă, piei, 
conserve, zahăr, tricotaje 
din bumbac etc. De subli
niat este faptul că producția 
industrială a anului 1950 se 
realizează, în acest an, în 
numai 11 zile. De aseme
nea, în 1975 producția glo
bală va fi mai mare de 2,7 
ori decît în cincinalul tre
cut".

Și iată alte repere : dacă 
în 1960 în județ erau două 
unități cu caracter republi
can, astăzi numărul lor a 
crescut la 15.

Datorită acestui efort, în 
actualul cincinal au fost 
dezvoltate capacitățile de 
producție existente și au 
fost puse în funcțiune noi 
obiective importante, cum 
este extinderea de la în
treprinderea de aluminiu, 
care va realiza, în acest an, 
o producție de 25 de ori 
mai mare decît cea din 
1965. Au fost puse în func
țiune noi întreprinderi. 
Iată de ce la sfîrșitul 
anului 1973 valoarea pro
ducției globale industriale 
a fost de peste 30 de ori 
mai mare decît in 1960. în

Emillan ROUĂ 
D. PETRE

(Continuare în pag. a Ii-a)
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de cercetare si de producție

ÎN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE: 

TELEX CETĂȚENESC, 

FAPTUL DIVERS, CAR

NET MUZICAL, CAR

NET PLASTIC, DIN ȚĂ

RILE SOCIALISTE, RĂS

FOIND PRESA STRĂINĂ, 

SPORT, DE PRETUTIN

DENI
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cartierul bucureștean Balta Albâ Foto : S. CristianImagine din f

Cum se reflectă 
in proiectele de 
Program și Direc
tive politica de 

creștere neîntre
ruptă a nivelului 

de trai 
al poporului

BUNURILE
DE LARG
CONSUM

ÎN PAGINA A II~A
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Platforma industrială a 

Tirgoviștei. O citadelă, deo
potrivă a construcției și a 
siderurgiei, integrată bă- 
trînei cetăți de scaun care 
a cunoscut, cu precădere, 
în perioada dintre Congre
sele al X-lea și al XI-lea 
ale partidului, una dintre 
cele mai spectaculoase în
tineriri. Și nu numai în 
ceea, ce privește viața cita
dină sau dinamica și am
ploarea noii urbanistici, ci 
mai cu seamă în privința 
suflului etic al cetății, a 
spiritului înnoitor care de
finește Tirgoviștea acestor 
ani.

Care sînt trăsăturile spi
rituale ale unei asemenea 
așezări ? Cum răsfring ele 
prefigurările atit de lim
pede conturate în proiectul 
de Program al celui dc-al 
XI-lea Congres al partidu
lui, privitoare la omul 
României acestui timp, che
mat să dea împlinire con
cretă înaltelor obiective ale 
cincinalului, viitor, ale de
ceniului carte urmează ?

Am poposit pe platforma 
industrială tirgovișteană 
chiar a doua zi după ce 
avusese loc conferința co

mitetului de partid- .- 
ceput ni s-a oferit < 
cadrare în peisajul 
al platformei :

— Dacă adăugăm
2 000 de comuniști — 

. spus subinginerul și

I. La în- 
t o in

uman
celor 
ne-a 
eco-

platformei, al comitetului 
de partid de aici activează 
trei categorii de oameni ai 
muncii : constructori, mon
turi și oamenii producției 
propriu-zise (oțelari, lami- 
noriști, chimiști, specia-

dire și țel, ca acțiune, ca 
stil de muncă... De pildă, 
se știe că în cadrul unei 
platforme complexe ca a 
noastră „conflictele" între 
constructor ș; beneficiar 
sînt frecvente, ele- mani-

c/» zici „ms-sup!"V
SĂ PUI Șl UMĂRUL

nomistul Constantin Oană, 
secretarul comitetului — 
pe cei 3 500 de uteciști, 
ajungem la concluzia sta
tistică potrivit căreia, în 
colectivul nostru, a cărui 
medie de vîrstă este de 26 
de ani, unul din doi oa
meni face parte dintr-o or
ganizație de bază de partid 
sau de tineret. în cadrul

liști de întreținere etc.). 
Incit, dacă vorbim de re
lațiile interumane în colec
tivul nostru, de la această 
realitate trebuie să por
nim : de la strădania comi
tetului de partid, a organi
zațiilor de bază de a uni 
cele trei categorii intr-o 
singură familie constructiv- 
productivă, unitară ca gin-

festîndu-se fie prin „pasa
rea" răspunderilor de la o 
categorie la alta, fie prin 
„duelul" de învinuiri reci
proce atunci cînd se ivesc 
greutăți. Cum s-ar spune, 
oameni care muncesc zi de 
zi, ani la rînd, întru același 
scop și în același perime
tru, continuă totuși să se 
socotească „străini" unii

de alții, ca un fel de ta
bere aflate într-o perma
nentă „hîră" din care, 
bineînțeles, n-au <je cîști- 
gat nici unii, nici alții, in 
esență nici construcția, nici 
producția. Or, o asemenea 
situație este nu numai de 
nedorit pentru bunul mers 
al. muncii, nu numai opusă 
concepției moderne de lu
cru în industrie, dar este 
și incompatibilă cu princi
piile etice ale partidului și 
societății noastre, principii 
care ridică spiritul de co
laborare și de întrajutorare 
muncitorească, de respon
sabilitate 
rangul 
tori în 
marele 
iizării.

Iată 
dreptat 
tenția 
rea 
dezvoltarea 
muncitorești, 
unui climat 
tului de colaborare. Dez
baterile din ultima vreme

comunistă Ia 
de factori hotări- 
nobila luptă de pe 
front al industria-

de ce, ne-am în- 
cu precădere 
spre 

acestor
a- 

concretiza- 
principii, — 
întrajutorării 
a asigurării 

propice spiri-

Petre DRAGU
(Continuare în pag. a V-a)

S-a remarcat, și pe bună dreptate, 
că noua concepție asupra învățămîn- 
tului superior, elaborată de partid 
cu conți îbuția esențială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, oferă actului 
educativ condiții excelente spre a-și 
spori eficiența, a-și îmbogăți conți
nutul lui uman, în timp ce nouă,'ca
drelor didactice, ne deschide lărgi 
posibilități de manifestare plenară a 
personalității de dascăli, de îndru
mători ai tineretului spre cele mal 
înalte demnități morale. Căci acti
vitatea de cercetare și producție pe 
care o introducem organic, stabil și 
cu o pondere din ce în ce mai mare 
în unitățile de învățămînt superior 
are nu numai efecte instructive și e- 
conomice, ci și multiple rezonanțe 
educative. Explicația e simplă : a- 
ceste activități contribuie substanțial 
la cultivarea spiritului de colabora
re f ele oferă studenților trăirea to
nifiantă și stimulatoare a bucuriei de 
a realiza ceva cu mintea și cu mîi- 
nile lor ; în fine, anulează tendința 
unor tineri de a se desprinde de fi
nalitatea productivă a învățăturii.

Pe de altă parte, participarea di
rectă a cadrelor didactice la munca 
productivă a studenților are darul de 
a amplifica considerabil puterea e- 
ducativă a profesorilor pe toate pla
nurile. Căci una este să afirmi de. 
la catedră că munca este principalul 
izvor de bucurie a vieții, să teoreti
zezi asupra nobleței și demnității ei 
sau să filozofezi asupra finalității 
practice a cunoașterii și altceva, cu 
totul altceva, este să faci sensibile a- 
ceste adevăruri prin propriul tău. e- 
xemplu. în acest ultim caz, discursul 
devine aproape inutil, iar forța edu
cativă a ideii încorporate capătă pro
porții elocvente.

Dar se mai adaugă și altceva, deo
sebit de important, sub raport edu
cativ : între studenți și dascălii lor 
care muncesc alături, fie spre a crea 
un produs nou, a îmbunătăți calita
tea altuia sau spre a mări producti
vitatea unei instalații se stabilesc re
lații umane de un tip nou, cu un u- 
riaș potențial modelator. Spre o mai 
bună explicitare a acestei idei se 
cade să observăm că unul din mari
le defecte care se pot manifesta în 
educația studenților este, după pă
rerea mea, distanța mare dintre stu
denți și cadrele didactice. Derivată 
din cel mai desuet academism, aceas
tă distanță este menținută și de fap
tul că, în pofida tuturor insistențelor, 
unii profesori au în realitate contact 
cu studenții numai la orele de curs 
și de examen, relația curentă de la 
om la om cu studentul fiind de re
gulă transferată în sarcina asistenți
lor și a șefilor de lucrări. în felul a- 
cesta, actul educativ al profesorului 
■e reduce, sub un anumit aspect,

doar la enunțuri abstracte de norme 
etice sau de comportament, enunțuri 
care nu străbat, de regulă, în pro
funzimea spiritului studenților. Or, 
e clar că prin acest mecanism, în loc 
de oameni care au îndoielile, zbuciu
mul și erorile lor, uneori chiar și în 
planul creației științifice, se consti
tuie despre profesori imaginea falsă
— și descurajantă pentru cei tineri
— a unor ființe atotștiutoare care, 
puse în fața unor probleme noi, 
merg liniar și implacabil direct la 
soluția optimă. Nu-i nevoie cred să 
subliniez cit este de îndepărtată a- 
ceastă imagine de procesul real de 
creație și deci cît de puțin educativă 
este.

în procesul de îndrumare nemijlo
cită nu mai e$ti la catedră, nu mal 
expui, fără să te poată întrerupe ni
meni, legi și noțiuni ce-ți sînt fami
liare, nu ai timp să-ți pregătești răs
punsurile, ci trebuie să faci față pe 
loc întrebărilor tinerilor, să dovedești 
cunoașterea și înțelegerea profundă a 
celor mai diferite cîmpuri ale vieții 
și culturii, să ai puterea să mărturi
sești că nu știi o mulțime de lucruri, 
să accepți că nu întruchipezi idealul 
și completitudinea.

Fenomenele de „lapsus" edu
cațional dispar de la sine 
dacă profesorul lucrează alături de 
studenți în munca de cercetare și 
în cea de producție. El nu mai poate, 
oricîte prejudecăți ar avea, să se 
mențină în afara limitelor sincerității 
și, oricîte scăderi ar avea, studenții 
i le acceptă cuceriți de participarea 
la strădania lor creatoare, de ones
titatea și munca lui. în asemenea 
condiții radical schimbate, aceleași 
cuvinte care, pronunțate oricît de 
solemn de la catedră de către un om 
in esență necunoscut, alunecau fără 
efect pe lîngă tineri, capătă o nebă
nuită forță de penetrație, stima față 
de omul adevărat și de valoarea lui 
acționează educativ mai puternic de
cît critica colțoasă și amenințările, 
asperitățile multor suflete tinere și a 
temperamentelor irascibile se șterg, 
modelarea noii generații devine mai 
ușoară și mai profundă. Procesul de 
integrare a învățămîntului superior 
cu producția și cercetarea reprezin
tă, așadar, prin el însuși un potențial 
plurivalent de educare multilaterală 
a studenților, de formare a lor pe 
măsura celor mai Înalte idealuri ale 
noastre — idealurile muncii asidue, 
devotate, competente. Depinde atit 
de priceperea, cît și de curajul nos
tru, de onestitatea noastră profesio
nală și morală să-1 valorificări în- 
tr-un timp și în modalități optime.

Prof. univ. emerit 
Ion CUKIEVICl
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CUM SE REFLECTĂ ÎN PROIECTELE DE PROGRAM ȘI DIRECTIVE POLITICA
A

DE CREȘTERE NEÎNTRERUPTĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI

B
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LE DE LARG CONSUM
„0 preocupare de prim ordin o va constitui dezvoltarea și modernizarea industriei bunurilor de 

consum. Se va extinde producția industriei ușoare și a altor ramuri industriale nealimentare. Industria 
de textile, confecții și încălțăminte va trebui să satisfacă în mod optim necesitățile reale, raționale de 
consum ale întregii populații. Va crește producția de țesături din fire și fibre chimice, se va dezvolta 
producția de piele sintetică. 0 atenție deosebită va trebui acordată calității producției bunurilor de con
sum, diversificării ei, corespunzător cerințelor oamenilor muncii".

Din •proiectul de Program, al Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism

UastFla ușs-ari în AdnaU 1976 ■ 198Q
Pentru lucrătorii din' industria 

ușoară, însuflețită dezbatere a pro
iectelor de Program și de Directive, 
documente de lucru fundamentale 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român în
seamnă, în fapt, prospectarea căi
lor și mijloacelor necesare traduce
rii în viață a prevederilor mărețe
lor obiective ce ne stau în față 
pentru anii viitori.

La stabilirea acestor sarcini s-au 
avut în vedere noile .orientări, 
schimbările intervenite în structura 
cererii populației ca urmare a pro
cesului accentuat de urbanizare a 
unui număr tot mai mare de loca
lități din țară, a ridicării satelor la 
nivelul orașelor. în mod firesc, în 
viitorul plan cincinal, atenția noas
tră va fi îndreptată, cu prioritate, 
spre obținerea varietății sortimen
tale și a creșterii calității produse
lor, la nivelul cerințelor publicului 
cumpărător, fără a se neglija, desi
gur, sporurile cantitative. Avind în 
vedere realizările de pînă acum ale 
industriei ușoare, importantele de
pășiri ale sarcinilor actualului plan 
cincinal (vom realiza. în perioada 
1971—1975. peste prevederile planu
lui cincinal, o producție de circa 
37 miliarde lei,, ceea ce înseamnă 
că prevederile cincinalului, la va
loarea producției globale, vor fi 
realizate în patru ani, șase luni și 
citeva zile), obiectivele ce ne-am 
propus pentru perioada 1976—1980, 
deși îndrăznețe, apar pe deplin 
realizabile.

în contextul general al dezvoltă
rii multilaterale a economiei națio
nale, industria ușoară va continua 
să crească în ritm susținut. La va
loarea producției globale se preve
de în anul 1980, față de 1975, un 
spor de 54 la sută, care corespun
de unui ritm mediu anual, pe în
treaga perioadă, de 9,1 la sută. Dar, 
în cadrul dezvoltării de ansamblu 
a industriei ușoare, s-au avut in 
vedere creșteri diferite de la ramu
ră la ramură, în funcție de cerin
țele pieței interne și externe. Cele 
mai mari sporuri de producție au 
fost prevăzute la tricotaje și con
fecții. Ca urmare, se vor fabrica, 
în anul 1930, cu 64 la sută • mai 
multe confecții decît în 1975 și cu 
57 la sută mai multe ' 
stabilindu-se ritmuri mai înalte de- 
cit cel stabilit pe întreaga industrie 
ușoară. Nu va fi vorba însă de o 
simplă creștere cantitativă, ci de 
o îmbunătățire- simțitoare a struc
turii producției, în raport cu exi
gențele sporite ale cumpărătorilor. 
De pildă, la confecții, o atenție 
deosebită se va acorda îmbrăcămin
tei destinate a fi purtată la muncă, 
zi de zi, cît și celei pentru locui
torii din mediul rural, categorii de 
mărfuri la care, în prezent, există 
serioase rămîneri in urmă. Gama 
sortimentală a confecțiilor se va 
îmbogăți, nu numai datorită'imagi
nației creatorilor de modele, ci și 
utilizării unor țesături noi, de cali
tate superioară : stofele tricotate, 
stofele din fibre poliester textura-

ing. Gheorghe CAZAN, ministrul industriei ușoare

etc., o pondere însemnată revete
nind țesăturilor pe bază de materii 
prime indigene (in și cinepă, fire 
chimice). Calitatea superioară, as
pectul cit mai divers și plăcut al 
țesăturilor (in consecință și al con
fecțiilor) se va datora și ridicării 
nivelului telinic al producției. 
Alt exemplu : industria pielă
riei va dezvolta, cu prioritate, 
producția de încălțăminte destinată 
femeilor (ponderea acestei catego
rii de încălțăminte va reprezenta 
peste 37 la sută în anul 1980, față 
de 28 la sută în prezent), se vor 
introduce in fabricație noi tipuri de 
încălțăminte din piele sintetică.

Un Ioc de seamă în planurile 
noastre de viitor îi ocupă produsele 
destinate înzestrării și înfrumuse
țării căminului, ușurării treburilor 
menajere. Este un capitol la care 
ne simțim datori față de publicul 
cumpărător, oferta de pină a- 
cum nefiind satisfăcătoare, la 
unele dintre aceste produse, nici 
cantitativ și nici sortimental. Iată 
de ce am prevăzut sporuri impor
tante de producție. îndeosebi la 
perdele din fibre sintetice, covoa
re, articole de iluminat ș.a. în 
același timp, producția de țesă
turi extralate pentru lenjerie, care in

actualul plan cincinal se va dubla, va 
mai înregistra o creștere pină în 
anul . 1980, față de 1975, de peste 40 
la sută. La articolele de uz casnic, 
așteptate de gospodine pentru a le 
ușura efortul și a le economisi 

, timpul, s-a prevăzut îmbogățirea 
gamei acestor articole cu noi și 
interesante sortimente : vase de ■ 
fiert sub presiune, de diferite capa
cități, mașini de tocat multiopera- 
ționale, dispozitive pentru tăiat le
gume, aparate centrifugale pentru 
sfticuri, plite și mașini de gătit e- 
lectrice, hote absorbante pentru bu
cătării etc. Pentru prima oară se 
vor produce, în țară, vase de sticlă 
termorezistente.

Nu o dată industriei ușoare i s-a 
reproșat că nu satisface pretențiile, 
cantitative și estetice, ale micilor 
cumpărători. Iată de ce, în cinci
nalul următor punem un accent 
deosebit pe sporirea considerabilă 
a producției articolelor destinate 
copiilor, incepînd cu îmbrăcămintea 
și terminînd cu jucăriile. Ca atare, 
in 1980, livrările la fondul pieței 
vor spori cu circa 60 la sută față 
de 1975, la tricotaje și confecții, și 
cu circa 50 la sută la încălțăminte. 
Producția de jucării va cunoaște 
revirimentul așteptat : la nivelul

anului 1980, industria ușoară va a- 
sigura, în medie, fiecărui copil 6 
jucării, mai cu seamă jucării me
canizate și de montaj.

Acestea sînt doar citeva, cele mai 
importante, dintre obiectivele ce he 
revin din viitorul plan cincinal. Re
alizarea lor, în condițiile reducerii 
nivelului de cheltuieli cu circa 65 
lei la fiecare 1 000 lei producție- 
marfă, din care aproape 40 lei la 
cheltuielile materiale, constituie 
subiectul principal al dezbaterilor 
care au loc în colectivele întreprin
derilor. și centralelor noastre. Nu 
este o sarcină ușor de înfăptuit, de
oarece presupune schimbarea radi
cală a structurii producției, folo
sirea mai largă a inițiativei crea
toare și a concepției proprii în pro
iectarea și reproiectarea produse
lor, folosirea, cu maximum de efi
ciență, a capacităților de producție 
și a forței de muncă, economisirea 
tuturor resurselor materiale, a fie
cărui gram de materie primă, 
reducerea și eliminarea totală a 
cheltuielilor neeconomicoase etc. 
Mobilizarea resurselor materiale și 
umane existente, paralel cu intrarea 
în funcțiune a 107 noi unități pro
ductive, vor crea premisele înde
plinirii tuturor obiectivelor ce re
vin industriei ușoare, în următorul 
cincinal, ceea ce va însemna, prac
tic, mărfuri mai multe și, mai bune 
pentru populație, pe măsura pre
tențiilor și puterii 
crescute.
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© în următorul cincinal, industria ușoară va utiliza, 

cu prioritate, materii prime ce se produc în țară. Ele 

vor reprezenta, în 1980, 75 la sută din totalul consu
mului de mâterii prime al întreprinderilor textile, față <>
de 51 la sută în 1974 (ponderea fibrelor și firelor chi-

mice ajungînd la 66 la sută din întregul volum nece

sar țesăturilor) ; în industria pielăriei acest procent va 

crește de la 62 la sută la 81,3 la sută.

Picurată 
din inimă

Evident, ne bucură nespus 
cind primim la redacție scrisori 
în care oamenii mulțumesc altor 
oameni pentru că le-au alinat 
suferințele, oprind evoluția unei 
boli ori vindeeîndu-i. Spre 
exemplu, Rozeta Echim — din 
satul Nisipari, județul Constan
ța — ne-a scris despre înalta 
profesionalitate și căldură uma
nă cu care îngrijesc bolnavii 
medicii Victor Mudric, mai ti
nerii săi colegi N. Drăgoiescu 
sau N. Mitea și. alți slujitori 
devotați ai lui Hipocrate, de la 
Institutul oncologic din Capitală. 
Primim des asemenea scrisori 
emoționate și emoționante — 
ceea ce înseamnă, după cum 
știm prea bine fiecare, că în cei 
mai multi dintre oamenii în alb 
sălășluiește cît.e un mare suflet. 
Păcat că nu linsese nici excep- 
țiilq. Mare, păcat !

Student!9

de milioane
Timp de aproape două săptă- 

mîni, 506 studenți de la Institu
tul de subingineri hunedorean 
și-au efectuat stagiul de prac
tică direct in producție, înca
drați în echipele de lucru ala 
combinatului siderurgic din lo
calitate. La sfirșitul perioadei, 
productivitatea fiecăruia a fost 
evaluată la 6 000 lei. Deci, 506 
studenți X 6 000 lei - 3 036 000 
lei. Integrarea învățămîntului cu 
producția a oferit, astfel, 
încă o convingătoare demon
strație practică. Felicitărilor 
transmise ^oficial la institut, de 
către directorul general al com
binatului, le adăugăm și aplau
zele noastre scrise. r/

Se numește
Ifrose
Vasile

In anul 1947, trei familii din 
județul Sibiu au luat spre creș
tere șl educare trei frați săr
mani proveniți din orașul Hușt. 
Anii au trecut, iar doi dintre 

'frați — Ion.și Pavel — s-au re- 
'găsit și .Iqcuiesc acum în Iași. 
Nu; dau înSă:' de urma celui 
de-al treilea. Se numește Ifrose 
Vasile, fiul lui Alexandru și al 
Alexandrei, născut la 28 ianuarie 
1944 în Huși. Cine cunoaște ceva 
despre el, sau despre familia 
care l-a adăpostit în 1947, este 
rugat să înștiințeze Miliția mu
nicipiului Iași — Biroul de evi
dență a populației.

Invitație4 4

VĂ INTERESEAZĂ?
e Noi prefixe telefonice. Recent au fost conectate la rețeaua tele

fonică interurbană localitățile : Alexandria — prefix 913 ; Cisnădie — 
925 ; Tg. Mureș — 950 ; Sinaia — 973. Pentru anul viitor este prevă
zută conectarea localităților Slobozia — prefix 910 ; Sf. Gheorghe — 
923 ; Tirgoviște — 926 ; Piatra Neamț — 936 ; Focșani — 939 ; Petro
șani — 957 ; Reșița — 964 ; Baia Mare — 994 ; Satu-Mare — 997.

<3 Zilele trecute, cooperativa meșteșugărească „Tehțiica nouă" din 
Sibiu a deschis o casă de comenzi pentru servicii. Noua unitate — ,o 
adevărată uzină de servicii — execută zilnic comenzi pentru reparații 
la instalațiile de apă-gaz-canal, pentru recondiționarea mobilierului, 
curățenia și deratizarea locuințelor, efectuind și diferite comisioane 
(procurarea de bilete pentru spectacole, legalizări de acte ș.a.).

© în cunoscuta stațiune balneară Vatra Dornei au fost încheiate 
pregătirile pentru apropiatul sezon de iarnă. La dispoziția celor in
teresați se află, începînd din acest ari, un modern complex sanatorial 
de 300 de locuri, cu bază de tratament proprie. Dat fiind interesul tot 
mai mare de care se bucură pitoreasca stațiune de pe valea Bistriței, 
în 1975 va începe aici construcția unei noi baze de tratament — pre
văzută pentru incă 1 000 de proceduri — și a unui hotel cu 300 de 
locuri. Totodată, vor continua forările pentru depistarea și punerea in 
valoare a unor noi surse de ape carbogazoase.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• Tăcere, tăcere, dar să știm și noi de ce. „Cu mandatul poștal nr. 

366 din 13 VIII a.c., întreprinderea „Electrocentrale" Craiova — Ișal- 
nița mi-a expediat suma de 300 de lei pentru un drept care mi se cu
venea — ne scrie M. Badea din satul Coșovăț, comuna Brezuița — 
Motru, județul Mehedinți. Numai că banii respectivi nu i-am primit 
nici acum. între timp, am făcut și o sesizare la Oficiul P.T.T.R. Cra
iova II (sesizarea am expediat-o cu recomandata nr. 10 din 10 IX 
a.c.), dar nici de această dată nu mi s-a răspuns nimic". Poate acum !

a „Întârzierea cu care trag adeseori trenurile la peronul Gării de 
Nord creează un tablou de nedescris ; avind la dispoziție doar citeva 
minute pentru a se urca în vagoane, călătorii încercați cu bagaje se 
îmbulzesc pe scări și pe culoare intr-o veritabilă cursă contracrono- 
nietru". (Georgeta Vișan, str. Apusului nr. 12, București).

@ Specialitatea casei. „Știți care este specialitatea casei la restau
rantul pescăresc «Delta» din Tulcea ? Mușchiulețul de porc la gră
tar !“ (V. Crivăț, str. Chopin nr. 25, București).

ECOURILE RUBRICII
e Se poate și Ia Ploiești. în nota „Dacă se poate la Videle", apă

rută in cadrul rubricii noastre, popularizam experiența pozitivă pri
vind organizarea și modernizarea gării'din Videle. Totodată, criticam 
situația din alte gări, inclusiv a celei din Ploiești. în răspunsul pri
măriei din Ploiești se spune : „în stația Ploiești Sud sint în curs de 
execuție și finisaj — cu termen de predare 30 — XII — a.c. — o sene 
de lucrări de, modernizare, precum drenarea platformei stației, pla
carea peronului I și a celor două tuneluri ce fac legătura intre liniile 
1 șl 7 etc.“.

ARGEȘENI

i.

După cum am fost informați 
de tovarășul inginer Mihai Gu- 
giu, directorul I.F.E.T. 
colectivul 
pe care o 
secții ale 
transport 
lemnului și-a îndeplinit cu mult 
înainte sarcinile de producție 
pe primii 4 ani ai cincinalului. 
Pină la finele anului, forestierii 
argeșeni vor realiza, suplimen
tar, 9 000 mc cherestea, 4 000 mp 
parchete, 3 000 mp binale, 5 000 
butoaie și altele. Angajamentul 
anual a fost și el îndeplinit și 
suplimentat cu 8 milioane lei. 
Aceste succese au fost obținute 
ca urmare' a unor acțiuni bine 
gindite de colectivul de aici, în
tre care crearea de stocuri tam
pon de materiale lemnoase me
nite să asigure o desfășurare 
normală a procesului de pro
ducție pe vreme friguroasă. De 
asemenea, s-a soldat cu. bune 
rezultate extinderea tehnologiei 
de exploatare și sortare a arbo
rilor de la tulpină pină la cea 
mai mică crenguță în platforme 
mari, centralizate, tehnologie 
care are drept scop creșterea 
•gradului de industrializare a 
masei lemnoase. Ferăstraiele, 
funicularele,. incărcătoarele me
canice și celelalte mijloace mo
derne din dotare sint folosite cu 
randament sporit. Totodată, în
treprinderea a fost dotată cu 60 
de noi tractoare forestiere și 200 
ferăstraie, incărcătoare și des- 
picătoare, precum și cu nume
roase autocamioane de mare to
naj. în viitor se prevede o va
lorificare mai bună a deșeurilor 
rezultate din fabricile proprii de 
cherestea, devenind materie 
primă pentru producerea de 
PAL și P.F.L. Cu forțe proprii 
au fost confecționate mai multe 
instalații de tocare a deșeurilor.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Pitești, 
de muncă al unității 
cdnduce, cu cele 5 
sale de exploatare, 
și industrializare a

T
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(Urmare din pag. I)

acest fel, industria a deve
nit ramură conducătoare în 
economia județului, partici- 
pind cu 68 la sută la pro
ducția materială. Și încă o 
subliniere: în actualul cin
cinal, numai în industrie 
s-au creat peste 15 000 locuri 
noi de muncă, dublîndu-se 
astfel numărul celor din 
1970.

Și'în agricultură s-au ob
ținut succese remarcabile : 
a sporit și s-a modernizat 
baza tehnico-materială ; în 
prezent, pe ogoarele unită
ților socialiste din județ 
lucrează aproape 5 000 de 
tractoare, peste 2 500 de 
combine și 2 600 de semă
nători mecanice ; au cres
cut cantitățile de îngrășă
minte chimice la hectar (de 
la 207 .kg substanță brută 
în 1968 la peste 300 kg 
în 1973) ; suprafețele iri
gate au crescut de Ia 
29 500 ha în 1968 la peste 
90 000 în 1974. Astfel, in 
numai 5 ani s-a dublat 
— și în unele locuri chiar 
s-a triplat — producția a- 
gricolă.

Pe fundalul trainic al in
dustriei moderne, al dez
voltării Intensive și multi
laterale a agriculturii și a 
celorlalte ramuri produc
tive s-a schimbat substan
țial modul de viață al 
oamenilor. De exemplu, 
ca urmare a faptului că

populația orașului Slati
na în timp de 9 ani 
s-a dublat, aici a apărut, 
practic, un nou și modern 
oraș : s-au construit • peste 
7 000 de apartamente, o po
liclinică și un spital, un 
hotel, licee și școli gene
rale, s-a introdus termo- 
ficarea, se află în stadiu 
final de co/istrucție un pa-

năzuințeior de viitor ale 
oamenilor de aici.

★
— Viitorul ? în luna mai 

a acestui an, cu prilejul 
vizitei în județul Olt, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Județul Olt va 
cunoaște și în anii 1976— 
1980 o dezvoltare în ritm

OLTUL

lat de cultură și un maga
zin de 5 000 mp suprafață 
comercială. Dar nu numai 
în orașele, ci și în satele 
Oltului au pătruns cu 
pregnanță elemente de ci
vilizație urbană : s-a în
cheiat acțiunea de electrifi
care a satelor, s-au con
struit brutării în toate lo
calitățile rurale, au fost 
modernizate, numai în ul
timii 5 ani. peste 300 km 
de șosele, s-au ridicat nu
meroase școli, cămine cul
turale, magazine, dispen
sare, băi populare, s-a 
declanșat o adevărată în
trecere patriotică pentru 
ridicarea edilitar-gospodă- 
reaseă a satelor pe măsura

înalt, producția globală 
industrială uimind să a- 
jungă la circa 20 miliarde 
Iei, iar producția pe locui
tor — la circa 35 090 lei".

Aceasta înseamnă, în pri
mul rînd, că vor apărea 
noi obiective pe harta eco
nomică a județului. Tot
odată, vor fi extinse capa
citățile de producție de la 
întreprinderea de vagoane 
Caracal, de la cea de pre
lucrare a aluminiului Sla
tina, de la întreprinderea 
de osii și boghiuri Balș. de 
la întreprinderea de pro
duse cărbunoase etc. Toa
te acestea vor spori numă
rul oamenilor angrenați 
în producție cu peste 17 000.

Sporuri similare revin, 
In viitorul cincinal, și agri
culturii. în anii 1976—1980 
producția globală agricolă 
va crește cu 20 la sută 
(producția vegetală cu 16,6 
la sută, cea zootehnică, cu 
28,7 la sută). Dezvoltarea 
administrării de îngrășă
minte chimice, a puterii 
tractoarelor, a suprafețelor 
irigate va da pînă în 198Q 
o și mai mare bogăție și 
frumusețe județului Olt.

Ea va avea adinei impli
cații asupra ridicării nive
lului de trai și spiritual al 
locuitorilor. Vor fi . con
struite 7 236 apartamente 
din fondurile statului, 1 400 
de. locuri in cămine munci
torești, 630 de locuri în spi
tale, 400 de locuri în că
mine, 3100 locuri în creșe,
1 025 locuri în grădinițe,
2 656 locuri în internate, 
208 săli de clasă, un cine
matograf cu 600 locuri, o 
sală de sport cu o capaci
tate de 1 000 spectatori, 7 
săli de gimnastică, pre
cum și un important volum 
de lucrări pentru alimen
tări cu apă, gaze, termofi- 
care, canalizare'etc.

în perspectiva viitorului. 
Oltul își etalează tot mai 
pregnant imaginea de chi
lim al împlinirilor socia
liste, componentă de bogă
ție și frumusețe a zestrei 
fără preț pe care o repre
zintă România contempo
rană.

Dumnealui, Vasile Chiriluță, 
lucra in deplasare. Este .din co
muna Birnova (județul Iași), dar, 
neavind ocupație, a nimerit prin 
București. Intr-o seară, obser- 
vind că un cetățean (Aurel 
Rusței) se „afumase" bine, l-a 
dus cu vorba pină l-a dus in 
Parcul „George Coșbuc" — unde 
nu numai că l-a luat la bătaie, 
dar i-a luat și banii, i-a luat și 
ceasul, i-a luat și alte obiecte 
personale. A dispărut, dar pînă 
la urmă tot a fost găsit — și este 
cercetat în stare fie arest. Un 
amănunt — faptul că V. Chirilu
ță este în etate de numai 21 de 
ani — ne face să medităm cu 
seriozitatea și gravitatea cuve
nite la ușurința și îngăduința cu 
care, deseori ii tratăm pe acei ti
neri care nu sint nici in cimpul 
muncii, nici în școală sau facul
tate.

Cursă 
specială

Gheorghe Dumitrache. medic 
veterinar la I.S.C.I.P.-Brăila, 
avea de transportat 90 lădițe cu 
struguri (400 kg I!) la locuința 
socrilor săi. Descurcăreț, a luat 
mașina întreprinderii, a încăr
cat-o și a p.ornit la drum. Dar 
pe drum l-au oprit organele de 
circulație, care l-au luat la în
trebări. Știți ce-a răspuns G.D. î 
Că e vorba de o situație specia
lă (17). I s-a replicat că, 
degrabă, e vorba 
specială, care — 
trebuie plătită ca

De ce?

mai 
de o cursă... 

bineînțeles —* 
atare.

un ofițer de 
seară, urcin-

) ■

V

Produse de calitate superioară pentru siderurgie
întreprinderile din cadrul 

Centralei industriale pentru ma
teriale refractare din Brașov 
sint angrenate intr-o amplă ac
tivitate de înnoire, modernizare 
și diversificare a producției. în 
ultima perioadă, eforturile cer
cetătorilor și specialiștilor din 
acest sector de mare importanță 
pentru economia națională și-au 
găsit materializarea in realiza
rea unor noi produse de strictă 
necesitate pentru industrie și, în 
mod special, pentru industria

siderurgică. Este vorba, între 
altele, de cărămizile de șamotă 
pentru bateriile de cocsificare 
de la Galați. Acest produs se 
caracterizează printr-o rezisten
ță superioară la compresiune și 
corozități reduse. Un alt produs 
realizat tot pentru sectorul si
derurgic sint betoanele refrac
tare, termoizolatoare, albumi- 
noase și superalbuminoase, me
nite să înlocuiască cărămizile 
refractare, față de care prezin
tă o serie de avantaje : dura-

bilitate mai mare, întreținere 
mai ușoară, preț de cost mai re
dus. Pe aceeași linie se înscriu 
și alte produse destinate atit in
dustriei siderurgice, cît și altor 
ramuri, cum ar fi produsele re
fractare termoizolatoare, utili
zate la căptușirea agregatelor 
termice, corpuri abrazive pentru 
șlefuirea suprafețelor mozaica- 
te, corpuri abrazive inelare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

1

Ne poveșlește 
miliție : «lntr-o 
du-mă in tramvaiul 24 să merg 
spre casă, o pasageră m-a rugat 
să intervin pentru că încasa- 
toarea o insultase in auzul călă
torilor. lntreprinzind cele nece
sare, am rugat-o pe reclamantă 
să-mi spună numele si adresa. 
Da, mi-a spus că se numește 
„cutare" si locuiește in Dămă- 
roaia, pe strada „cutare", la nu
mărul „x“. Peste citeva zile, cind 
s-o invit la circumscripție pen
tru unele lămuriri suplimentare, 
am constatat insă surprins si in
dignat ci persoana respectivă 
îmi dăduse un nume și-o adresă 
false. Mă tot întreb, de atunci, 
de ce ?». Cum, de ce. Din lași
tate !

Rubrlcâ redactata de
G. MITROI
și corespondenții „Scînteii
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.-------- în întreprinderi, pe șantiere-------------------------------------------------------

LA CENTRALA INDUSTRIALA DE MAȘINI Șl APARATAJE

ELECTRICE DIN CRAIOVA SUCCESE IN REALIZAREA PLANULUI
a tovarășului 

sosească tele- 
și importante

APEL NERECEPȚIONAT

în răstimpul care a trecut din acest 
an, o serie de unități din cadrul 
Centralei industriale de mașini și a-i 
parataje electrice Craiova au ob
ținut succese remarcabile în înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor. Și, totuși, analizînd 
stadiul indeplinirii Sarcinilor de plan 
pe ansamblul centralei, pe zece luni, 
rezultatele sînt nefavorabile. Cauza ? 
Realizările altor unități ale cen
tralei s-au situat sub prevederile 
de plan. Este cazul întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova — uni
tatea cu cea mai mare pondere in 
producția centralei industriale — 
întreprinderii de celule electrice 
Băilești și al întreprinderii de 
transformatoare mici din Filiași.

Cum acționează, pentru recupera
rea restanțelor și îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, centrala 
industrială, colectivele celor trei în
treprinderi restanțiere ?

— Neajunsurile din activitatea cen
tralei, a întreprinderilor din subor- 
dinea sa — ne spune directorul ge
neral al centralei industriale, ing. 
Ion Licu, — au fost analizate temei
nic, în fiecare sector de producție, in 
fiecare organizație de partid, la scurt 
titnp după vizita secretarului gene
ral al partidului de la sfirșitul lunii 
mai în întreprinderea „Electropu
tere". Planurile de măsuri întocmite 
în vederea eliminării deficiențelor 
interne urmăresc, cu precădere, în
tărirea ordinii, disciplinei și răs
punderii, de la director Ia mun
citor, în îndeplinirea sarcinilor 
de muncă. S-a trecut la perfecțio
narea activității de programare, lan
sare- și urmărire a producției. în pre
zent, în fiecare, unitate economică, 
secție și loc de muncă se cunosc cu 
precizie produsele și reperele lansate 
și cele care- urmează să fie introduse 
în fabricație.

Comparativ cu realizările lunii iu
nie, pe ansamblul centralei, in luna 
iulie s-a obținut o producție mai 
mare cu 9 milioane lei, în luna au
gust cu 53,4 milioane Iei, în septem
brie cu aproape 84 milioane lei, iar 
în octombrie cu 104 milioane lei.

Acordăm o mare atenție îmbună
tățirii aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Pentru intensificarea livrărilor 
s-a luat legătura cu principalii 
noștri furnizori, s-a întărit com
partimentul de aprovizionare. Tot
odată, s-au întocmit grafice de 
cooperare internă și se urmărește cu 
rigurozitate respectarea lor. Ca atare, 
în prezent, aprovizionarea locurilor 
de muncă este mult mai aproape de 
cerințele producției, dar în acest do
meniu mai stăruie incă unele nea
junsuri. Acestea vor fi eliminate cît 
mai curînd, la fel și abaterile de la 
disciplina muncii, deficiențele în pri
vința organizării producției, utilizării 
spațiilor și capacităților de producție.

Ne-am oprit, în continuarea 
analizei, la întreprinderea de celule 
electrice din Băilești. Ce constatăm? 
Rămînerile în urmă de la această' 
unitate au fost acumulate în două 
luni, cînd realizările colectivului s-au 
situat cu mult sub prevederile de 
plan. Am reținut și măsurile sta
bilite în întreprindere pentru re
cuperarea restanțelor. EÎe vizează, 
deopotrivă, perfecționarea pregătirii 
profesionale — 15 la sută din totalul 
muncitorilor nu își îndeplinesc nor
mele de producție — specializarea 
producției, unor sectoare și 'a unor

.......... ■■■■........ -.....U—

echipe și brigăzi de lucru, extinderea 
acordului global, dotarea locurilor de 
muncă cu s.d.v.-uri mai perfecționa
te ș.a. Totuși, în unitate mai sînt de 
rezolvat două mari probleme, hotă- 
rîtbare de altfel pentru recuperarea 
restanțelor. Prima o constituie întă
rirea disciplinei în muncă ; în pre
zent, indicele de folosire a timpului 
de lucru este doar de 94 la sută. A 
doua problemă se referă la îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale, intre furnizorii cu restanțe 
mai mari situindu-se întreprinderea 
de aparate de măsură din Timi
șoara.

Am notat, între altele o măsură 
deosebit de eficientă privind întări
rea răspunderii față de realizarea 
sarcinilor concrete de producție în 
fiecare zi, Ia fiecare loc de muncă : 
după fiecare schimb, în fiecare între
prindere, birourile de partid, împreu
nă cu conducerea operativă, anali
zează stadiul îndeplinirii sarcinilor 
de plan, intervin pe loc pentru eli
minarea neajunsurilor. La rindul 
lor, comitetele de partid pe întreprin
deri și fabrici, cu sprijinul comitetu
lui municipal de partid, al consiliu
lui județean de control muncitoresc 
și al comisiilor de control din între
prinderi urmăresc modul de organi
zare a producției și a muncii, întă
rirea asistenței tehnice, efectuează 
controale periodice asupra mersului 
producției (mai ales, schimburile II 
și III). în vederea rezolvării unor 
probleme mai dificile de aprovizio
nare s-au făcut intervenții și s-a pri
mit sprijin de la unitățile furnizoare. 
Totodată, au fost efectuate analize 
eu delegații ministerelor și între
prinderilor beneficiare și colabora
toare asupra unor sarcini majore, 
întregul activ de partid de Ia „Elec- 
troputere" și din celelalte întreprin
deri ale centralei este hotărît să re
cupereze grabnic restanțele de pină 
acum, ceea ce impune însă un spri
jin și mai substanțial din partea or
ganelor economice centrale de re-

Pe adresa Comitetului Central, 
Nicolae Ceaușescu continuă să 
grame prin care se 'anunță noi 
succese în întrecerea socialistă pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de termen.

în telegrama sa, Comitetul județean de partid 
MEHEDINȚI raportează că la 1 noiembrie a.c., cu 60 
de zile mai devreme, s-au realizat sarcinile de plan 
la producția globală industrială pe 4 ani ai cincinalu
lui. Avansul dobîndit se va concretiza pînă la finele 
anului într-o producție suplimentară de peste 1 mi
liard lei, realizîndu-se peste sarcinile de plari pe cel 
de-al patrulea an al cincinalului 76 000 tone huilă 
energetică, mobilă în valoare de peste 30 milioane lei, 
confecții și țesături textile de peste 290 milioane lei, 
3’400 m c cherestea, 7 200 tone preparate și conserve 
din carne. 6 000 hl bere, vagoane-marfă, construcții 
metalice și alte însemnate cantități de produse nece
sare economiei naționale și pentru export.

Comitetul județean de partid CONSTANȚA relevă 
în telegrama trimisă că oamenii muncii din județ au 
îndeplinit planul producției globale industriale pe în
tregul an cu 59 de zile mai devreme, creînd astfel 
posibilitatea ca pînă la finele lunii decembrie să ob
țină suplimentar produse în valoare de 1,5 miliarde 
Iei. Rezultate bune au fost înregistrate și în construcții, 
unde prevederile pe întregul cincinal au fost realizate 
cu un avans de un an și cinci luni. Traficul portuar 
de mărfuri planificat pe perioada 1971—1974 a fost 
îndeplinit încă din luna septembrie a acestui an, ur- 
mînd ca pînă la sfirșitul anului 1974 să se manipuleze 
suplimentar un volum de aproape 4 milioane tone.

într-o altă telegramă, colectivul ÎNTREPRINDERII 
DE GEAMURI DIN BUZĂU raportează înfăptuirea 
indicațiilor date de secretarul general al partidu
lui cu ocazia vizitei sale de lucru întreprinse în 
octombrie 1973. Față de 1973, producția globală indus-

trială pe 9 luni — se scrie în telegramă — a sporit cu 80 
milioane lei. Ne angajăm să realizăm pină la 
Congres o producție suplimentară în valoare de peste 
7 milioane lei, economii la prețul de cost de 3 milioane 
lei, precum și beneficii peste plan de 8 milioane lei.

în cursul zilei de ieri, și la ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE „ADESGO" din Capitală au fost îndepli
nite sarcinile inițiale de producție pe întregul cincinal, 
în telegrama adresată de colectivul acestei întreprin
deri se exprimă hotărîrea de a realiza, pină la sfirșitul 
anului 1975, 
loare de 515

O producție globală suplimentară în va- 
milioane lei.
ÎNTREPRINDERII de ARMATURI in-Colectivul ________ ___________  __

DUSTRIALE DIN FONTA ȘI OȚEL ZALĂU, județul 
Sălaj, anunță, de asemenea, intr-o telegramă că a atins 
cu un an și două luni înainte de termen parametrii 
finali proiectați la turnătoria de oțel.

Oamenii muncii — se arată în telegrame — 
dedică aceste succese apropiatului forum al co
muniștilor, ca o nouă expresie a atașamentului 
profund față de politica Partidului Comunist 
Român, a deplinei lor adeziuni față de preve
derile programatice din proiectele de Program 
și Directive.

In cuvinte pline de căldură, în telegrame se 
exprimă dorința fierbinte a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii ca, la Congresul al XI- 
lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar general al 
partidului. In aceasta, întreaga națiune vede o 
chezășie a continuării cu succes deplin 
succese dobindite în ultimul deceniu, 
tuirii obiectivelor edificării societății 
multilateral dezvoltate, a înaintării 
spre comunism.

a marilor 
a înfăp- 
socialiste 
României

Ați terminat pregătirile pentru 1975 ?
ÎNTREAGA PRODUCȚIE — NOMINALIZATA i Un 

asemenea rezultat anunță unități din economia fores
tieră și industria materialelor de construcții, cum 
sint combinatele de -ciment din Cîmpulung-Muscel și 
Aleșd. Nu 
prelucrare 
Focșani.

„23 August" din Tg. Mureș, cunoscută pentru înalta 
calitate a produselor,' pentru eforturile consacrate di
versificării sortimentelor.

sort.
Iile ȘTEFAN 
Nicolae BABĂ1AU

același lucru raportează combinatele de 
a lemnului din Drobeta Turnu-Seveyin și

DE EXECUȚIE AVANSAT pe șantiereleFRONT
construcțiilor de locuințe din Iași. Aici, din cele 2 620 
apartamente care se vor realiza în anul viitor, la circa 

. 2 100, se execută de pe acum fundațiile și structurile, 
pentru ca în timpul friguros ritmul lucrărilor să fie 
tot mai accelerat.

CONTRACTE INTEGRAL ASIGURATE pentru li
vrările din anul viitor către beneficiarii interni a 
realizat întreprinderea prelucrare a lemnului

TEHNOLOGIILE PENTRU NOILE PRODUSE sînt 
în stadiu înaintat de elaborare la întreprinderea de 
poduri din beton — Giurgiu. între produsele care se 
vor fabrica pentru prima dată in 1975 la această uni
tate economică figurează o serie de elemente prefabri
cate din beton pentru Complexul hidroenergetic 
Dunăre — Marea Neagră.

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE pentru realizarea 
sarcinilor de plan din anul viitor au fost asigurate 
în întregime la fabrica de montaj radio-televizoare 
Pipera, din cadrul întreprinderii „Electronica" Bucu
rești. Succesul are la bază dotarea corespunzătoare a 
spatiilor de producție existente cu noi linii tehnologice, 
construite Cu forțe proprii, prin autoutilare.

’■•«fcs-- ■•.■-i- . r_î*

„Grivița roșie" așteaptă, de luni de zile, beneficiari

din Craiova, Pitești, Teleajen, Borzești și Tg. Mureș

să-și ridice utilajele executate pentru ei

în ziarul nostru din 7 septembrie a.c. scriam : „Problema a devenit 
stringentă și reclamă o urgentă rezolvare. Este vorba de peste .1400 
tone utilaje tehnologice complexe, realizate în termen și chiar în 
avans de către constructorii de utilaj chimic de la întreprinderea bucu- 
reșteană „Grivița roșie", care așteaptă să fie preluate de către bene
ficiari". Articolul se încheia astfel : „Organizația de partid de la în
treprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" solicită, prin intermediul 
ziarului „Scînteia", un sprijin activ din partea organizațiilor de partid, 
a colectivelor din cadrul unităților beneficiare ale utilajelor tehnolo
gice, în sensul ca de îndată ce acestea sînt gata pentru livrare, neîn- 
tirziat să fie preluate, ceea ce va contribui la lansarea ritmică în fa
bricație și realizarea în termen, chiar in devans, a unor noi utilaje 
necesare șantierelor de investiții".

La ăproape două luni de la publi
carea articolului, Marin Raiciu, șeful 
biroului transport de la întreprinde
rea „Grivița roșie", np comunică :

— Dacă unii beneficiari de utilaje 
au înțeles să ne sprijine, ridicîndu-și 
în urma apelului nostru utilajele 
care le aparțineau, alții pînă la data 
de 31 octombrie a.c. nici n-au clipit...

Și, între timp, stocul de utilaje din . 
unitatea bucureșteană, gata pentru a 
fi livrate, s-a ridicat din 
1 000 de tone.

Din datele care ni 
zentat, din cele reținute 
rășii Ilie Bologa, secretarul comite
tului de partid, și Constantin Buzatu, 
președintele comitetului sindicatului, 
cit și de la specialiști ai serviciului 
desfacere din întreprindere, rezultă 
că unii beneficiari dovedesc în con
tinuare indiferență față de soluționa
rea problemei puse în discuție.’ Ast
fel, ------------------ --------------------
VA

nou la

s-au 
de la

peste

pre- 
tova-

COMBINATUL CHIMIC CRAIO- 
continuă să aibă neridicate de 

aici utilaje însumînd 131 tone, fa
bricate încă din anii 1972 și 1973 ; ni 
s-a spus și o veste bună : că pentru 
comanda internă nr. 71 904 sosește — 
în sfîrșit !— un trailer, pe care uti
lajul respectiv va fi transportat la 
Craiova, iar celălalt produs, cuprins 
în comanda intejnă 71 905. va fi 
transportat în următoarea săptămînă. 
Vom urmări preluarea utilajelor.

O invitație similară I se adresează 
și COMBINATULUI PETROCHIMIC 
PITEȘTI, care are gata pentru pre
luare comanda internă de utilaje nr. 
74 513 — formată din 2 coloane, to- 
talizind 250 tone. De aceea, insistăm 
pe această cale ca acestea să fie ri
dicate neîntîrziat", spune Marin 
Raiciu.

Pentru RAFINĂRIA TELEA
JEN, aminteam și în articolul 
anterior, cei de la „Grivița roșie" au 
terminat încă din 20 august a.c. un 
rezervor, cuprins în comanda internă 
74 928. Ne adresăm din nou colecti
vului de la Teleajen : Poate că vreți 
să vedeți rezervorul montat cît mai 
grabnic, stimați tovarăși ! Atît 
dv., cît și cei care răspund de 
urmărirea și materializarea inves
tițiilor de la COMBINATUL PETRO
CHIMIC BORZEȘTI (incă 3 rezer
voare de 33 tone fiecare, gata de li
vrare din perioada 30 august — 20 
septembrie a.c.) aflați pe această 
cale, că puteți prelua — și trebuie 
făcut cît mai grabnic acest lucru ! — 
de Ia furnizorul bucureștean utilaje
le menționate.

în ultimele două luni. Ia întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița roșie" 
s-au mai terminat și sînt gata de li
vrare utilajele specificate în comen
zile interne : nr. 74 514, tot pentru 
Combinatul chimic Craiova (217 to
ne) ; nr. 74 515/1 pentru COMBINA
TUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZO- 
TOASE TG. MUREȘ (112 tone) ; nr'. 
74 415 : două tronsoane de coloană, a 
cite 2 colete fiecare (în total 46 tone) 
pentru Combinatul petrochimic 
zești. Este drept, această 
Urmii comandă are termen 
livrare în decembrie a.c. Dar
constructorii de utilaje au izbutit 
să le fabfice în devans, la urma ur
mei de ce montorii de pe șantie
rul de investiție să fie mai pre-; 
jos ? Nu ne îndoim că și ei au do
rința de a pune în funcțiune, cît 
mai repede, aceste utilaje.

Este desigur evidentă strădania 
colectivului bucureștean de a realiza 
planul fizic în cele mai bune condi
ții. Acest efort meritoriu va pu
tea fi din plin fructificat,
interesul economiei numai și nu- 
maj dacă fiecare beneficiar va do
vedi seriozitate în relațiile contrac
tuale și va prelua efectiv utilajele 
îndată ce sînt fabricate.

Bor- 
din 
de 

dacă

î

în

In marea întrecere în cinstea Congresului al XI-lea al partidului, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de piele și mănuși Tîrgu-Mureș au realizat producția globală prevăzută 
pentru patru ani ai cincinalului și se apreciază că, pină Ia sfirșitul anului, se va obține un avans de 117 zile în cincinal. în aceste imagini prezentăm patru muncitoare fruntașe (de la stînga la 

dreapta) Maria Oroian, Maria Avram, Tronbitaș Ilona, Keresztes Margit , Foto : S. Cristian

Pe ogoare

Sever UTAN
J

b Pretutindeni, la ordinea 
zilei — întrajutorarea

■ La Alba se încheie se
mănatul griului

■ în județul Iași —mai 
multă atenție arăturilor 
de toamnă

■ în nordul țării, recol
tarea avansează

■ Măsuri pentru urgenta
rea însămînțărilor în 
■județul Brașov

Odată terminat recoltatul cartofilor, 
florii-soarelui și al altoi' culturi, 
în județul Satu-Mare, principa
lele forțe sînt mobilizate la cu
lesul porumbului, lucrare întîrziată 
din cauza ploilor. Pină acum, in coo
perativele agricole s-au recoltat circa 
8 500 ha din cele 37 000 ha cultivate. 
Iată cîteva fapte care ilustrează efor
turile depuse de țăranii cooperatori 
și mecanizatori pentru strînsul recol
tei. La ferma vegetală din satul 
Giungi a cooperativei agricole Ghiri- 
șa, zeci de cooperatori, în frunte cu 
tehnicianul Ștefan Onci, șeful fermei, 
timp de o săptămînă au recoltat și 
transportat porumbul cu bărcile din- 
tr-un lan de 40 ha înconjurat de 
apele provenite din revărsarea rîului 
Crasna. în cursul zilei de miercuri, 
peste 100 de țărani cooperatori din 
Doba au recoltat porumb‘sub biciul 
ploii, au încărcat sacii plini în că
ruțele de la marginea lanului și i-au 
transportat apoi pînă la remorci. în 
aceeași zi, 200 de țărani cooperatori 
de la Boghiș, sat vecin, au ieșit la 
încărcatul' sfeclei de zahăr și trans
portul acesteia cu atelaje și remorci. 
Concomitent, in unitățile amintite, ca 
și in cele din Vetiș, Oar, Ghenci etc., 
zeci de țărani cooperatori lucrează 
susținut la executarea de rigole pen
tru scurgerea apei, facilitînd astfel 
recoltatul sfeclei și al altor culturi. în 
funcție de urgența unor lucrări, con
ducerea consiliilor intercooperatiste 
acționează prompt pentru redistribui
rea unor mijloace de transport între 
unități. Astfel, joi, în raza consiliului 
intercooperatist Mofțin, 6 remorci de 
la Craidorolț și Moftinu-Mic au fost 
dirijate la Eriu-Sîncrai și Domănești 
pentru impulsionarea transportului 
sfeclei. Din cauza frecvenței și in
tensificării precipitațiilor, în coope
rative se -folosește orice moment 
prielnic identificării de terenuri și 
semănării acestora cu grîu.

★
Zilele acestea s-a încheiat și în 

județul Iași semănatul griului pe cele 
60 000 hectare planificate. în conti
nuare, cooperatorii, mecanizatorii și 
ceilalți lucrători din agricultură

și-au mobilizat toate forțele la gră
birea recoltării culturilor tîrzii, la 
transportarea și depozitarea în bune 
condiții a producției, la executarea 
arăturilor de toamnă. Zilele trecute 
s-au încheiat culesul strugurilor pe 
toate cele 6 213 hectare în cooperati
vele agricole, precum și recoltatul 
sfeclei de zahăr pe 7 456 hectare. Se 
constată însă că sfecla de zahăr nu 
s-a transportat în același ritm la ba
zele de recepție. Mai sînt pe cîmp 
mari cantități de sfeclă de zahăr, în
deosebi în cooperativele agricole Vi-

sfîrșit. Ca urmare, pînă în ziua de 
1 noiembrie, în întreprinderile agri
cole de stat, recolta de porumb fu
sese strînsă de pe numai 66 la sută 
din suprafață, iar în cooperativele 
agricole — de pe 56 la sută.

Analizînd stadiul recoltării porum
bului, biroul comitetului județean 
de partid a stabilit măsuri operative 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
și intensificarea ritmului de lucru, 
astfel incit în cel mai scurt timp 
întreaga recoltă să fie strînsă și de
pozitată în condiții corespunzătoare

țului, procentul realizării semănatului 
griului este de 98,1 la sută. într-un 
număr de 63 de cooperative agricole de 
producție, această importantă lucra
re a fost încheiată. Pentru ca în cî
teva zile să se încheie semănatul, bi
roul comitetului județean de partid 
a stabilit noi măsuri de intensifica
re a acestei lucrări. în primul rind 
se are în vedere organizarea eficien
tă a acțiunilor de întrajutorare între 
unități in cadrul consiliilor intercoo
peratiste. între altele, vor fi transfe
rate tractoarele de la unitățile ce au

Corespondenții „Scînteii“ transmit din județe

nători.f Scobinți, Coarnele Caprei și 
altele. în aceste unități, mijloacele 
auto și atelajele nu sînt bine folosi
te și, ca urmare, se fac puține trans
porturi zilnice.

Se muncește de zor și la recolta
rea porumbului, lucrare care s-a 
efectuat în proporție de peste 90 la 
sută. Cooperativele agricole Răchiteni, 
Mircești, Bivolari, Holboca, Sipote și 
altele au' terminat sau sînt pe cale să 
termine recoltatul porumbului. Nu; în 
același ritm se lucrează însă în coo
perativele agricole Șiretei, Miroslo- 
vești, Schitu-Duca, Șcheia și altele, 
unde recoltatul și depănușatul sînt 
mult rămase în urmă.

O notă bună pentru mecanizatorii 
care execută arăturile de toamnă : în 
cele mai multe unități agricole se 
lucrează în schimburi prelungite, pînă 
pătre miezul nopții, și chiar în două 
schimburi. Cu toate acestea, ritmul 
executării arăturilor de toamnă nu a 
atins nivelul stabilit.

★
în județul Vrancea, în luna octom

brie, ritmul recoltării porumbului a 
fost mai lent, determinat de faptul 
că cele mai multe forțe au fost con
centrate în podgorii, la culesul stru
gurilor, lucrare care se . apropie de

de păstrare. Toți locuitorii satelor 
muncesc din zori pînă seara pentru 
îndeplinirea normelor zilnice de re
coltare. în multe cooperative agri
cole. printre care Adjud, Homocea, 
Cirligele,' Ruginești, Cotești, Slobo
zia Ciorăști, SoVeja și altele recolta
tul porumbului se va încheia in- ur
mătoarele două zile. în cadrul con
siliilor, intercooperatiste s-a hotărît 
ca toate forțele din aceste unități să 
fie concentrate în cooperativele 
agricole în care lucrările sînt rămase 
în urmă — Sihlea, Bogza, Hîngulești, 
Tătăranu, Străoane, Vînători, Nă- 
neștî. în aceste unități au fost gru
pate și toate combinele „Gloria" de 
care dispun stațiunile de mecanizare 
a agriculturii.

„Deși vremea s-a înrăutățit — 
ne-a informat ing. Nicolae Balosin, 
directorul direcției generale a agri
culturii — ca urmare a măsurilor 
întreprinse, ritmul de lucru s-a in
tensificat.. Sîntem hotărîți să acțio
năm și mai bine pentru ca, în ma
ximum 10 zile, să terminăm recolta
tul porumbului".

★
în unitățile agricole din județul 

Alba, se însămințează cu grîu ulti
mele suprafețe. Pe ansamblul jude

încheiat semănatul griului la cele 
rămase în urmă. De la cooperativa 
agricolă din Sintimbru, 6 tractoare 
și semănători s-au deplasat să aju
te la semănat cooperativa agricolă 
vecină din Cisteiu de Tirnave. Ac
țiuni ample de întrajutorare cu trac
toare și semănători s-au întreprins 
și pe raza consiliilor intercooperatis
te din Sebeș și Unirea. în multe u- 
nități, în funcție de așezarea tere
nului, gradul de umiditate a solu
lui, au fost însămînțate cu grîu alte 
sole decît cele prevăzute în planul 
de amplasare a culturilor, pentru a 
urgenta încheierea acestei importan
te lucrări agricole, hotărîtoare pen
tru producția de grîu a anului vii
tor.

*
Așa după cum rezultă din ulti

mele date, în județul Brașov au mai 
rămas de însămînțat circa 6 800 hec
tare cu grîu și secară. Cele mai mari 
suprafețe se află în zonele Rupea și 
Făgăraș. Această rămînere în urmă 
se explică numai și numai prin fap
tul că nu s-a făcut tot ce se putea 
și ce trebuia făcut în zilele cînd 
timpul a fost excelent pentru pre

gătirea și_ executarea însămînțărilor 
de toamnă. Deși culturile de toam
nă — mai ales cartofii — s-au re
coltat mai devreme decît în alți ani, 
deci_ suprafețele prevăzute a fi în- 
sămînțate cu culturi de toamnă au 
fost eliberate. în mare parte la timp, 
totuși, în multe unități, pregătirea 
terenului și desfășurarea propriu- 
zisă a însămînțărilor au început tîr- 
ziu. în cooperativele din Mîndrea, 
Ileni, Cincu, Beia, Drăușeni și în 
altele, lucrările de pregătire a solu
lui se desfășoară defectuos, iar in 
unele chiar aprovizionarea cu semin
țe este necorespunzătoare, deși a- 
cestea au fost asigurate la timp de 
direcția generală a agriculturii. La 
cooperativele agricole din Cincu și 
Șinca s-au însămînțat, în perioada 
21—27 octombrie, abia 15 și respec
tiv 31 hectare, în ciuda faptului că 
în fiecare din cele două unități mai 
sint de însămînțat cîte' 300 hectare.

Tovarășii de la direcția generală 
a agriculturii sînt conștienți de si
tuația existentă și depun eforturi 
pentru intensificarea ritmului de lu
cru. Printre măsurile luate în acest 
scop menționăm organizarea de 
schimburi prelungite în unitățile ră
mase în urmă și executarea lucră
rilor de pregătire și la lumina trac
toarelor ; redistribuirea tractoarelor 
și mașinilor agricole de la unitățile 
care au încheiat aceste lucrări la cele 
rămase în urmă.

Pe aceeași linie se înscrie și o 
altă măsură : redistribuirea sarcini
lor de însămînțări între unități, în 
sensul că unitățile care și-au reali
zat planul și dispun de suprafețe 
pregătite vor însămînța suprafețe în 
plus.

Octav GRUMEZĂ 
Manole CORCACI 
Ion NISTOR 
Șîefan D1NICĂ 
Nicolae MOCANU 
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în colaborare cu Radioteleviziunea

română

ocrotirii patrimoniului cultural național
epublicii Socialiste România

Decada muzicii românești 
la posturile de radio franceze

Patrimoniul cultural national al 
Republicii Socialiste România se 
constituie din marile vestigii ale îsț 
toriei și civilizațiilor făurite de-a 
lungul mileniilor pe teritoriul Româ
niei, din creațiile literar-artistice, 
științifice și tehnice a căror valoare 
a fost consacrată de-a lungul timpu
lui, precum și din valorile aparținînd 
tezaurului cultural universal exis
tente pe teritoriul țării noastre.

Patrimoniul cultural național se 
îmbogățește și se completează per
manent cu noi bunuri literar-artis
tice, științifice, tehnice de valoare 
deosebită, care se creează și se vor 
crea în viitor, în societatea socia
listă și comunistă.

Bunurile din patrimoniul cultural 
național aparțin — prin valoarea și 
semnificația lor social-culturalâ 
întregului popor și de aceea societa
tea socialistă ia toate măsurile ne
cesare pentru ocrotirea și conser
varea lor, evitarea înstrăinării sau 
deteriorării acestora, pentru păs
trarea, apărarea și folosirea lor în 
interesul întregii națiuni. Ocrotirea 
patrimoniului -cultural național este 
o necesitate imperioasă a progresu
lui spiritual al țării, constituie parte 
componentă a întregii activități de 
înflorire a civilizației socialiste și 
comuniste în România.

Ținînd seama de importanța patri
moniului cultural național în cadrul 
avuției materiale și spirituale a so
cietății noastre, precum și în activi
tatea generală de lărgire a orizon
tului de cunoaștere și de formare a 
conștiinței socialiste a poporului, 
identificarea, evidența, păstrarea, 
conservarea, valorificarea științifică 
și punerea în circuit public a tuturor 
bunurilor care alcătuiesc patrimoniul 
cultural național se reglementează în 
mod unitar, pe tot cuprinsul țării.

In acest scop, Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I

Patrimoniul cultural național

Art. 1. — în Înțelesul prezentei 
legi, bunurile cu valoare deosebită, 
istorică, artistică sau documentară 
care reprezintă mărturii importante 
privind dezvoltarea istorică a po
porului român și a omenirii in gene
ral sau evoluția mediului natural, in
clusiv cele din aceste categorii alcă
tuite din mețale prețioase sau conți- 
nînd metale prețioase și pietre 
prețioase, constituie patrimoniul cul
tural național al Republicii Socialiste 
România și se bucură de protecția 
statului, a întregii societăți.

Art. 2. — Patrimoniul cultural na
țional cuprinde :

a) bunuri cu valoare artistică 
deosebită : obiectele sau monumen
tele de arhitectură și artă plastică, 
decorativă și ' aplicată, străvechi, 
antice, medievale sau moderne Care 
sint opere, reprezentative ale unor 
mari personalități creatoare consa
crate, române sau străine, sau care, 
fiind creație anonimă, prin nivelul 
lor artistic, prin trăsăturile carac
teristice și prin raritatea lor sint în 
cel mai înalt grad reprezentative 
pentru cultura și arta națională și 
universală, inclusiv, pentru creația 
populară ;

b) bunuri cu valoare istorică și do
cumentară deosebită : monumente 
istorice sau arheologice, obiecte și 
documente cu caracter de izvor pro
batoriu sau memorial pentru istoria 
dezvoltării societății, manuscrise, 
cărți bibliofile sau alte bunuri cu ca
racter de unicat sau de mare, rari
tate, reprezentative pentru anumite 
epoci, instituții, evenimente sau per
sonalități istorice importante, națio
nale și universale ; mărturii valoroa
se ale istoriei științei și tehnicii, mij
loace de schimb monetare sau pre- 
monetare, rare sau cu mare valoare 
artistică, rarități filatelice ;

c) bunuri cu valoare științifică de 
document al naturii de importanță 
deosebită : piese din natură dispă
rute sau foarte rare — care nu se 
mai păstrează decît în colecțiile de 
specialitate — monumente ale na
turii, fosile și trofee rare, endemisme 
gi tipuri conservate sau naturalizate.

Art. 3. — Patrimoniul cultural na
țional al Republicii Socialiste Româ
nia aparține, prin valoarea sa cultu- 
ral-socială, poporului, face parte din 
avuția societății socialiste.

Art. 4. — Statul asigură cunoaște
rea, evidența centralizată și păstra
rea în deplină securitate a tuturor 
bunurilor din patrimoniul cultural 
național, ținind seama de importanța 
deosebită a acestor bunuri pentru is
toria și cultura, națională și univer
sală, de necesitatea ocrotirii, dezvol
tării și valorificării științifice și cul
tural-educative a acestora în folosul 
întregului popor.

Art. 5. — Constituirea, ocrotirea, 
cercetarea și punerea în circuit pu
blic a patrimoniului cultural națio
nal constituie o îndatorire patriotică 
a tuturor membrilor societății — ex
presie a conștiinței noi, socialiste a 
oamenilor muncii, a relațiilor noi sta
tornicite în societatea noastră.

Patrimoniul cultural național se

dezvoltă prin noi descoperiri Me ves
tigiilor istorice sau monumentelor 
naturii, prin noi creații artistice, 
științifice și tehnice, pe măsură ce 
valoarea deosebită a acestora este 
consacrată de societate, precum și 
prin dobîndirea cu orice titlu a altor 
valori de importanță deosebită.

Societatea stimulează și recompen
sează pe cei care contribuie la con
stituirea și dezvoltarea patrimoniului 
cultural național, prin premii, dis
tincții, aducerea numelui donatorului 
la cunoștința publicului, precum și 
prin alte forme..

Art. 6. — Toate bunurile care fac 
parte din patrimoniul cultural națio
nal se înscriu in evidența centrali
zată de stat și sint supuse regimului 
de păstrare, conservare, valorificare 
științifică și punere in circuit public 
stabilit prin prevederile prezentei 
legi.

Art. 7. — Toți deținătorii de bunuri 
culturale din categoriile prevăzute la 
art. 1 și 2 din prezenta lege — or
ganizații obștești, culte religioase sau 
persoane fizice — au obligația să le 
declare în termen de 60 zile de la 
intrarea în vigoare a legii sau, după 
caz, de 15 zile de la dobîndire, in 
vederea înscrierii lor in evidența 
centralizată de stat.

Aprecierea importanței bunurilor 
culturale în vederea încadrării lor 
în patrimoniul cultural național și 
înscrierii în evidența centralizată de 
stat se face de către organele com
petente, potrivit prevederilor prezen
tei legi.

Organizațiile socialiste de stat vor 
depune, în termenele prevăzute la 
alineatul 1, extrase din inventarele 
lor referitoare la aceste bunuri.

Art. 8. — Ministerul de Interne, 
cu sprijinul celorlalte organe cen
trale de stat și obștești, va lua mă
suri de identificare, inventariere și 
recuperare a bunurilor care, ca efect 
al dispozițiilor legale sau proceduri
lor judiciare, au fost trecute în pa
trimoniul statului, fiind ulterior în
străinate.

Art. 9. — în vederea asigurării 
unitare a evidenței, ocrotirii, con
servării, cercetării și valorificării 
științifice, și cultural-educative a pa
trimoniului cultural național se în
ființează Comisia Centrală de Stat a 
Patrimoniului Cultural Național, Di
recția patrimoniului cultural național, 
precum și oficii pentru patrimoniul 
cultural național — județene și al 
municipiului București.

Atribuțiile și modul de organizare 
și funcționare ale Comisiei Centrale 
de Stat a Patrimoniului Cultural Na
țional, ale Direcției patrimoniului 
cultural național și ale oficiilor pen
tru patrimoniul cultural național se 
stabilesc prin decret al Consiliului 
de Stat.

Comisia Centrală de Stat a Patri
moniului Cultural Național funcțio
nează pe lingă Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Comisia se nu
mește prin decret prezidențial și se 
compune din reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului de Interne, Ministerului 
Finanțelor, ai altor organe centrale 
de stat și obștești, reprezentanți ai 
cultelor, precum și din specialiști în 
domeniul istoriei, istoriei, artelor, 
istoriei naturale, etnografiei și alte 
domenii de activitate.

Direcția patrimoniului cultural na
țional se înființează prin reorgani
zarea Direcției monumentelor isto
rice și de artă, în cadrul indicatorilor 
de plan aprobați pentru Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

Oficiile județene și al municipiului 
București se înființează în cadrul 
muzeelor stabilite de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și in li
mita indicatorilor de plan aprobați.

Art. 10. — Evidența centralizată de 
stat a patrimoniului cultural națio
nal conține elementele de identifi
care, descriere și evaluare a fiecărui 
bun.

Valoarea nominală a bunurilor din 
patrimoniul cultural național se sta
bilește pe baza criteriilor aprobate 
prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

Lista bunurilor din patrimoniul 
cultural național, precum și comple
tările anuale ale acesteia se aprobă 
prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, la propunerea Comisiei Cen
trale de Stat a Patrimoniului Cultu
ral Național.

CAPITOLUL II

Evidența, păstrarea, conser
varea și valorificarea bunu
rilor din patrimoniul cultural 

național

Art. 11. — Statul ia toate măsurile 
necesare în vederea ocrotirii și con
servării, evitării înstrăinării și dete
riorării, precum și păstrării, apărării 
și folosirii corespunzătoare a * patri
moniului cultural național în intere
sul întregului popor.

Art. 12. — Evidența centralizată de 
stat se întocmește unitar, pe baza de
clarațiilor și extraselor de inventar 
depuse de deținătorii bunurilor din 
patrimoniul cultural național, pre
cum și a identificărilor de noi bunuri

efectuate de personalul de speciali
tate al organelor competente.

Documentele se completează la o- 
ficiile pentru patrimoniul cultural 
național și se centralizează la Direc
ția patrimoniului cultural național, 
care păstrează și prelucrează această 
evidență. Lista bunurilor din patri
moniul cultural național se definiti
vează de Comisia Centrală de Stat a 
Patrimoniului Cultural Național și se 
supune aprobării Consiliului de Mi
niștri.

Art. 13. — Păstrarea, conservarea, 
valorificarea științifică și punerea în 
circuit public a bunurilor care alcă
tuiesc patrimoniul cultural național 
se organizează unitar, pe întreg cu
prinsul țării, după cum urmează :

a) bunurile din patrimoniul cultu
ral național de importanță deosebită 
se păstrează, conservă, valorifică ști
ințific și se pun în circuit public in 
unități de stat — muzee, colecții și 
biblioteci ;

b) celelalte bunuri, care rămîn în 
păstrarea și folosința deținătorilor — 
culte religioase, organizații obștești 
și persoane fizice care asigură con
dițiile de păstrare și conservare sta
bilite prin prezenta lege — sint su
puse controlului și verificării perio
dice a organelor de stat competente ;

c) bunurile care fac parte din fon
dul arhivistic național se păstrează, 
conservă, valorifică științific și se 
pun în circuit public potrivit dispozi
țiilor legale privind fondul arhivistic 
național ;

d) dacă bunurile din patrimoniul 
cultural național fac parte integrantă 
din colecții constituite sau din an
sambluri imobile care au ele însele 
valoare artistică, istorică sau docu
mentară, se păstrează și se valorifică 
din punct de vedere muzeistic și cul
tural în aceste colecții sau ansam
bluri, asigurindu-li-se condiții spe
ciale de păstrare și conservare.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Ministerul de Interne, 
prin organele lor de specialitate, asi
gură îndrumarea și controlul per
manent al îndeplinirii dispozițiilor de 
mai sus.

Art. 14. — Unitățile de stat, organi
zațiile obștești, cultele religioase și 
persoanele fizice care dețin sau păs
trează bunuri din patrimoniul cultu
ral național sint obligate :

a) să asigure evidența, protejarea 
și securitatea acestor bunuri;

b) să asigure spații salubre, mi
croclimatul corespunzător, preve
nirea factorilor de biodeteriorare, 
combaterea elementelor de poluare, 
îndepărtarea materialelor incompa
tibile cu cerințele conservării bunu
rilor, să evite tensionarea obiecte
lor în timpul expunerii, depozitării și 
transportării acestora ;

c) să asigure paza strictă și secu
ritatea deplină a acestor bunuri. 
Coordonarea întregii activități de 
pază și securitate se realizează de 
Direcția patrimoniului cultural na
țional împreună cu organele Ministe
rului de Interne ;

d) să asigure, restaurarea acestor 
bunuri cu aprobarea Direcției patri
moniului cultural național ;

e) să ia măsuri pentru prevenirea 
distrugerii bunurilor, asigurînd su
pravegherea lor permanentă cu per
sonal și instalații ;

f) să expună numai obiecte în 
stare de conservare corespunzătoare 
sau restaurare și în condiții de de
plină securitate, sub directa supra
veghere a personalului de speciali
tate cu avizul Direcției patrimoniu
lui cultural național.

Art. 15. — Notariatele de stat, exe
cutorii judecătorești, unitățile de 
anticariat și consignație care iau cu
noștință de existența unor bunuri 
din patrimoniul cultural național 
sint obligate să le anunțe oficiilor 
corespunzătoare pentru patrimoniul 
cultural național în termen de 5 zile.

Art. 16. — în vederea mai bunei 
păstrări, conservări și valorificări 
științifice și cultural-educative, anu
mite bunuri din patrimoniul cultural 
național care prezintă interes excep
țional pot fi trecute în proprietatea 
statului, prin decret prezidențial, la 
propunerea Comisiei Centrale de Stat 
a Patrimoniului Cultural Național și 
cu plata despăgubirilor corespunză
toare.

Statul poate dobîndi bunuri din 
patrimoniul cultural național prin 
donații sau prin achiziționarea lor la 
prețurile stabilite de Comisia Cen
trală de Stat a Patrimoniului Cultu
ral Național.

Deținătorii de bunuri din patrimo
niul cultural național, persoane fi
zice, culte religioase sau organizații 
obștești, care nu îndeplinesc obliga
țiile prevăzute la art. 14 sint datori 
să le încredințeze în custodie statu
lui prin muzeele, colecțiile și biblio
tecile menționate la art. 13 lit. a, 
care sint obligate să le primească, 
să le conserve, restaureze și păstreze.

Art. 17. — Bunurile din patrimo
niul cultural național care aparțin 
statului nu pot fi înstrăinate sub nici 
o formă.

Transferul bunurilor din patrimo
niul cultural național intre unitățile 
de stat sau între unitățile organi
zațiilor obștești ori ale cultelor este 
supus acordului prealabil al Comi
siei Centrale de Stat a Patrimoniu
lui Cultural Național.

Art. 18. — Vînzarea, schimbul sau 
donarea bunurilor din patrimoniul 
cultural național deținute de per
soane fizice se poate efectua numai 
după 60 zile de la informarea în scris 
a oficiului corespunzător pentru pa
trimoniul cultural național.

In toate cazurile de vînzare a aces
tor bunuri, statul își poate exercita, 
în termenul de mai sus, dreptul 
prioritar de cumpărare, la prețul 
fixat de Comisia Centrală de Stat a 
Patrimoniului Cultural Național.

Criteriile de stabilife a prețurilor 
de achiziție a bunurilor din patri
moniul cultural național se regle
mentează prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri.

Art. 19. — Se interzice folosirea 
bunurilor din patrimoniul cultural 
național în alte scopuri și în alte 
condiții decît cele prevăzute în pre
zenta lege.

Bunurile din patrimoniul cultural 
național destinate unor activități pu
blice, precum și cele destinate acti
vității de cult vor putea fi folosite 
in continuare în aceste scopuri, or
ganizațiile deținătoare fiind obligate 
să asigure respectarea prevederilor 
prezentei legi referitoare-la evidența, 
păstrarea, conservarea și valorifi
carea acestor bunuri.

Organizarea de manifestări artistice 
sau filmările în cadrul monumente
lor istorice și de artă, precum și 
filmările celorlalte bunuri din patri
moniul cultural național se aprobă 
de Direcția patrimoniului cultural 
național, luîndu-se și avizul deținăto
rilor acestor monumente.

Art. 20. — Lucrările de cercetare, 
conservare și restaurare a bunurilor 
din patrimoniul cultural național — 
inclusiv săpăturile arheologice — se 
avizează sau se aprobă, după caz, de 
Comisia Centrală de Stat a Patrimo
niului Cultural Național.

Cercetarea bunurilor din patrimo
niul cultural național se încuviințează 
numai dacă există condiții de con
servare și valorificare a descoperiri
lor și cu obligația comunicării re
zultatelor . obținute, către Comisia 
Centrală de Stat a Patrimoniului 
Cultural Național.

Bunurile, arheologice descoperite în 
cursul cercetărilor se înscriu imediat 
în inventare speciale și se predau 
spre păstrare unităților de stat sta
bilite cu ocazia autorizării cercetării.

Persoanele fizice care fac întîmplă- 
tor descoperiri arheologice sint obli
gate să le declare sau, in cazul bu
nurilor mobile, să le depună în ter
men de 24 de ore de la descoperire 
la comitetul executiv al consiliului 
popular al localității pe raza căreia 
s-a făcut descoperirea, care le va 
preda oficiului pentru patrimoniul 
cultural național.

In cazul descoperirii de bunuri din 
metale prețioase sau care au în com
ponență metale prețioase și pietre 
prețioase, persoanele -fizice sint 
obligate să le declare și să le predea, 
cu respectarea prevederilor legale 
privind regimul mijloacelor de plată 
străine, metalelor prețioase și pietre
lor prețioase.

Art. 21. — Restaurarea bunurilor 
din patrimoniul cultural național se 
realizează sub conducerea Direcției 
patrimoniului cultural național în 
laboratoare organizate, încadrate și 
dotate •• potrivit acestor cerințe în 
București — în cadrul Muzeului de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România, Muzeului Sa
tului și Bibliotecii Centrale de 
Stat ; Iași — în cadrul com
plexului muzeal ; Cluj-Napoca — în» 
cadrul Muzeului de istorielal Transil
vaniei ; Sibiu — in cadrul Muzeului 
Brukenthal ; Craiova — în cadrul 
Muzeului Olteniei ; Timișoara — în 
cadrul Muzeului Banatului ; Constan
ța — în cadrul Muzeului arheologic 
și Suceava — în cadrul Muzeului de 
istorie.

Lucrările de restaurare și conser
vare a bunurilor mobile din patrimo
niul cultural < național care aparțin _ 
organizațiilor obștești, cultelor reli
gioase și persoanelor fizice se efec
tuează contra plată.

Art. 22. — înstrăinarea bunurilor 
din patrimoniul cultural național 
către persoane fizice sau juridice 
străine este cu desăvîrșire interzisă.

Bunurile din patrimoniul cultural 
național pot fi trimise peste graniță 
pentru prezentare în cadrul unor 
expoziții românești sau în cadrul unor 
expoziții internaționale, precum și 
pentru efectuarea unor lucrări de 
restaurare sau a unor expertize de 
specialitate, cu aprobarea președin
telui Republicii .Socialiste România, 
la propunerea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Art. 23. — Scoaterea peste graniță 
a altor bunuri culturale decît cele 
ce fac parte din patrimoniul cultural 
național se poate face numai cu avi
zul Comisiei Centrale de Stat a Pa
trimoniului Cultural Național.

Categoriile acestor bunuri — lu
crări de pictură, sculptură, grafică, 
de ceramică, porțelan, sticlărie, to- 
reutică, textile, mobilier cu caracter 
de artă, cărți și alte tipărituri cu 
excepția celor puse în circuitul pu
blic prin rețeaua de difuzare a căr
ții, ori altele asemenea — precum 
și criteriile de avizare a scoaterii 
lor peste graniță se stabilesc prin 
decret prezidențial.

CAPITOLUL III

Sancțiuni

Art. 24. — Bunurile din patrimo
niul cultural național aparținînd 
persoanelor fizice, a căror dobindire 
se dovedește nelegală, se trec, fără 
plată, în proprietatea statului.

Art. 25. — în afara sancțiunilor 
prevăzute de legea penală, bunurile 
din patrimoniul cultural național* 
aparținînd organizațiilor obștești, 
cultelor religioase sau persoanelor 
fizice se confiscă în următoarele ca
zuri :

a) degradarea sau periclitarea va- 
‘ lorii pe care o reprezintă ;

b) împiedicarea organelor de stat 
competente de a asigura conserva
rea, restaurarea și securitatea aces
tor bunuri ;

c) sustragerea de la regimul de 
bunuri din patrimoniul cultural na
țional ;

d) traficul și specula cu bunuri din 
patrimoniul cultural național ;

e) vinzarea de bunuri din patrimo
niul cultural național, obținute în 
mod, ilicit, transportul și primirea 
în depozit de astfel de obiecte de 
către persoane care cunosc caracte
rul ilicit al operațiunii.

Art. 26. — Distrugerea bunurilor 
din patrimoniul cultural național se 
pedepsește conform legii penale.

Art. 27. — încercarea de scoatere 
sau scoaterea peste graniță a bunu
rilor din patrimoniul cultural națio
nal cu încălcarea prevederilor pre- 

• zentei legi se pedepsește cu închi
soare de la .2 la 7 ani.

Cu aceeași pedeapsă se sancționea
ză încercarea de înstrăinare sau în
străinarea bunurilor din patrimoniul 
cultural național către persoane fi
zice sau juridice străine.

în ambele cazuri prevăzute în ali
neatele 1 și 2, bunurile se confiscă.

Art. 28. — Constituie contravenție 
următoarele fapte, dacă nu sint să- 
vîrșite în astfel de condiții incit, po
trivit legii penale, sint considerate 
infracțiuni :

a) ’ nedeclararea bunurilor din pa
trimoniul cultural național în ter
menele prevăzute de lege ;

b) nedepunerea în custodie a bu
nurilor din patrimoniul cultural na
țional, de către deținători, în cazu
rile prevăzute de art. 16, alin. 3 ;

c) încălcarea prevederilor articolu
lui 20 al prezentei legi, cu privire lâ 
descoperirile de bunuri care fac 
parte din patrimoniul cultural- na
țional ;

Contravențiile se sancționează cu 
amendă de la 1 000 la 5 000 lei.

Art. 29. —. Contravențiile stabilite 
prin prezenta lege se constată de 
personalul de specialitate al Direc
ției patrimoniului cultural național, 
împuternicit de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, precum și de 
organele desemnate de Ministerul 
de Interne.

Agentul constatator aplică sancțiu
nea și dispune confiscarea, atunci 
cind legea o prevede.

împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenției se poate 
face plîngere în termen de 15 zile 
de la comunicarea acestuia.

Plîngerea împotriva procesului- 
verbal de constatare a contravenției 
se soluționează de judecătoria în a 
cărei rază s-a săvîrșit contravenția.

Art. 30. — în măsura în care pre
zenta lege nu dispune, contravenți
ilor prevăzute în art. 29 le sint apli
cabile prevederile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 31. — Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste va asigura condi
țiile de funcționare a Comisiei Cen
trale de Stat a Patrimoniului Cultu
ral Național și va lua măsuri pentru 
încadrarea cu specialiști și dotarea 
corespunzătoare a Direcției patrimo
niului cultural național, a oficiilor 
pentru patrimoniul cultural național, 
a laboratoarelor zonale.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și toate instituțiile de specia
litate din sistemul acestuia vor cola
bora cu organele Ministerului de In
terne in îndeplinirea prevederilor 
prezentei legi.

Art. 32. — Ministerul de Interne 
își va organiza activitatea pentru a 
asigura îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin din prezenta lege și va inten
sifica măsurile pentru prevenirea și 
combaterea furturilor, traficului ile
gal, speculei și altor forme de încăl
care a prevederilor prezentei legi.

Art. 33. — Decretul nr. 724/1969, 
devenit Legea nr. 6-1/1969, privind 
protejarea și păstrarea bunurilor de 
interes național ce reprezintă valori 
artistice, istorice sau documentare, 
precum și a unor obiecte conținind 
metale prețioase și pietre prețioase 
de valoare deosebită, precum și orice 
alte dispoziții contrare prezentei legi 
se abrogă.
București, 30 octombrie 1974 nr. 63.

Joi seara, concertul 
dirijat la' Radiotelevi- 
ziune de Iosif Conta 
reunea două dintre 
numele mari ale mu
zicii secolului nostru : 
Enescu și Debussy. .0 
seară consecventă în 
„paralele11 : am ascul
tat două lucrări sim
fonice care ar putea fi 
reunite sub titulatura 
„Sugestii mgrine" — 
în prima parte Vox 
Maris de Enescu, în 
partea a doua Marea 
de Debussy, precum și 
fragmente din două 
opere care constituie, 
fiecare, unicate în 
creația celor doi com
pozitori — Oedip și 
Pâlleas și Melisande. 
Concertul, care era 
transmis nu numai de 
posturile noastre de 
radio și televiziune, 
ci și de Radiotelevi- 
ziunea franceză prin 
programele Stației spe
cializate France Mu- 
sique, marca încheie
rea „Decadei muzicii 
românești11, acțiune or
ganizată în colaborare 
de cele două radiote- 
leviziuni. Evident, nu 
o panoramă atotcu
prinzătoare a ceea ce 
înseamnă astăzi viață 
muzicală românească 
și-a propus acest ciclu 
de programe, ci — 
prin mijlocirea a cinci 
concerte transmise pe 
antenele române și 
franceze — sublinierea 
unor fenomene semni
ficative pe planul

creației și al interpre
tării.

Astfel, publicul fran
cez a audiat muzică 
românească — mult 
Enescu, adevărată pun
te de aur între, cultura 
românească și cea 
franceză, Paul Con- 
stantinescu, dar’ și o 
lucrare a tînărului 
compozitor ieșean 
Cristian Misievici ; a 
putut afla audiind me-
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MUZICAL
lodiile din codicele lui 
Ion Căianu, in aranja
mentul lui Ludovic 
Baci, că tradițiile mu
zicii profesioniste ro
mânești urcă strălucit 
pină în secolul al 
XVII-lea; a descoperit 
tineri interpreți de 
mare talent — violo
nistele Ruxandra Co
lan și Magda Sîrbu, 
violoncelistul Șerban 
Nichifor, pianiștii Mir
cea Stanciu și Mihaela 
Agachi concertînd cu 
orchestrele conserva
toarelor din Bucu
rești și din Iași, con
duse de Grigore Iosub 
și Cornel Calistru ; a 
avut, în sfirșit, posi
bilitatea de a sesiza 
ceva din diversitatea 
vieții muzicale româ
nești ascultînd nu nu
mai concertele filar

monicii „George E- 
nescu" (dirijor Mihai 
Brediceanu, solist Va
rujan Cosighian) și 
ale corului și orches
trei simfonice ale Ra- 
dioteleviziunii (diri
jor Iosif Conta, soliști 
Magda Ianculescu, Va
lentin Teodorian, Va- 
sile Martinoiu), dar și 
orchestra de cameră a 
orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii di
rijată de Petre Boco- 
tan și formația de 
muzică veche a Ra
dioteleviziunii dirija
tă de Ludovic Baci, 
deci un complex de 
ansambluri prin care 
arta interpretativă ro
mânească s-a pus în 
slujba marii muzici 
de pretutindeni, de la 
Bach și Purcell pină 
la Ceaikovski, De
bussy și Enescu.

Alături de atîtea al
te manifestări care, 
într-o remarcabilă 
pluralitate, afirmă în 
lume personalitatea și 
prestigiul României 
socialiste, „Decada 
muzicii românești11 se 
înscrie ca un act de 
cultură activ, o pozi
tivă inserție a muzi
cii și muzicienilor 
noștri' în circuitul va
lorilor universale, re- 
prezentînd totodată o 
experiență pozitivă în 
domeniul colaborării 
radiofonice interna
ționale.

G. RADU

Un maestru al graficii sovietice

FEODOR KONSTANTINOV
Deschisă cu prilejul 

„Zilelor culturii sovie
tice în România11, ex
poziția graficianului 
Feodor Konstantinov 
cuprinde mai ales i- 
lustrații la opere lite
rare celebre și portre
te ale unor personali
tăți culturale. Artist 
multilateral, ocupind 
un loc de frunte în 
grafica .sovietică de 
carte, căreia i s-a de
dicat de aproape pa
tru decenii, acest cu
noscut maestru a a- 
juns la o adevărată 
virtuozitate a tehnicii 
gravurii în lemn (mij
loc de expresie cu o 
străveche tradiție, fo
losit de el cu predi
lecție), prin care re
constituie, cu o remar
cabilă exigentă față 
de sine atît frumuse
țea și poezia meta
morfozelor specifice 
naturii ruse (sugerîn- 
du-ne puful catifelat 
al zăpezii proaspăt că
zute, .transparența 
lacurilor liniștite), in 
cicluri de peisaje inti
tulate Anotimpurile, 
cit și universuri lite
rare foarte diferite, 
relevîndu-ne sugestiv 
semnificațiile operei 
respective, veridicita
tea caracterelor, o a- 
nume ambianță pro
prie unor epoci și u- 
nor zone geografice 
diferite. Și ajunge la 
aceste frumoase rezul
tate nu numai prin 
puterea de analiză a 
textului, ci și printr-o 
vastă cultură, îngemă- 
nind cunoștințe din

domenii variate, pre
cum istoria, etnogra
fia, arhitectura etc., 
ca și prin grija pentru 
precizia detaliilor, ca- 
re-1 conduc spre re
darea veridică a spi
ritului local. Aceasta 
face ca lucrările artis
tului plastic— sovietic 
să fie primite cu mul
tă căldură, apreciate 
și înțelese la adevăra-

I

ta lor valoare și în 
țara de origine a fie
cărui scriitor ilustrat.

Spirit larg deschis 
spre valorile literatu
rii universale, Feodor 
Konstantinov s-a oprit 
cu prospețime de sen
timent la operele unor 
clasici, precum Hora- 
țiu, Ovidiu, Shakes
peare (mai ales), ur
mărind să surprindă 
plastic vitalitatea per
sonajelor, iar alteori 
umorul savuros, de 
sorginte populară : i- 
maginile sale vin în 
întîmpinarea fanteziei 
cititorului prin atmos
fera lor psihologică, 
prin ritmul imprimat 
de grafician.

După cum, de ase
menea, a ilustrat nu
meroase opere ale u- 
nor scriitori ruși ; re

cunoaștem astfel ten
siunea dramatică pro
prie scrierilor lui 
Dostoievski, romantis
mul lui Lermontov, li
rismul poeziei lui Puș- 
kin, epicul monumen
tal și gravitatea speci
fice altor autori.

. Pdrtifetișt; . d e ; pro
fundă pătrundere psi
hologică, Konstantinov 
expune chipurile unor 
creatori, impresionan
te prin forța lor de 
convingere. Aș cita 
aici vigurosul său 
Dante, plinul de patos 
Paganini, masivul și 
înțeleptul Tolstoi, în 
care deslușim profun
zimea gîndirii marelui 
scriitor, precum și nu
meroase alte împliniri 
artistice.

Uneori artistul a re
venit în timp asupra 
lucrărilor sale, în ver
siuni noi, din nevoia 
de perfecțiune, de. a- 
dincire a propriei vi
ziuni realiste, caracte
rizată prin sobrietatea 
mijloacelor și clarita
tea imaginii ; stilul 
său viguros amintește 
de virtuțile clasicis
mului.

Prin suflul său u- 
manist și unitatea de 
limbaj care-1 definesc 
pe artist, expoziția se 
înscrie astfel printre 
manifestările de pres
tigiu devenite la noi 
tradiționale în preaj
ma aniversării Marii 
Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Marin 
MÎHALACHE

„REVISTA ECONOMICĂ'
nr. 20/1974

In deschidere sint publicate arti
colele „Cincinalul competitivității și 
inovației11 de Constantin Cojocaru 
și „Etică! echitate, umanism socia
list11 de Vasile Popescu.

ECONOMIE , NAȚIONALĂ: „Baza 
energetică și electrificarea țării11 
(II), de ing. Ioan V. Herescu ; „In
vestițiile și factori timp11 de Aurel 
Verniceanu ; „Coordonatele majore 
ale noului sistem de retribuire11 de 
I. Bădin ; „Comerțul și cooperarea 
cu țările in curs de dezvoltare11 de 
N. Mănescu.

CONDUCERE — ORGANIZARE :

„Compartimentele de organizare11 
de Ovidiu Nicolescu ; TEORII — 
IDEI : „Argumente pentru o nouă 
ordine economică : Evoluții în 
conceptul de ordine economică in
ternațională11 de prof. dr. C. Moisuc; 
„Omul o tehnica ® mediul11 (sem
nează Ion Românu, membru co
respondent al Academiei de științe 
sociale și politice, Elena Panait ; 
„Convorbiri economice cu Marina 
von Neumann-Whitman11 ; Revistă 
mai publică rubricile : „Economie 
mondială11, „Tendințe — conjunc
turi11, „Piața monetară internațio
nală11, „Mondorama11.

cinema
• Duhul aurului î CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.
© Poliția acuză, legea achită : 
PATRIA — 9,30; 12,15: 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45;
13,15; 16; 18,30; 20,45.
@ O madonă în plus : LUMINA
— 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15: 20,30. 
© Alexandru Macedon : SCALA
— 10; 13: 16.15: 19,30. FESTIVAL
— 9; 12; 15: 17,45; 20.30. FAVORIT
— 10,15; 13: 16.30; 19,30.
© Jocul de cărți : CASA FIL
MULUI — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45: 21.
© „Stejar" — extremă urgență : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15: 20,30, RAHOVA — 16; 
18,15; 20,30.

© Atac Împotriva lui Rommel : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15;
13,50; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15.
© Nona : UNIREA — 16; 18; 20.
© Misterul vasului „Mary Deare": 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Tatăl risipitor î FERENTARI
— 15,30; 13; 20,15, MUNCA — 16; 
18; 20.
© Ruy Blas : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Floarea de piatră : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
© Sufletul negrului Charley ! 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13,39; 15.45; 18: 20,15. FLAMURA
— 9; 1.1.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Salvatore Giuliano — 14,30, Fa
ta în doliu — 16,30, Domni și

doamne — 18,45; 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Ultima luptă : CRÎNGAȘI — 16; 
18,30.
© Vizuina vulpii : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Cei mai bun om pe care îi cu
nosc : MOȘILOR — 15,30; 18; 20. 
e Rîul roșu : BUCEGI — 15,15; 
17,45; 20,15.
© Prietena mea Sybille : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Extravagantul domn Deeds f 
LIRA — 15,30; 18: 20,15, FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20,15.
© Țara lui Sannikov : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
o Fără un adio ; DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene pentru co
pii î DOINA — 9,45; 17.
© Chitty, chitty — bang, bang : 
DOINA — 11; 14; 19.
• Urmărește-mă ; TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
© Goana după aur : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 
16; 18; 20.

• Piele de măgar : PACEA — 16; 
13; 20.
• Casa păpușilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Contesa Walewska : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
© Scurtă vacanță : ARTA —15,30; 
17,45; 20.
© 36 de ore : VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
© Cronica verii fierbinți : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16; 19,30.
© Trei inocenți : CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA — 16; 18; 20.

teatre
ji wwai Miami

© Teatrul Național București (sa
la mică) : Dulcea pasăre a tinere
ții — 19,30.

© Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu 
— 20.
O Opera Română : Chopiniana, 
Ucenicul vrăjitor, Bolero — 19.
e Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
A 12-a noapte — 19,30.
© Teatrul Mic : După cădere —
19.30,
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Bărbați fără neveste —
19.30, (sala Studio) : A opta zi 
dis-de-dimineață — 19.
© Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : O
seară veselă — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi diseară ! — 19,30, (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars ! 
— 19,30. •
© Teatrul de revistă șl comedie

i,I. Vasilescu" : Mitică Popescu — 
19,30.
© Teatrul ,.Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Bu-Ali — 17.
© Ansamblul „Rapsodia română": 
Flacăra lui august — 19,30.
0 Circul de stat : Matineu pen
tru elevi — 16, Marele spectacol 
— 19,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Sîmbătă Ia Veritas — 20.

programul 1
10,00 De Ia Alfa Ia Omega — en

ciclopedie pentru școlari.
10,20 Eroi îndrăgiți de copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
10,45 Bucureștiul necunoscut.

11,00 Telecinemateca.
13,00 Telex. *
13,05 închiderea programului.
14.30 Fotbal : Steagul roșu Bra

șov — Universitatea Craiova 
(divizia A). Transmisiune di
rectă de la Brașov. In pau
ză : Caleidoscop cultural- 
artistic —- emisiune de infor
mație și actualitate literară, 
teatrală, cinematografică și 
plastică.

16.15 Cele mai frumoase goluri 
din optimile de finală ale cu
pelor europene intercluburi 
la fotbal.

17.15 Melodii... melodii — cu Luky 
Marinescu și Aurelian Comă- 
nescu.

17.30 Telex.
17,35 Teleglob : Columbia. Repor

taj filmat.
17,55 „De la Olt pîn’ la Buzău, să 

te duci cîntecul meu". Melo
dii lirice și din folclorul nou.

18,10 Omul de Ungă tine. Ion Ra

du — maistru chimist la Să- 
vinești, fost plutaș pe Bis
trița.

18.30 Luna creației originale româ
nești : „Partid al vieții noas
tre soare". Spectacol muzi- 
cal-literar realizat cu con-

> cursul artiștilor amatori din 
județul Vîlcea.

19,00 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri : Rățușca de za- 

,hăr. t
19.30 Telejurnal a Raportul ță

rii. în întîmpinarea istori
cului Congres.

20,00 Țeleenciclopedia.
20.50 Film serial : „Un șerif la 

New York". „Furt de cai pe 
Fifth Avenue". Cu : Dennis 
Weaver, J. D. Connor, Deane 
Muldow, Leo Bordon. Re
gia : Bruce Kessler.

21,40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Intîlnirea de la ora 10... — 

magazin muzical-distractiv,
23,00 închiderea programului.
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Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
Cronica zilei

TIRANA
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, îmi este 
plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
și urări de succes în misiunea de răspundere ce v-a fost încredințată.

Folosesc această ocazie pentru a ura poporului albanez noi victorii 
In opera de Construire a socialismului în patria sa.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare tovărășească dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Albania vor cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, în folosul 
țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

. Republicii Socialiste România

' Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania
Desemnarea dumneavoastră în, funcția de președinte al Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Albania îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa, în numele .Guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu personal, calde felicitări și urări de succese în activitatea dumnea
voastră de mare răspundere.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie tradițională româno- 
albaneză se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, în cursul zilei de

vineri, pe Hans Voss, ambasadorul 
R. D. Germane la București, la-ce
rerea acestuia. 1

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Vineri dimineața, tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
l-a primit pe N. N. Rodionov, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a făcut 
o vizită în țara noastră. La primire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească, au participat 
Vasile Șandru, adjunct de șef de 
«ecție la C.C. al P.C.R., Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în U.R.S.S. A 
fost de față V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S, la București.

★
în timpul șederii în țara noastră 

— 29 octombrie, 1 noiembrie — oas-

petele sovietic a fost primit de Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și a avut convorbiri cu Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, în legătură cu 
unele probleme internaționale actuale 
de interes reciproc, precum și asupra 
unor aspecte ale dezvoltării continue 
a relațiilor româno-sovietice.

Ieri după-amiază, N. N. Rodionov 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Nesti Nașe cu 
ocazia numirii acestuia în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Populare Albania.

★
Ministful federal al urbanismului 

și mediului înconjurător din R. F. 
Germania, Karl Ravens, care a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
vineri seara Capitala.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Construcțiilor Industriale și consilii
lor populare ale municipiilor Bucu
rești și Constanța și a vizitat obiec
tive industriale și social-culturale 
din Capitală și de pe litoralul Mării 
Negre.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, alte per
soane oficiale. A fost de față Erwin 
Wickert, ambasadorul R. F. Germa
nia la București.

■ir
Vineri dimineața a părăsit Capita

la delegația orașului Bagdad, condu
să de Abdul Karim al Nida, adjunct 
al primarului capitalei irakiene, ca
re a făcut o vizită documentară în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Adil R. al Mufti, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Irakului în România, membri ai am
basadei.

★
La invitația Societății Leul și Soa

rele Roșu din Iran, o delegație a So
cietății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România, condusă de dr. 
Maria Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național, a efectuat, în 
perioada 25 octombrie—1 noiembrie, 
o vizită de schimb de experiență în 
această țară.

■Ar
Cu prilejul Zilelor filmului din 

Italia se află in țara noastră regizo
rul Luigi Comencini, unul din repre
zentanții de seamă ai cinematogra
fiei italiene de astăzi. Dintre crea
țiile sale, publicul românesc a avut 
posibilitatea să cunoască peliculele 
„Cu toții acasă", „Pline, amor și fan
tezie", „Fata lui Bube". .

Vineri după-amiază a avut loc, la 
Casa de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, o întîlnire a oaspetelui italian 
cu cineaști, ziariști și iubitori ai fil
mului din Capitală.

După un cuvînt de salut rostit de 
Alexandru Bălăci, membru în Comi
tetul de conducere al Asociației de 
prietenie româno-italiană. regizorul 
Luigi Comencini a vorbit despre 
creația sa.

Adunări consacrate aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
în cursul după-amiezii de vineri, 

la întreprinderea de radiatoare, echi
pament metalic și obiecte sanitare 
din București, la Clubul sindicatelor 
din Cimpulung-Muscel și la între
prinderea de confecții din Miercurea 
Ciuc au avut loc adunări festive con
sacrate cele! de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La adunarea din Capitală au luat 
cuvîntul Petre Preda, director gene
ral al Centralei industriale pentru 
utilaje și piese de schimb din 
M.E.F.M.C., și K. V. Sarînin, consi
lier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. După ce au evocat însemnăta
tea istorică a zilei de 7 Noiembrie, 
vorbitorii au evidențiat importanța 
deosebită a întîlnirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev pentru dezvoltarea colabo
rării dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, pentru adincirea legăturilor

multilaterale româno-sovietice, in 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Primul secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Cîmpulung-Muscel, 
Ion Ploscaru, și N. A. Netesov, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovieti
ce, care au luat cuvîntul la adunarea 
din această localitate, au subliniat 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-so
vietice.

In cadrul adunării festive de la 
Miercurea Ciuc, Kovacs Andrei, di
rectorul întreprinderii de confecții, 
și A. M. Surikov, adjunct1 al repre
zentantului comercial al Uniunii So
vietice la București, au evocat sem
nificația memorabilelor file înscrise 
în istoria omenirii acum 57 de ani și 
au citat legăturile de prietenie sta
tornicite între județul Harghita și re
giunea Novgorod din U.R.S.S.

în înpheierea adunărilor festive au 
fost prezentate programe culturale.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a 57-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Ambasada Uniunii.So
vietice a avut loc, vineri după-amia- 
ză, o conferință de presă.

Relevind însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții din Octombrie, V.I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, a evocat aportul 
oamenilor muncii din România la 
lupta pentru victoria revoluției, care 
a înscris o pagină glorioasă in isto
ria prieteniei dintre popoarele sovie
tic și român, prietenie ce a sporit și 
s-a întărit și mai mult în anii noș
tri. în cadrul conferinței de presă, 
V.I. Drozdenko a vorbit pe larg des
pre succesele obținute de poporul so
vietic în cele aproape șase decenii,

despre realizările dobîndite în dome
niul construcției comuniste, s-a re
ferit la principiile politicii externe a 
U.R.S.S. și activitatea sa în viața in
ternațională, în slujba cauzei păcii 
și socialismului. Subliniind dezvolta
rea continuă a relațiilor de priete
nie și- colaborare., sovieto-române, 
vorbitorul a spus : „Oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică cunosc succe
sele oamenilor muncii din România, 
în opera de construire a socialismu- ' 
lui, în întrecerea socialistă în întîm- 
pinarea Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și urează poporului frate ro
mân noi și mari succese în dezvol
tarea continuă a economiei și cultu
rii, în lupta pentru pacea și secu
ritatea popoarelor".

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost umedă 

și rece în toate regiunile țării. Au că
zut ploi temporare, care au avut și ca
racter de aversă, însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice în Crișana, Banat, 
Oltenia, Muntenia și Moldova. In Tran
silvania, Maramureș și nordul Moldovei, 
precipitațiile au fost și sub formă de 
lăpoviță și ninsoare. In zona de munte 
a nins. In cursul după-amiezii, ploile au 
încetat treptat în cea mai mare parte 
a Crișanei și a Banatului. Vîntul a su
flat moderat, cu intensificări locale. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între zero grade la Ocna Șugatag, 
Huedin, Petroșani șl Rădăuți și 15 grade

la Budeștl, Grivlța, Călărași, Medgidia, 
Sfîntu-Gheorghe Deltă și Sulina. In 
București : Vremea s-a menținut rece 
și umedă. Temporar a plouat. Vîntul a 
suflat moderat, cu intensificări. Tem
peratura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 noiembrie. în țară : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi locale mai ales la începutul 
intervalului. In zona de munte va nin
ge. lp regiunea deluroasă, izolat, pre
cipitațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vînt potrivit cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse întrd mi
nus 2 și plus 8 grade, izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele vor oscila între 6 și 
16 grade, local mai ridicațe. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt, potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

u-R-s-s- Lumini 
în noaptea polară

încheierea sesiunii Comisiei 
mixte româno-israeliene
La București s-au încheiat vineri 

dimineața lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno— 
israeliene. S-au trecut în revistă sta
diul relațiilor comerciale, persneeti- 
vele dezvoltării și diversificării 
schimburilor economice și cooperării 
bilaterale, în domenii de interes co
mun.

La sfîrșitul lucrărilor, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, șeful 
delegației române, și Hain Bar-Lev, 
ministrul comerțului șl industriei, șe
ful delegației israeliene, au semnat 
protocolul sesiunii.

A fost de față Yohanan Cohen, 
ambasadorul Israelului la București.

FOTBAL Astă-searâ, Ia patinoarul „23 August"

LOTO
NUMERELfi EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 1 NOIEMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri 1 185 606 
lei.

Extragerea I : 38 14 15 40 56 28 
85 31 71'

Extragerea a Il-a : 61 22 88 30 67 
54 12 17 43

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE 

CONCURSULUI SPECIAL 
DIN 27 OCTOMBRIE 1974

Categoria I : (13 rezultate) 6,65 va
riante a 21 710 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate)
175,80 variante a 985 lei. (

Categoria a IlI-a : (11 rezultate)
2120,10 variante a 123 lei.

Premii suplimentare : 1 695,30 a 
65 lei.

LA I.T.A. CLUJ-NAPOCA

Dinamoviștii — Ia
Condiții meteorologice cum nu se 

poate mai improprii, ieri in mai tot 
timpul partidei dintre Dinamo și 
Jiul : ploaie, frig, vint și teren alune
cos, mustind de apă. Și totuși, ip 
tribune — evident sub umbrele — 
circa 2 000 de spectatori. în teren, 
echipele, toți jucătorii au avut o 
prestație prodigioasă, au jucat destul 
de vioi, au încercat poarta cu șuturi 
din mai toate pozițiile. în prima re
priză, dominarea și, să spunem așa, 
frumusețea jocului au aparținut pe 
rînd ambelor echipe ; mai întîi di- 
namoviștilor (care au deschis scorul 
prin Zamfir, o splendidă intervenție 
cu capul, în minutul 5), apoi, spre 
pauză, fotbaliștilor de la Jiul (care 
au egalat, la fel de spectaculos, din- 
tr-o fază asemănătoare, prin Tonca, 
în min. 39). Am mai notat și bara 
Iui Roznai, cînd mai erau vreo 3 mi
nute pină la finele reprizei.

în continuare însă, cei ce aveau să 
se impună definitiv, și să obțină vic
toria au fost gazdele. Jocul lor — 
mai avîntat și in permanență orien
tat spre poartă (să sperăm că așa 
vor face și marți, la Koln, în partida 
revanșă pentru „Cupa U.E.F.A.") — 
le-a asigurat nu numai dominarea 
teritorială, ci și numeroase ocazii de 
gol. Același Zamfir a ridicat scorul 
la 2—1 (în min 55), pentru ca Du- 
mitrache să-1 majoreze (min 75), la 
numai două-trei minute după ce fu
sese introdus în teren, în locul lui 
Lucescu. Alte două mari ocazii —■ 
goluri ca și sigure — au mai existat 
în ultimele momente ale partidei : 
un șut foarte puternic și precis al lui 
Cheran (după părerea noastră, ieri, 
împreună cu Dinu, printre cei mai 
buni jucători de pe teren) l-a pus la 
grea încercare pe portarul Ion Ga
briel (înlocuitorul lui Naște către 
finele meciului), iar apoi, de aseme
nea la un șut formidabil (de data 
aceasta al lui Dudu Georgescu), s-a 
„interpus" bara 1

Cu acest nou succes, dinamoviștil 
își păstrează mai departe, cu destulă 
autoritate, șefia In clasament. Im
presia lăsată ieri, în compania unui 
adversar tenace, ambițios, bine pre
gătit, a fost' destul de bună, creind 
suporterilor speranțe și optimism că

a 9-a victorie
se vor comporta bine și in meciul cu 
F.C. Koln.

Inaugurată, așadar, cu — de fapt — 
meciul-derbi, etapa a Xl-a a diviziei 
A continuă astăzi și miine cu cele
lalte opt partide. întrucît miercurea 
viitoare Steagul roșu susține returul, 
pe teren propriu, cu Hamburger S. V. 
(in cadrul „Cupei U.E.F.A."), partida 
sa de campionat, cu Universitatea 
Craiova, a fost devansată cu o zi — 
se joacă astăzi, la Brașov, (ora 14,30).

Duminică sînt programate următoa
rele meciuri : la București (de la ora 
11, pe stadionul Ghencea) Steaua — 
F. C. Constanța ; la Reșița F.C.M. — 
Universitatea Cluj-Napoca ; la Rîm- 
nicu-Vilcea, Chimia — Olimpia Satu- 
Mare ; la Tg. Mureș, A.S.A. — Spor
tul studențesc ; la Galați, F. C. Ga
lați—Politehnica Timișoara ; la Cluj- 
Napoca, C.F.R. — Politehnica Iași ; 
la Arad, U.T.A. — F. C. Argeș.

Meciul Progresul — Rapid, derbiul 
Seriei a Il-a a diviziei B, va avea loc 
miine, pe stadionul „Republicii". Dat 
fiind faptul că la ora 11 — cum fu
sese inițial prevăzut — în Capitală 
are loc partida Steaua — F. C. Con
stanța, echipele au convenit să joace 
la ora 14,30, spre a da astfel posibili
tate amatorilor de fotbal bucureșteni 
să asiste, dacă doresc, ' la ambele 
partide, .căci fiecare are atractivita- 
tea sa specifică.

I. D.

Primul derbi
După cum am mai anunțat, în 

campionatul național de hochei pe 
gheață, Steaua și Dinamo își dispu
tă și în acest nou sezon, în luptă 
directă, titlul de campioană. Prima 
lor confruntare va avea loc astă-

al hocheiului
seară, de Ia -ora 18, pe patinoarul 
artificial „23 August" din Capitală. 
Miine, cele două apreciate formații 
se întîlnesc din nou, pe același pa
tinoar și la aceeași oră.

Economii 
de combustibil

(Urmare din pag. I)

CLUJ-NAPOCA (Corespon
dentul „Scînteii", Al. Mureșan). 
— Două obiective majore se 
află permanent în atenția colec
tivului întreprinderii de trans
port auto Cluj-Napoca : în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de transport, atit la călă
tori, cît și la marfă, precum și 
reducerea cheltuielilor de trans
port. De la inceputul anului și 
pină In prezent, la capitolul 
tone marfă transportate sarcina 
de plan a fost depășită cu 1,2 
milioane tone. Utilizarea la în
treaga capacitate a mijloacelor 
de transport a înlesnit depăși
rea cu 12 milioane lei a planu
lui de' beneficii, iar economiile 
de 4 milioane lei la prețul de 
cost realizate în acest an își au 
sursa mai ales în reducerea 
consumurilor de carburanți. De 
la începutul anului și pină în 
prezent s-au economisit 1.5 mi
lioane litri benzină și 650 006 li
tri motorină, ceea ce reprezintă 
consumul pe o lună și jumă
tate al întregului parc de auto 
vehicule al intreprinderii.

J

din organizațiile de partid 
ne-au arătat nu că am re
zolvat în întregime aceste 
obiective, dar că ne aflăm 
pe un drum bun și că pe 
el trebuie să mergem cu și 
mai mare îndrăzneală. De 
pildă, la recentele adunări 
de pe platformă la con
structori s-au înscris la dis
cuții și beneficiari, oțelarii 
s-au înscris la cuvînt in 
adunarea montorilor — și 
invers — dulgherii și fic- 
rar-betoniștii au luat parte 
la dezbateri din adunările 
electricienilor și laminoriș- 
tilor ș.a.m.d. Totul in mo
dul cel mai firesc. Pentru 
că aici, pe platformă, am 
creat deprinderea ca oame
nii care muncesc alături — 
fie că sînt constructori sau 
beneficiari — să-și cunoas
că reciproc problemele.

Un carnet cuprinzînd În
semnările secretarului de 
la toate adunările de partid 
este răsfoit cîteva clipe. 
Apoi.

— Iată, comunistul Gheor
ghe Biltăon, șef de echipă 
la grupul instalații elec

Actualitatea
® în ultimele două luni ale aces

tui an, o serie de echipe de club 
întreprind turnee peste hotare. între 
8—10 noiembrie, I.E.F.S. București 
participă la turneul de la Magdeburg, 
iar handbalistele de la Universitatea 
Timișoara la un turneu la Bratisla
va. Formația feminină Universitatea 
Iași va fi prezentă, între 1 și 3 de
cembrie, la un turneu la Gliwice (Po
lonia). Progresul București participă 
la competiția organizată. în zilele de 
30 noiembrie și 1 decembrie, de clu
bul S.K. Leipzig. Echipa masculină 
Minaur Baia Mare are prevăzute tur
nee în Iugoslavia (între 25 noiem
brie și 5 decembrie) — la Banja Luka 
și Pancevo.

O Pentru anul 1975, biroul F.R.H. 
a confirmat ca arbitri internaționali 
pe următorii „cavaleri ai fluierului" : 
P. Cîrligeanu, V. Sidea, T. Curelea, 
P. Tîrcu (toți din București), C. Că- 
pățînă (Buzău), P. Radvany (Cluj), 
VI. Cojocaru (Craiova), M. Grebeni- 
șan (Tg. Mureș), D. Purică (Ploiești).

la handbal
e Au fost definitivate colectivele 

de antrenori pentru loturile repre
zentative : N. Nedef și O. Vlase (se
niori), C. Popescu și D. Bălășescu 
(senioare), E. Trofin și M. Pintea 
(tineret — masculin), V. Gogiltan și 
Tr. Bucovala (tineret — feminin), 
Gh. Alexandrescu și Gh. Goran (ju
niori), I. Paraschiv și M. Anton (ju
nioare).
• La cererea colegiului divizionar 

s-a aprobat ca echipele divizionare 
A să poată transfera, în tot cursul 
anului competițional (exceptînd ul
timele șase etape ale campionatelor), 
maximum doi sportivi sau sportive 
din formațiile care activează în 
campionatele de juniori și școlari, 
dacă acestea sînt din aceeași locali
tate sau județ. Firește, pe baza a- 
cordului scris al sportivilor, respectivi 
și a dezlegării echipei în cauză. Este 
o măsură necesară, ce vine în spri
jinul promovării rapide a tinerelor 
talente și al întăririi echipelor din 
prima divizie.

Pină ajungi la Murmansk, cel mal 
mare oraș situat dincolo de Cercul 
polar, te ispitește mereu și mereu 
imaginea „tăcerii albe". In infinitul 
zăpezilor doar urmele de lupi sau 
punctele alergînde în zare — sănii 
trase de reni — îți mențin senzația 
caldă că te afli pe Pămînt.

Și totuși, a doua zi, cobori într-o 
gară, poarta unui oraș ca atîtea altele 
din Uniunea Sovietică : Murmansk.

Stăm de vorbă, la tradiționala 
ceașcă de ceai, cu primarul Mur- 
manskului, Viktor Romanenko. „Da, 
sintern 357 000 ■ de locuitori — ne spu
ne. Că nu avem geruri năprasnice 
(cum sint in partea estică a zonei po
lare) se datorește faptului că Gulf- 
streamul, curentul marin cald.ișl 
lasă aici ultimele suflări de căldură".

Dar, după cum aveam să consta
tăm, Murmanskul se deosebește de 
orașele „clasice" polare nu numai 
prin faptul că este încălzit de apele 
Gulfstreamului. Și aci, ca și pretu
tindeni pe teritoriul sovietic, socia
lismul și comunismul își fac simțite 
suflul generos. Dacă pină în 1921, de 
exemplu, aici nu existau clădiri din 
piatră, în pre
zent acestea al
cătuiesc patru 
cincimi din fon
dul edificiilor o- 
rașului. Și toa
te, ridicate în ul
timii zece ani. 
Numai în 1973, 
sumele alocate construcțiilor urba
ne au depășit 85 000 000 ruble.

Dacă apariția Murmanskului a fost 
facilitată, într-o oarecare măsură, de 
aburul Gulfstreamului, în adincul 
peninsulei Kola apar orașe a căror 
naștere și dezvoltare se datoresc 
numai și numai voinței și ac
țiunii omului de a valorifica 
solul și subsolul bogat al a- 
cestor meleaguri, chiar și în condi
țiile cele mai vitrege. Orașele ridi
cate îfî aceste zone greu accesibile 
s-au înmulțit rapid. Orașului Kirovsk, 
apărut în 1931, i-a urmat Moncegorsk, 
în 1937 ; Olenegorkul construit în 
1965 a fost urmat, in 1966, de orașul 
Apatitî. în sfirșit, „mezinul" Po- 
liarnîe Zori s-a născut anul acesta.

Orașul Apatitî își prezintă singur 
identitatea : orașul apatitelor. Aici, 
Gulfstreamul nu se mai simte. Cele 
peste 100 000 de lacuri din întinsa zonă 
rămîn înghețate pină la sfîrșitul lui 
iunie. Cînd, în văi, zăpada începe să 
se înmoaie, sus, în munții Hibinului, 
începe să ningă. Din cele 292 de zile 
de ninsoare pe an, 190 sint cu viscole 
năprasnice. Dar asprimea locurilor 
nu i-a împiedicat pe oameni să atace 
depozitul de 3 miliarde tone de mi
nereu de apatită, ascunsă în mărun
taiele munților. îmi notez un calcul 
prezentat de ing. dr. docent Juri Go
lovanov, membru corespondent al 
Academiei de științe a U.R.S.S., di
rectorul general al uriașului combi
nat de apatite : anual, combinatul 
prelucrează 35 000 000 tone de mine
reu, din care se extrag 14 000 000 
tone de apatită, baza producerii unei 
cantități de 30 000 000 tone de su- 
perfosfați. O singură tonă de ase
menea îngrășăminte înseamnă un 
spor de circa 3 000 kilograme de ce
reale.

Minereul se extrage din cariere la 
zi, sus în munte. Camioâne grele mi
șună pe vîrfurile Hibinului între ca
riere și rampele de. încărcare. Aces
tea sînt tunele verticale prin care 
minereul curge pină jos, unde aș
teaptă garniturile feroviare. Virful

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

Rasvumcior, un mușuroi de furnici de 
proporții uriașe, este alcătuit aproape 
în' îrțtregime din minereu de apatită. 
Aici se află cariera „Țentralnaia", din 
care se extrag anual circa 12 000 000 
tone de minereu. Omul învinge rela
tiv ușor gerurile de minus 30 de gra
de cu ajutorul cojoacelor și radia
toarelor mașinilor. Viscolele — la fel. 
Există însă dușmani mai vicleni, în
tunericul și senzația de singurătate. 
Ei stau la baza acelui „complex al 
nordului", pe care omul îl învinge 
prin... om. în combinat există o di
recție pentru psihologia muncii. Și 
în fiecare zi, după cursele Istovitoare 
de iarnă (deci și de noapte conti
nuă), în ceainăriile amenajate în ju
rul carierelor oamenii vin să ascul
te muzică : Glinka, Ceaikovski, Bach, 
Beethoven... și să stea la o masă cu 
flori. Un amănunt semnificativ : cei 
mai mulți dintre cei peste 20 000 de 
salariați ai combinatului de apatite 
sînt melomani și iscusiți... grădinari.

Odată cu exploatarea imenselor 
cantități de apatită din munții Hibin, 
s-a născut și necesitatea creării unor 
surse de energie. Apele ce puteau fi 

folosite în pe
ninsula Kola pen
tru construirea 
de hidrocentrale 
sint puține. Cele 
mai importante — 
Niva și Serebrian- 
ka — sînt deja 
acoperite de cas

cade. Iar termocentralele electrice 
sînt foarte costisitoare, din cauza 
lipsei de combustibil.

S-a apelat atunci la atom. în 1964 
s-a hotărît construirea, lingă lacul 
Imandran, unul dintre cele mal pito
rești din peninsula Kola, a unei cen
trale atomoelectrlce. Cîteva date „bio
grafice" ale acestui modern obiectiv 
energetic, prezentate .de inginerul A- 
leksandr Andruseciko, șeful șantieru
lui de construcție : în 1965 s-au ri
dicat primele clădiri ale viitorului 
oraș energetic, în punctul aproape 
nepopulat Zaseek. In 1968 a fost dis
locat primul din cei 500 000 metri 
cubi de rocă, extrem de dură, pen
tru fundamentul centralei atomice. 
La 29 iunie 1973, primul bloc energe
tic, cu o putere de 440 000 kW a intrat 
în funcțiune. Pentru luna aceasta, 
noiembrie, al doilea bloc energetic, 
cu aceeași putere, își așteaptă in
trarea în viață, iar în 1980 toate cele 
patru blocuri vor funcționa din plin. 
Au fost luate măsuri severe pentru 
ca aducerea atomului pe aceste me
leaguri să nu influențeze nici în cea 
mai mică măsură mediul natural. Co
șurile de evacuare a gazelor, apa 
„purtătoare" de energie termică — 
de la generatorul atomic (izolat prin 
puternice plite de beton) Ia cazanul 
de abur — este în permanență puri
ficată. „Astfel incit, afirmă directorul 
de exploatare al termocentralei, A- 
leksandr Volkov, radiația emisă „in 
exterior" este chiar mai mică decit 
la o termocentrală pe bază de car- , 
bune".

Am asistat, împreună cu un grup 
de ziariști străini, la „botezarea" o- 
rașului apărut aici în plină împără
ție a nordului. A fost denumit „Po- 
liarnîe Zori" (Zorile polare). Văzut 
de sus, orașul pare o mare machetă, 
cu străzi drepte și blocuri de o con
cepție arhitectonică ce se încadrează 
perfect în relief. Da, harta peninsulei 
Kola se schimbă mereu sub ofensiva 
constructivă a omului.

Laurențiu DUȚA

„LE NOUVEL OBSERVATEUR"

„LECTURA
LÂ PREȚ RIDICAT"

J

Sub acest titlu, săptăminalul parizian publică un articol privitor la 
reacția editurilor franceze față de penuria de hirtie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — ® Turneul internațional 

de la Hilton Head (Carolina de Sud) 
a programat primele finale. Proba 
de simplu femei a fost cîștigată de 
jucătoarea americană Chris Evert 
(6—1, 6—3 cu tenismana engleză Vir
ginia Wade). La dublu bărbați, cu
plul Rod Laver (Australia) — Bjorn 
Borg (Suedia) a întrecut cu 7—6, 
6—7, 6—2 perechea Ilie Năstase 
(România) — Stan Smith (S.U.A.). 
® în turul II al turneului internațio
nal de la Viena, Ion Tiriac l-a în- 
tîlnit pe americanul Tom Gorman,

în fata căruia a pierdut în trei se
turi : 6—1, 6—7, 5—7.

ȘAH. Partidele din ultima rundă 
a turneului internațional de la Novi 
Sad s-au întrerupt. Mihai Șubă, ca
re a cîștigat partida întreruptă din 
runda a 13-a cu Notaros, a întrerupt, 
în poziție complicată, cu iugoslavul 
Ilici. Iată clasamentul după 15 run
de și înaintea continuării partidelor 
întrerupte : 1. Tal (U.R.S.S.) — 10,5 
puncte (1) ; 2. Forintos (Ungaria) —

10 p. (1) ; 3—4 Șubă (România) și 
Raicevici (Iugoslavia) — 9,5 p. (1) ; 
5. Măriei (Iugoslavia) — 9.5 p. 6. 
Hernandez (Cuba) — 9 p. ; 7. Radu
lov (Bulgaria) 8,5 p. etc.

FOTBAL • In preliminariile „Cu
pei U.E.F.A." pentru juniori : la 
Stockholm, Polonia — Suedia 2—1 
(1—0) ; la Bratislava, Cehoslovacia — 
Turcia 2—1 (1—1). ® în campionatul 
Europei la fotbal (echipe de tineret), 
la Belgrad, Iugoslavia — Norvegia 
2—0 (0—0).

trice, a adus în dezbaterea 
adunării un punct de ve
dere îmbrățișat de ' toți co
muniștii, tocmai pentru 
că reflecta cunoașterea si
tuației de la constructori. 
„Pentru orice întîrziere la

«contribuția» noastră Ia 
rămînerile în urmă..." Și a 
analizat-o, enumerînd cau
zele și scoțind în evidență 
lipsa esențială : faptul că 
nu s-a colaborat totdeauna 
cu constructorii în spirit

țit cu toții o familie uni
tă, așa cum ne cere parti
dul. Așa că a da vina pe 
altul și a nu-ți vedea pro
priile lipsuri reprezintă cea 
mai mare primejdie nu 
numai pentru bunul mers

Cînd zici „hei-rup!“
intrarea în funcțiune, a 
spus el, ne-am obișnuit să 
dăm vina pe constructori. 
E mai comod. Dar în felul 
acesta nici nu lichidăm ră- 
mînerea în urmă și nici 
n-avem conștiința împăcată 
că am spus adevărul. Nor
mal, fiecare la locul său 
trebuie să-și facă datoria, 
să n-aștepte să vină altul 
să muncească în locul lui. 
Dar dacă strigi „hei-rup", 
pune și umărul. Eu cred că 
trebuie să analizăm serios

responsabil, comunist. Deși 
există in această direcție 
— a întărit el — experien
ța pozitivă a primelor dări 
in funcțiune, cind „nu s-a 
mai cunoscut care este con
structor și care beneficiar, 
care maistru, care inginer, 
care muncitor și cînd au pus 
cu toții umărul, 40 de ore 
în șir, incit atunci, în focul 
muncii; 'S-a cimentat cea 
mai strînsă legătură între 
comuniștii din diverse do
menii, atunci ne-am sim

al producției, dar și pen
tru demnitatea noastră, de 
muncitori șj comuniști... Ia 
să ne gîndim : cum am 
privi lucrurile dacă și 
constructorii, cum ar veni 
vorba de lipsuri, ar da vina 
pe noi, uitînd că, atit pen
tru construcție, cît și pen
tru producție răspundem 
cu toții, toată suflarea de 
pe platformă."
Iată, cam în felul acesta 
gîndesc oamenii noștri (e- 
xemple asemănătoare v-aș

putea da cu zecile) ; în 
aceeași idee au vorbit și 
tehnicianul Gh. Secereanu, 
de la șantierul 3, și mais
trul laminator Ion Pirvu, 
de la sectorul benzi, și So- 
tir Neguț, de la oțelăria 
electrică, care, deși foarte 
tinăr, a ridicat tocmai pro
blema „seriozității mature 
în raporturile între oa
meni". Și este de subli
niat faptul că această ati
tudine, născută și dezvol
tată în procesul muncii, se 
reflectă și în raporturile in
dividuale. De pildă, intre 
muncitorii cu experiență 
veniți din zone cu tradiție 
(Hunedoara, Galați, Reșița) 
și localnici ; între virstnici 
și tineri ; între muncitori 
„simpli" și specialiști — și 
chiar in viața de familie. 
Căci, după cum se știe, in
dustrializarea unei zone 
fără tradiție în acest do
meniu nu aduce doar o în
noire tehnică, ci si — aș 
zice în primul rînd — una 
spirituală, operînd in men
talități, în structurile sufle
tești, în gîndurile și sim
țirea oamenilor, în felul 
lor de a fi.

„Editurile sint in criză — se afir
mă in articol. O carte pusă in vm- 
zare anul trecut la un preț de 25 
franci este oferită acum la 30 sau 
chiar 35 franci. Hirtia, care . acum 
șase luni costa 1,90 F kilogramul, 
costă astăzi 3,30 F și va ajunge cu 
siguranță intr-un viitor apropiat la 
4,50 F. Hirtia folosită pentru „edi
țiile de buzunar", un fel de hirtie 
de ziar, și-a sporit prețul cu 120 la 
sută.

Pină de curînd, Franța își satisfă
cea 55 la sută din necesitățile de 
hirtie din producție proprie, cum- 
părind restul din străinătate (din 
țările scandinave, Canada și uneori 
Statele Unite). Astăzi, acest raport 
s-a inversat. De fapt, hirtia de fa
bricație franceză — al cărei preț 
este controlat de stat începînd din 
1973 — este supusă unor impozite 
mai mici decit în alte țări. Ca urma
re, străinătatea cumpără de la noi 
— și astfel apare paradoxul că e- 
diturile franceze sînt nevoite să 
cumpere din țări străine, la prețuri 
mari, cantitățile de hirtie ce le lip
sesc.

La aceasta trebuie adăugat și fap
tul că fabricarea pastei de hirtie este 

■poluantă (fabricarea unui kilogram 
de hirtie poluează 100 litri de apă), 
iar statul impune întreprinderilor ce 
nu au bazine de epurare să plăteas
că un șir de taxe. Acestea au, ast
fel, de făcut față unor dificultăți su
plimentare — justificate, e drept, 
dar care grevează mult bugetele lor. 
Pentru a depăși .aceste dificultăți, 
întreprinderile respective au cerut 
editurilor să reducă la 60 de zile ter
menul de plată care pină acum era 
de 90 de zile.

în legătură cu hirtia importată din 
Canada s-a ivit o altă problemă : a- 
colo, lizierele pădurilor — exploata
te fără încetare — au ajuns tot mai 
departe de centrele locuite. Și cum 
tăietorii de lemne vor să se întoarcă 
seara acasă, costul acestor deplasări 
zilnice mărește și mai mult chel
tuielile de producție.

Că pădurea s-a îndepărtat, nu e 
de mirare. Ca să luăm un singur 
exemplu : numai fabricarea celor 
700 000 de dicționare „Petit Larousse", 
vîndute în fiecare an, necesită ex
ploatarea constantă a 40 hectare de 
pădure. Elevilor li s-ar putea pune 
următoarea problemă : cite hectare 
de pădure au fost tăiate pentru fa

bricarea dicționarului dacă se ști# 
că exemplarele tipărite, începind de 
la apariția acestuia, in 1905, puse 
unul lingă altul, ar acoperi o distan
ță egală cu cea de la Pămînt la 
Soare ?

Dificultăți de aprovizionare, creș
tere ae prețuri ; editorii — și ei nu 
suit niște filantropi — iau, in mod 
inevitabil, masuri. S-au și prevăzut 
reduceri ale pianului editorial, îii- 
cepinu cu prunul trimestru al anu
lui viitor, «lai mult ca oficind se 
pune problema rentabilității pe ter
men scurt, ceea ce înseamnă că 
se va aa prioritate textelor destina
te unui public foarte larg. Va trebui 
să se selecționeze, să se taie, să se 
sacrifice. La una din casele editoria
le se vorbește de abandonarea colec
țiilor dificile, de micșorarea cu 50 
la sută a producției editoriale in do
meniul științelor umane ; la alte 
case — de amputarea cu 40 la sută a 
planului editorial inițial.

Un lucru e sigur : se va investi din 
ce in ce mai puțin în cărțile tineri
lor autori. Și totuși un scriitor tre
buie să scrie măcar 3-4 cărți sau 
chiar mai multe ca să ajungă la ma
turitate literară. Dar se pare că 
momentul actual nu mai e acela al 
creației ; pentru așa ceva nu mai 
este nici timp, nu mai sînt nici mij
loace materiale. Acum un an, un e- 
ditor mai putea încă spera că nu-și 
va pierde banii vinzînd doar o parte 
din tirajul inițial al unei ■ cărți, de 
aproximativ 3 000 exemplare, pentru 
un scriitor necunoscut. Astăzi nu mai 
este cazul.

„Edițiile de buzunar", al căror 
preț de vinzare este fixat de con
trolul prețurilor, vor fi lovite încă 
și mai greu, căci pentru aceste vo
lume ce costă între 4 și 8 F. după 
cum sînt simple, duble sau triple, 
marja de beneficiu este mult redusă. 
Un editor care, acum un an, aprecia 
că pentru a obține rentabilitate, o 
asemenea carte trebuie trasă în cel 
puțin 40 000 exemplare, va ridica 
acum acest prag la 50 000. Aici, ca și 
în altă parte, vor fi condamnate tex
tele mai complexe, scrierile tinerilor 
autori, cît și qele ale clasicilor mai 
puțin cunoscuți.

Astfel, criza de hirtie, inflația in 
general, amenință un sector pe care 
economiștii nu-1 pot măsura : însuși 
progresul culturii".
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INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ȚĂRII NOASTRE
NAȚIUNILE UNITE 1 (Corespon

dentul nostru transmite). în cadrul 
dezbaterilor din plenara Adunării 
Generale a O.N.U. asupra problemei 
cipriote a luat cuvintul, vineri di
mineața, ambasadorul țării noastre 
la Națiunile Unite, Ion Datcu.

Apreciind că situația din Cipru 
fectează' direct pacea, securitatea 
cooperarea în Balcani, în . Europa , 
în lumea întreagă, vorbitorul a sub
liniat că România — țară aflată în 
imediata vecinătate a zonei de con
flict — este profund îngrijorată de 
evenimentele din insulă. Ambasado
rul român a amintit luările de pozi
ție în această problemă ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, mesajele 
personale ale șefului statului român 
trimise șefilor de stat ai țărilor im
plicate, apelurile sale stăruitoare la 
rațiune, la rezolvarea conflictului po 
cale politică, prin negocieri, pe baza 
cartei O.N.U. și a principiilor drep
tului internațional. .

Vorbitorul a relevat că guvernul 
român a luat poziție hotărîtă în fa
voarea respectării dreptului poporu
lui cipriot de a se dezvolta liber, 
fără amestec din afară, pentru asi
gurarea condițiilor unei conviețuiri 
pașnice între ciprioții greci și turci.

Pledînd în favoarea adoptării u- 
nor măsuri concrete pentru soluțio
narea conflictului, în conformitate 
cu interesele păcii și securității, cu

a-
Si 
și

cele ale poporului cipriot, prin res
pectarea dreptului acestuia de a-și 
hotărî singur destinele și a-și rezolva 
singur problemele interne, ambasa
dorul român a arătat că situația ac
tuală din Cipru nu poate fi perpe
tuată. O.N.U. nu poate să rămînă in
diferentă în fața unor evenimente 
care comportă riscuri majore pentru 
comunitatea națiunilor. Interesele 
supreme ale păcii generale — a re
levat el — cer de la fiecare stat să 
facă tot ceea ce este posibil pentru 
rezolvarea diferendelor internaționa
le pe cale politică, Ia masa tratati
velor, abținindu-se de la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța. în 
context, ambasadorul român ,a insis
tat asupra încurajării contactelor di
recte și convorbirilor între cele două 
comunități din insulă, asupra Abor
dării concrete a tuturor problemelor 
în vederea găsirii unor soluții echi
tabile și durabile, de natură să asi
gure condițiile în care toți cetățenii 
statului cipriot să poată conviețui în 
pace.

+
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Președintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate pe luna noiem
brie va fi reprezentantul Statelor 
Unite la O.N.U., ambasadorul John 
Scaii, în conformitate cu principiul 
rotației la președinția acestui orga
nism.

Discutarea problemei palestinene - Ia 13 noiembrie

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
•— La cererea țărilor membre ale 
Ligii arabe, Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a ho
tărît să amine începerea discutării

problemei palestinene pentru 13 no
iembrie. După cum s-a anunțat an
terior, dezbaterile asupra problemei 
palestinene urmau să înceapă la 
noiembrie.

Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Acord asupra obiectivelor de baaă
ale cooperării industriale

GENEVA. (Corespondentul nostru 
transmite). — în ultima perioadă, 
în organele de lucru economice ale 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa au fost înregis
trate noi progrese în prăcesul de de
finire și adoptare de recomandări 
privind cooperarea în ramuri impor
tante, cum sînt știința, tehnica și 
sectorul industrial. Pe baza propu
nerilor prezentate de mai multe de
legații — între care cele ale Româ
niei, Finlandei, Iugoslaviei, U.R.S.S., 
R.F.G. și Belgiei — a fost convenit 
un text în care sînt expuse obiecti
vele de bază ale cooperării indus
triale. Astfel, țările participante 
consideră că prin realizarea de pro
iecte de cooperare industrială se a- 
sigură crearea de legături durabile 
și pe termen lung între întreprinde
rile și firmele interesate într-o ast-

fel de cooperare. Un alt element im
portant pe care îl conține acordul 
realizat privește contribuția acestei 
cooperări la creșterea economică, la 
expansiunea și diversificarea comer
țului internațional și la o utilizare 
cit mai largă a tehnicilor și tehno
logiilor moderne. Textul ' subliniază 
și faptul că, pe baza cooperării in
dustriale, se poate asigura o folosire 
reciproc avantajoasă a complemen- 
tarităților economice, printr-o mal 
bună utilizare a tuturor factorilor de 
producție.

în prezentarea propunerilor dele
gației române, reprezentantul țării 
noastre a evocat pe larg avantajele 
multiple pe care le prezintă această 
formă modernă de cooperare pentru 
edificarea unor raporturi economice 
pe termen lung, stabile și durabile, 
între țările participante.

PANAMA Opțiuni

de politică externă

social din Franța s-a înrăutățit". Acțiunile revendicative >au cuprins diferite 
sectoare ale economiei. Minerii din bazinul Lorena cer adoptarea unor mă- . 
suri care să ducă la relansarea activității în sectorul cărbunelui. Greva lu
crătorilor din poștă și telecomunicații s-a extins, treptat, în toate regiunile 
țării. Autoritățile au fost nevoite să accepte începerea de negocieri, dar nu 
s-a ajuns încă la satisfacerea revendicărilor. în fotografie : Aspect de la 
demonstrația lucrătorilor din poștă și telecomunicații care a avut loc la 
Paris.

CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager
pres). — Politica externă a Republi-. 
cil Panama urmărește stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor multilaterale cu 
toate țările lumii, inclusiv cu statele 
socialiste — a declarat ministrul afa
cerilor externe, Juan Antonio Tack. 
în cadrul dezbaterilor din Adunarea 
Națională panameză, ministrul de 
externe a subliniat că, în ultimii doi 
ani, au fost stabilite relații trainice 
cu numeroase țări din Africa, Asia 
și Europa. în memorandumul pre
zentat Parlamentului, privind activi
tatea Ministerului de Externe în ul
timul an, Juan Antonio Tack a ară
tat că guvernul promovează o politi
că clară și consecventă pentru întă
rirea păcii și dezvoltarea cooperării 
internaționale.

De asemenea, Republica Panama se 
pronunță pentru revizuirea sistemu
lui d,e relații interamerican, care „in 
prezent este inechitabil". Referin- 
du-se la posibilitatea încheierii unui 
nou acord privind Canalul Panama, 
ministrul a arătat că guvernul do
rește să se realizeze un asemenea 
tratat-program care să permită pre
luarea treptată a controlului asupra 
acestei importante căi de navigație 
de către guvernul național și să în
ceteze activitatea bazei militare a- 
mericane din zona canalului.

grecia Acțiune judiciară
împotriva fostului 

președinte și a membrilor 
juntei militare

Festivitățile
ALGER 1 (Corespondentul Ager

pres transmite). — Poporul algerian 
a sărbătorit, vineri, 1 noiembrie, îm
plinirea a 20 de ani de la declan
șarea primelor operațiuni militare 
mareînd începerea marii epopei a 
luptei de eliberare națională, care a 
culminat, la 5 iulie 1962, cu procla
marea Algeriei independente. Cu a- 
cest prilej, la Alger au avut loc o 
grandioasă paradă militară și de
monstrația populară a oamenilor 
muncii din capitală și a reprezen
tanților veniți din toate regiunile ță
rii. Timp de două ore, coloane com
pacte de demonstranți au străbătut 
cîntînd marea arteră. Care alegorice 
au evocat faptele de eroism ale 
poporului în timpul războiului de e- 
liberare națională, munca pașnică a 
populației din Republica Algeriană 
Democratică și Populară pentru în
florirea continuă a țării.

în tribuna oficială se aflau șeful 
statului algerian, Houari Bourne- 
diene, ceilalți membri ai Consiliu
lui Revoluției și ai guvernului, re
prezentanți ai Frontului de Elibera
re Națională, ai organizațiilor de 
masă, alte personalități algeriene, 
șefi de stat și de guvern din dife
rite țări, numeroase delegații de 
partid și guvernamentale, alți oaspeți 
de peste hotare. în tribuna oficială 
se aflau, de asemenea, membrii de
legației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și ai de
legației militare, condusă de general- 
locotenent Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului politic 
superior al armatei.

de la Alger
Luînd cuvintul în deschiderea ma

nifestației, președintele Houari 
Boumediene a subliniat însemnă
tatea evenimentului de la 1 noiem
brie în viața poporului algerian.

Salutînd, totodată, cu multă căl
dură pe oaspeții de peste hotare 
prezenți la marea sărbătoare, pre
ședintele Boumediene a reafirmat 
hotărlrea țării sale de a lupta în con
tinuare pentru pace, progres social, 
dreptate și înțelegere între națiuni. 
Mulțumind delegațiilor străine pentru 
prezența la marele jubileu algerian, 
vorbitorul a afirmat că aceasta con
stituie o expresie a bunelor relații 
statornicite între Algeria și țările 
respective.

în cursul serii, președintele Houari 
Boumediene a oferit o mare recep
ție în saloanele Palatului Poporului 
din Alger. Șeful statului algerian s-a 
întreținut, deosebit de cordial, cu 
membrii delegației de partid, și gu
vernamentale române și ai delega
ției militare din țara noastră.

Congresul P. C

din Venezuela
CARACAS 1 (Agerpres). — La Ca

racas au început vineri lucrările 
Congresului ăl V-lea al P.C. din 
Venezuela, la care iau parte 400 de 
delegați. Participanții la Congres ur
mează să examineze o serie de ra
poarte asupra activității partidului și 
a situației din țară și să traseze sar
cinile care revin partidului în viitor.

ATENA 1 (Agerpres). — Curtea de 
Apel a Greciei, reunită vineri în se
siune plenară, a hotărît deschiderea, 
sub acuzația de înaltă trădare, a unei 
acțiuni judiciare împotriva lui Gheor- 
ghios Papadopoulos, a membrilor 
juntei militare și a altor persoane 
care au deținut funcții de răspundere 
în regimul trecut, s-a anunțat oficial 
la Atena. în termeni concreți, fostul 
șef al statului și ceilalți membri ai 
juntei militare sînt acuzați de dobîn- 
direa ilegală a puterii, în urma lovi
turii de stat din aprilie 1967, de abo
lirea drepturilor constituționale și 
decretarea unor arestări arbitrare. Ei 
sînt considerați, de asemenea, respon
sabilii morali ai unor numeroh.se asa
sinate premeditate, comise de forțele 
polițienești în timpul reprimării miș
cării studențești organizate împotri
va regimului militar, în cursul anului 
trecut.

Printre cei acuzați, alături de Pa
padopoulos, se află foștii vicepre- 
mieri, Makarezos și Pattakos, și fos
tul șef al poliției militare, Dimitrios 
Ioannides.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Tito s-a întors, vineri sea
ra, la Belgrad, după o vizită oficială 
de prietenie de patru zile în Dane
marca, la invitația reginei Margrethe.

înainte de a părăsi Copenhaga, 
președintele Tito a luat cuvintul la

posturile de televiziune daneze, ex- 
primîndu-și satisfacția In legătură cu 
rezultatele convorbirilor avute în ca
pitala daneză, atît în ceea ce privește 
relațiile bilaterale, cît și problemele 
internaționale de interes comun.

MOSCOVA

de modele
ln parcul moscovit 

„Sokolniki" a avut 
loc o expoziție de 
contractări, la care au 
fost prezentate circa 
o mie de modele de 
confecții și tricotaje 
românești, ce urmează 
să fie exportate in U- 
niunea Sovietică, 
trivit acordurilor

Expoziție românească

de confecții
merciale dintre țara 
noastră și U.R.S.S. Ex
poziția a fost vizita
tă zilnic 
tanți ai 
sovietice 
exterior, 
lui de Stat al Planifi
cării și Ministerului 
Comerțului Exterior 
ale U.R.S.S., ai Minis-

de reprezen- 
organizațiilor 

de comerț 
ai Comitetu-

și tricotaje
terului Comerțului al 
R.S.F.S.R., de repre
zentanți de frunte ai 
opiniei publice sovie
tice. Vizitatorii au a- 
preciat modelele ro
mânești pentru ele
ganța lor și calitatea 
materialului din care 
au fost confecționate.

agențiile de presă în starea sănătății lui 
BL Nixon se constată o a- 
meiiorare, dar pericolele renl® 
nu.au dispărut în întregime — a 
anunțat, joi, medicul său personal,

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia, condusă de Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care se află în Republica 
Arabă Siriană, s-a întîlnit cu Ab
dallah Al-Ahmar, secretar general 
adjunct al Comandamentului 
nai al Partidului Baas Arab 
list. Acesta a transmis, din 
Comandamentului Național al 
dului Baas Arab Socialist, un

ros salut conducerii Partidului Co
munist Român, secretarului general al 
P.C.R., 
precum 
succes 
P.C.R.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și cele mai sincere urări de 
Congresului al XI-lea al

Națio- 
Socia- 
partea 
Parti- 
căldu-

0 nouă întâlnire între ds- 
leguțiil® S.U.ă. și UXS.S., 
în cadrul tratativelor privind redu
cerea înarmărilor strategice, a avut 
loc la Geneva — relatează agenția 
T.A.S.S.

Convorbiri fronco-israe- 
llsne. continuarea contactelor pe 
care le-a avut în cadrul vizitei sale 
în Israel, ministrul francez al afa
cerilor externe, Jean. SaUvagnargues, 
a conferit. în mai multe reprize, cu 
Yigal Allon, vicepremier și ministrul 
afacerilor externe. Fiecare din cele 
două părți și-a expus poziția în legă
tură cu o serie de probleme privind, 
în primul rînd, situația din Orientul 
Apropiat, apoi relațiile bilaterale și 
raporturile comerciale cu Piața co
mună.

John Lungren. Pulsul și respirația 
pacientului au devenit aproape nor
male, dar posibilitatea apariției unor 
complicații a făcut ca starea fostului 
președinte al S.U.A., R. Nixon — 
care este alimentat pe calea injec
țiilor intrâvenoase — să fie consi
derată în continuare critică. Me
dicii au confirmat rapoartele an
terioare potrivit cărora, la șase ore 

< după operație. Richard Nixon a in
trat într-un șoc vascular, care 
pus în pericol viața,

i-a

Re-

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME
© fenomene ® implicații ® preocupări actuale

Reuniunea O.L.S.
uniunea bianuală a Consiliului 
nisterial al Asociației vest-europene 
a liberului schimb (A.E.L.S.) a luat 
sfîrșit. la Helsinki. Comunicatul ofi
cial dat -publicității accentuează a- 
supra importanței unei cooperări 
sporite pentru soluționarea proble
melor economice, comerciale și 
netare cu care țările A.E.L.S. 
confruntate.

mi-

mo- 
sint

La 5 noiembrie, in capitala Italiei urmează să înceapă, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), 
lucrările conferinței mondiale alimentare — importantă reuniune ce 
își propune să dezbată probleme de cel mai larg interes. In legătură 
cu problemele ce vor fi abordate, am solicitat un interviu pentru 
„Scînteia" domnului Keith Abercombie, expert de renume interna
țional, director la Direcția F.A.O. de studii asupra situației, perspec
tivelor și politicii alimentare.

— Preocuparea care se manifestă 
în legătură cu actuala situație ali
mentară mondială — ne-a declarat 
dl. Abercombie — se referă în pri
mul rînd la cereale.

După cum este știut, în 1972, pen
tru prima dată după cel de-al doi
lea război mondial, s-a înregistrat o 
scădere a producției cerealiere. Da
torită recoltelor reduse din acel an, 
a crescut cererea de importuri de 
cereale. Rezervele mari existente, la 
vremea respectivă, îndeosebi în A- 
merica de Nord, au permis satisfa
cerea acestor cereri. Treptat, stocuri
le de rezervă s-au diminuat mult. 
Cu toate că in 1973 s-a înregistrat o 

’ recoltă superioară, stocurile n-au 
mai putut fi refăcute. Astfel, situa
ția alimentară mondială depinde a- 
proape exclusiv de recolta din acest 
an, care; din păcate, în anumite zo
ne, nu se anunță prea bună. Este 
adevărat că nu dispunem încă de 
datele complete pentru un bilanț ge
neral, dar este evident că timpul 
nefavorabil a provocat pagube im
portante în America de Nord și A- 
sia — zone considerate principalele 
grînare ale lumii. într-o serie de 
țări din Asia, musonul, foarte capri
cios în acest an, a provocat secetă 
în unele zone și puternice inundații 
în altele. Situația în India, după 
cum arăta însuși premierul Indi
ra Gandhi, este extrem de dificilă.

Trebuie subliniat însă că o ana
liză recentă a evoluției situației a- 
limentare, pe ansamblul țărilor în 
curs de dezvoltare, în ultimele două 
decenii arată că producția alimenta
ră a crescut mai repede decit popu
lația, rata medie fiind în primul caz 
de 2.6 Ia sută și, respectiv, de 2,4 
la sută. Acest lucru este pozitiv. Dar, 
pe de altă parte, este de remarcat o 
creștere a prețurilor pe plan mon
dial — ele s-au triplat în ultimii doi 
ani — datorită scăderii relative a 
producției în unele zone și creșterii 
importurilor. O ' influență nefastă a 
avut, desigur, și inflația ce bîntuie 
în prezent în principalele țări occi- 

I dentale. Paralel însă, s-a înregistrat 
I fi o penurie de îngrășăminte chimi-

ce, legată de aceea a energiei. Din 
statisticile "F.A.O. reiese că dacă în 
1971—1972 sumele plătite de țările

mijlociu dd1 cereale pe cap de locui
tor in țările în curs de dezvoltare 
era de circa 190 kg, din care aproa
pe în totalitate constituia consum 
direct. în alte țări, ca de exemplu 
Canada și S.U.A., acest consum 
ridică la circa 1 000 de kg pe cap 
locuitor, dintre care doar 70 de 
reprezenta consum direct, restul 
ind consum indirect (cum ar fi 
realele întrebuințate pentru 
animalelor).

se 
de 
kg 
fi-
ce- 

hrana

menea cifre sînt elocvente pentru a 
ne forma o imagine asupra priva
țiunilor cărora trebuie să le facă fa
ță o mare parte din populația globu
lui și care afectează sănătatea și 
dezvoltarea sa fizică, reduce în mod 
serios posibilitățile copiilor de in
struire și ale adulților pentru mun
că. Ele constituie, în același timp, 
cauzele procentului ridicat de mor
talitate infantilă și juvenilă și ale 
numeroaseloi- boli specifice datorate

avea
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timp ce țările dezvoltate vor 
un surplus de produse alimentare, 
țările în curs de dezvoltare vor în
registra în 
Tocmai de 
trebui să-și 
de o treime 
esențial în 
revină, firește, țărilor in curs de dez
voltare, eforturilor lor proprii. Cu 
toate acestea, pentru 
zultatelor dorite este 
acțiune internațională 
largă cooperare între ți 
tate și cele in curs- de di

continuare un deficit, 
aceea aceste țări vor 
sporească cu mai mult 
propria producție. Rolul 
acest proces trebuie să

Secretarul de stat al 
S.O., Henry Kissinger, a sosit, 
vineri, la Teheran, venind de la Ka
bul. unde a avut convorbiri cu pre
ședintele Afganistanului, Moham
mad Daud Khan.

„Terra dispune de suficiente 
resurse alimentare; esențială 
este o nouă ordine economică''

U

în curs de dezvoltare pentru impor
tul de cereale și îngrășăminte au a- 
tins 3 miliarde de dolari, in 1973— 
1974 ele se vor ridica la circa 9—10 
miliarde de dolari, ceea ce nu poate 
decit să greveze în mod foarte se
rios balanța de plăți a respectivelor 
țări.

— Cum se explică totuși fap
tul că deși, așa cum spuneați, 

,pe ansamblul „lumii a treia" 
producția ggroalimentară a cre\- ' 
cut mai repede decit populația, 
ea este insuficientă pentru sa
tisfacerea nevoilor intr-o serie 
de zone ale globului ?

— Trebuie remarcat în primul rînd 
că, în timp ce țările industrializate 
— în care trăiește doar 30 la sută din 
populația globului — consumă 50 la 
sută din producția mondială de ce
reale. țărilor în curs de dezvoltare, 
cu 70 la sută din populație, le revi
ne aceeași cantitate de produse ali
mentare. Dar nu este vorba numai 
despre aceasta. In 1970, consumul

Interviu cu
Keith ABERCOMBIE,
director în cadrul F.A.O.

lipsei din alimentație a unor vitaml- 
a fierului și iodului.ne,

Independent de problemele tot mai 
numeroase ale producției alimenta
re, nu se poate totuși să nu se con
state că producția de cereale — chiar 
într-un an de secetă — este sufici
entă pentru întreaga populație a glo
bului. Cu toate acestea, datorită dis
tribuirii inechitabile a producției a- 
gricole, atît între țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare, 
cit și chiar în interiorul 
țări, fenomenul foametei și subnu
triției cunoaște proporții 
mari. Studii realizate de 
arătat că din 97 de țări în curs de 
dezvoltare, în 61 se înregistrează un 
deficit substanțial de energie prote
ică. Numărul persoanelor afectate de 
subnutriție și foamete atinge în pre
zent cifra de 460 de milioane. Ase-

— Cum pot fi depășite actua
lele dificultăți ? Care sint mo
dalitățile esențiale pentru asi
gurarea unei securități alimen
tare in lume ?

aceleiași
tot mai 

F.A.O. au

— Așa 'cum am arătat și mai îna
inte, putem afirma că în prezent 
există posibilități reale pentru asi
gurarea disponibilităților alimentare 
necesare omenirii în viitoarele dece
nii. Pentru aceasta este necesară în
să, după părerea F.A.O., să fie adop
tate o serie de măsuri adecvate, atît 
pe plan național, cît și pe plan in
ternațional. Desigur,' condiția prin
cipală pentru depășirea actualelor 
dificultăți rămîne sporirea substan
țială a producției agricole în toate 
țările și în special în țările în curs 
de dezvoltare. S-a calculat, pornin- 
du-se de la actualele tendințe, că 
în următorii 10 ani. producția agri
colă va crește în general mai rapid 
decit creșterea populației. Totuși, in

Cu 
obținerea re- 
necesară și o 
concertată, o 
țările dezvol- 
lezvoltare. Cu 

alte cuvinte, este vorba de așezarea 
pe baze noi a relațiilor dintre cele 
două grupuri de state. Se impune o 
nouă ordine și în domeniul comer
țului, unde persistă încă diferite ob
stacole tarifare și netarifare, precum 
și un sistem ne just de prețuri.

Cît privește căile de sporire a pro
ducției, acestea sînt multiple. Pe de 
o parte, este necesar un mare volum 
de investiții, ca și o creștere a chel
tuielilor destinate cercetărilor agri
cole. Dar, așa cum se știe, țările in 
curs de dezvoltare suferă de lipsă 
de oameni de știință și cadre califi
cate. Se impune de aceea o preocu
pare sporită pe plan internațional 
pentru sprijinirea acestor țări in for
marea de cadre de specialiști. Este 
necesară, de asemenea, sporirea can
tităților de îngrășăminte, de semințe 
de calitate, dezvoltarea de noi re
surse hidraulice destinate agricultu
rii. Este de remarcat, de exemplu, că 
țările în curs de dezvoltare, care de
țin 70 la sută din totalul terenului 
arabil, față de 30 la sută cit revine 
țărilor dezvoltate, nu folosesc decit 
25 la sută din totalul disponibilită
ților mondiale de îngrășăminte chi
mice.

Fără îndoială, nu în ultimul rînd 
trebuie avută în vedere și reforma 
Structurilor sociale, ceea ce repre
zintă una din condițiile extrem de im
portante pentru creșterea producției 
alimentare, pentru eliminarea subnu
triției și a foafhetei.

în încheiere, doresc să subliniez 
din nou că, potrivit studiilor, Terra 
își poate hrăni toți fiii ; problema 
alimentației poate fi soluționată — 
prin efortul propriu al fiecărei țări, 
printr-o largă conlucrare internațio
nală.

în Portugalia, Consiliul
Stat și Consiliul de Miniștri au a- 
probat legile privind partidele poli
tice și dreptul cetățenilor de a se uni 
în asociații politice.

Președintele Partidului 
Comunist din Belgia, Louls 
van Geyt, a prezentat, în cadrul 
unei conferințe de presă, o serie de 
teze pe care partidul le-a avansat 
principalelor forțe politice (comu
niști, socialiști, social-creștini), che- 
mindu-le la^ un dialog în vederea 
constituirii unui front comun capabil 
să lupte pentru înfăptuirea de refor
me democratice, pentru însănătoșirea 
economiei belgiene.

ETIOPIA Obiective
si sarcini actuale

Roma
Radu BOGDAN

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
Comitetul militar administrativ pro
vizoriu din Etiopia a dat publicită
ții o declarație în care se referă la 
unele obiective și sarcini care stau 
în fața țării.

Astfel, comitetul se angajează să 
promoveze o structură a puterii po
litice. care să corespundă principiu
lui „un guvern format din reprezen
tanți ai poporului, ales de popor și 
în slujba poporului". Pămîntul — a- 
rată declarația — trebuie pus sub 
controlul statului, pentru ca de ej 
să beneficieze întregul popor etio
pian. Totodată, se arată că în țară 
vor fi create posibilități egale de 
instruire pentru toți cetățenii și se 
subliniază necesitatea încetării acti
vității așezămintelor de învățămînt 
particulare, care oferă o instruire 
necorespunzătoare. Se subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a fi men
ținută și dezvoltată moștenirea cul
turală a poporului etiopian.

Pe planul politicii externe, decla
rația arată că Etiopia va sprijini Or
ganizația Unității Africane și va con
tribui la atingerea scopurilor aces
teia.

01 PRETUTINDENI
• ÎN APĂRAREA ME- 

DITERANEI. In Iuna iunie • 
acestui an a luat ființă în Fran
ța o comisie parlamentară pen
tru studiul poluării Mării Medi- 
terane. Acum, la cîteva luni, co
misia a dat publicității, sub for
ma unui raport de 800 de pagini, 
roadele activității sale. Conclu
zia raportului nu este deloa 
îmbucurătoare : „alterarea ge
nerală a mediului marin", cu 
urmări nefaste asupra vieții din 
acest, mediu. Deocamdată sint 
afectate doar zonele de coastă, 
cazurile de poluare în larg, pro
vocate de hidrocarburi, nefiind 
tipice. Este necesară, subliniază 
raportul, elaborarea unui- cod 
al mediului înconjurător, care 
să cuprindă definiția delictului 
poluării și, totodată, crearea 
unui institut internațional de 
protejare a mărilor.

• ROBOTUL SUDOR. 
Operatorul apucă mica „mină" a 
robotului și o determină să des
crie în spațiu o traiectorie com
plicată. Efectuată de citeva ori, 
această operație creează robo
tului un fel de reflex condiționat 
(care se fixează în memoria sa 
electronică). Lăsată apoi să lu
creze independent, mașina- 
unoaltă întinde „mina", apucă 
piesele cu cleștii săi metalici și, 
după ce potrivește muchiile, 
execută sudarea metalului. Ro- 
botul-sudor este creația Insti
tutului de sudură electrică din 
Kiev și va fi destinat să exe
cute îmbinarea foarte exactă a 
cabinelor pentru autoutilitarele 
de tip GAZ. El se deosebeș
te de un automat obișnuit prin 
capacitatea de a învăța, capaci
tate conferită de memoria cu 
care a fost înzestrat. Pentru în
ceput, 20 de roboți sudori vor 
fi instalați la prima linie auto
mată de la uzina de autovehi
cule din orașul Gorki. Ei vor 
prelua în întregime munca omu
lui și, împreună cu un transpor
tor, vor compune in viitor linia 
automată a atelierului de su
dură.

• INOVAȚII AUTO
MOBILISTICE. în cadrul 
salonului internațional al auto
mobilului de la Torino, Franța 
prezintă un nou tip de motor 
care funcționează pe bază de 
apă. Nici Italia — țara gazdă a 
salonului — nu este mai prejos 
în privința noutăților. Ea este 
prezentă cu un motor care func
ționează pe bază de aer compri
mat. Invenția aparține unui mi
lanez — Ettore Sorgato — care 
este prezent la salonul de la To
rino cu un vehicul propulsat 
după acest sistem. Aerul este 
comprimat în mai multe capsule 
la o presiune de 200 atmosfere. 
„Sistemul de propulsie cu aer 
comprimat, a declarat inventa
torul, are un consum mic, o du
rată nelimitată și degajă aer 
pur", fiind nepoluant. Cu un 
astfel de motor pot fi echipate 
vehicule de cele mai divers» 
tipuri, inclusiv autobuze.

• ACCIDENTE CAS
NICE. Examinînd cauzele ac
cidentelor în afara locului de 
muncă, cercetătorii au constatat 
că aproape 50 la sută din ele se 
produc acasă. , „Zona cea mai 
periculoasă" este bucătăria și, 

■bineînțeles, femeile dețin un 
trist record (58 la sută). Sînt 
predispuse la accidente persoa
nele vîrstnice și copiii sub opt 
ani. Printre cauzele accidentelor 
survenite în mediul familial sint 
enumerate aparatele tehnice ne
supravegheate, parchetul lus
truit, instalațiile electrice de
fecte, neglijenta și lipsa de con
centrare. Potrivit unor investi
gații, 25 la sută din accidente au 
loc între orele 14 și 17, perioadă 
ce se caracterizează prin scăde
rea randamentului, nervozitate 
și neatenție.

• MAGNEZIT SINTE
TIC. ani de zile, oamenii 
de știință încearcă să producă 
pe cale sintetică magnezitul, mi
neral folosit la fabricarea' pro
duselor refractare. A trecut un 
deceniu de cînd asemenea cer
cetări au l’ost întreprinse, in co
laborare, de specialiști din Un
garia și U.R.S.S. Zilele acestea 
s-a anunțat că la uzina Tisza- 
varkony au fost elaborate pri
mele șarje din lume de magne- 
zit sintetic. După cum asigură 
experții, el poate concura cu 
succes pe cel natural în privința 
calităților sale fizico-chimice.

• SPRE CUCERIREA 
PISCULUI MAKALU. ° 
expediție internațională de al- 
piniști din șase țări, care a por
nit Ia cucerirea piscului Makalu 
din Nepal, înalt de 8 481 metri, 
și-a instalat cea de-a patra 
tabără de' bază la o altitudine 
de 7 650 m.:Cei nouă alpiniști de 
naționalități difetite — ameri
cană, iugoslavă, vest-germană, 
argentineană, canadiană, austria
că — vor face încă două popa
suri înainte de ascensiunea fi
nală, pe unul din cele mai înalt? 
vîrfuri din Himalaya și din 
lume.

• 30 000 DE PERSOA
NE continuă să rămînă sinis
trate în regiunea de nord a 
Hondurasului din cauza lipsei 
de elicoptere, care constituie u- 
nicul mijloc de legătură cu a- 
ceastă zonă devastată de uraga
nul „Fifi". Brigăzile de ajutor 
nu pot pătrunde în zona afectată 
datorită alunecărilor de teren și 
inundațiilor produse de recente 
revărsări ale riurilor din re
giune.

• ZGARDA SALVA
TOARE. Datorită timpului 
deosebit de umed și cald, orașul 
american San Francisco este li
teralmente inundat de... purici. 
Oamenii iau cu asalt magazinele 
care vînd diferite articole îm
potriva supărătoarelor insecte. 
Deosebit de căutat este un tip 
de zgardă pentru cîini și pisici 
— principalii purtători de pu
rici. Zgardele sint imbibate cu 
anumite substanțe chimice care 
îndepărtează insectele.
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