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Aspect de la fabricarea țevilor sudate de la Uzina metalurgica din lași

Pe șantiere este necesară

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe Diego Moreno Ja
ramillo, viceministrul dezvoltării eco
nomice din Columbia, șeful delegației 
țării sale la cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte romând-columbiene 
de colaborare și cooperare economică, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

La primire au participat tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui republicii.

A luat parte, de asemenea, Fernan
do ' Urdaneta' Laverde, ambasadorul 
Columbiei la București.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu,. din 
partea președintelui Republicii Co-

lumbia, Alfonso Lâpez Michelsen, un 
cald mesaj de prietenie, de profundă 
stimă și prețuire, iar poporului ro
mân cele mai sincere urări de pros
peritate și pace.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 

. transmită președintelui Alfonso L6- 
pez Michelsen un cordial salut prie
tenesc, iar poporului columbian urări 
de succes în înfăptuirea năzuințelor 
de dezvoltare tot mai puternică, de 
sine stătătoare, a patriei sale pe ca
lea progresului economic și social.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale colaborării și 
cooperării economice bilaterale, rele- 
vîndu-se schimbările calitative in
tervenite in evoluția acestor relații 
prin traducerea în viață a acorduri
lor realizate cu prilejul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Co
lumbia, al întîlnirilor și convorbirilor

la nivel înalt de la Bogota și Bucu* 
rești. în cadrul schimbului de vederî 
s-a subliniat că actuala sesiune a 
comisiei mixte contribuie, prin re
zultatele ei pozitive, în spiritul înțe
legerilor convenite între cei doi șefi 
de stat, la intensificarea și diversifi
carea conlucrării economice, precum 
și a schimburilor comerciale. A fost 
exprimată dorința comună de a pro
mova în continuare o colaborare și 
cooperare fructuoasă în industrie și 
în alte sectoare economice de interes 
reciproc, în folosul ambelor țări și 
popoare, în interesul cauzei păcii și 
progresului, al statornicirii în viața 
internațională a unei noi ordini po
litice și economice, întemeiate pe 
egalitate, pe respectarea dreptului 
fiecărei națiuni de a fi stăpina pro
priilor destine, a tuturor resurselor 
naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă, cordială, prietenească.

I

o mai mare concentrare

Cele aproape două luni care 
mai despart de sfîrșitul acestui an 
se anunță hotăritoare pentru în
deplinirea integrală a planului de 
investiții, pentru terminarea și da
rea în exploatare a tuturor obiec
tivelor și capacităților prevăzute 
în planul de stat pe 1974. Dintre 
multiplele probleme cu care sint 
confruntate acum multe șantiere 
de investiții, urgentarea monta
jului utilajelor tehnologice se de
tașează ca o sarcină de prim ordin 
pentru factorii cu răspunderi in 
acest domeniu. Analiza realităților 
existente pe șantiere atestă că reu
șita examenului de punere în func
țiune la majoritatea noilor inves
tiții este condiționată strict de 
montarea utilajelor tehnologice' 
prevăzute, de punerea lor în stare 
de perfectă funcționare. Este ade
vărat, în 
șantiere, 
cele ale 
Brăila, 
Galați, Fabricii de P.A.L. Covasna 
ș.a., constructorii și montorii, echi
pele special constituite de către 
beneficiari au muncit în ritm in
tens, fie la lărgirea fronturilor de 
lucru, fie la montajul tehnologic 
propriu-zis și, bineînțeles, rezulta
tele valoroase nu s-au lăsat aștep
tate.

Totuși, stocul de utilaje de 
unele șantiere din industria 
mică, metalurgie, economia fores
tieră și industria materialelor de 
construcții este, în prezent, ridi
cat ; din diferite cauze, mii de tone 
de utilaje și echipamente tehnolo
gice nu se află în halele de pro
ducție, acolo unde le este locul, ci 
rămîn în continuare,. aglomerate în 
depozitele șantierelor. Consecințele 
unei asemenea nedorite situații sint 
serioase dacă ținem seama că, po
trivit graficelor de livrări, pe multe 
șantiere urmează să sosească, in 
continuare, însemnate cantități de 
utilaje, care se cer la rîndul lor 
montate fără întîrziere. Atit pe șan
tierele din ramurile • amintite, cît 
și pe cele de la întreprinderea de 
mecanică fină din București, între
prinderea de osii și boghiuri Balș, 
întreprinderea metalurgică din Iași, 
toate ' forțele umane și mijloacele 
tehnice trebuie concentrate spre 
asigurarea fronturilor de montaj 
necesare, îndeosebi la capacitățile 
de producție care au asigurate uti
lajele tehnologice.

7 Evident, intensificarea ritmului 
• de montaj cere o organizare minu

țioasă a muncii, măsuri energice 
din partea conducerilor de șantiere 
pentru organizarea lucrului in mai 
multe schimburi, pentru scurtarea 
ciclurilor de montaj tehnologic, 
asigurîndu-se concomitent o ca
litate ireproșabilă fiecărei lucrări 
executate. Sînt cerințe majore, de

ultimul timp, pe un șir de 
dintre care menționăm pe
Centralei termoelectrice- 

Combinatului siderurgic

Scrisoarea adresată C. C. a! P. C. R., tovarășului fâicolae Ceaușescu

de cooperatorii din comuna Glrla Mare-Mehedinți
conducerea organizației de partid 
să-și consacre toate energiile, în
treaga putere de muncă, pentru 
înflorirea agriculturii noastre so
cialiste, pentru transpunerea în 
viață a mărețelor obiective ce vor 
fi stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului.

în anul 1975 — an hotărîtor pen
tru trecerea cu succes la înfăptui-

îneît încheie anul agricol 1974 cu 
rezultate deosebite în toate dome
niile de activitate.

Cooperatorii de la Gîrla Mare — 
se arată în telegramă — însuflețiți 
și mobilizați de îndemnul pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate .tovarășe Nicolae Ceaușescu, ■ 
l-ați adresat țărănimii cooperatiste 
la adunarea populară din Timișoa
ra, prilejuită de sărbătorirea „Zi
lei recoltei", se angajează ca sub

Membrii cooperativei agricole de 
producție Girla Mare, județul Me
hedinți, întruniți în adunarea fes
tivă prilejuită de acordarea titlu
lui de „Erou al Muncii Socialiste" 
și medalia de aur „Secera și cio
canul" pentru producția de 5 535 kg 
griu la hectar, raportează într-o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că 
în acest an au obținut producții 
record și la celelalte culturi, așa

o stringentă actualitate, pentru 
căror înfăptuire sint necesare pre
ocupări stăruitoare, mai insistente 
decit pînă acum, din partea tuturor 
factorilor responsabili de pe șan
tiere.

Principalele unități de construc
ții de specialitate — ne referim în
deosebi la Trustul de montaj pen
tru utilaj chimic, Trustul de in
stalații și montaj din Bucu
rești ș.a. — au acumulat pînă acum 
o valoroasă experiență în acest do
meniu ; ele sint chemate să o dez
volte în aceste ultime două luni a- 
le anului, promovind noi și efici
ente metode de organizare a acti
vității de montaj, astfel îneît să se 
intensifice de la o zi la alta ritmul 
de lucru, să se asigure premise cer
te ca intr-un timp scurt toate ca
pacitățile de producție înscrise în 
plan să fie date în exploatare.

Nu trebuie -să se omită nici un 
moment răspunderea care revine 
constructorilor, obligația lor pri
mordială de a erea grabnic frontu
rile de montaj corespunzătoare. Pe 
un șir de șantiere — ca. de pildă, 
cele aparținînd platformelor chi
mice din Pitești, Rm. Vîlcea, Arad 
— stadiul lucrărilor de construcții 
imediat premergătoare montajului 
tehnologic grevează în foarte mare 
măsură asupra eforturilor depuse 
de montori. Cauzele sint cunoscu
te : slaba activitate a constructo
rilor, lipsa forței de muncă, orga
nizarea necorespunzătoare a lucru
lui. Din păcate, pe alocuri, in loc 
să se acționeze ferm și neîntirziat 
pentru înlăturarea lor, se apelează 
cu prea mare ușurință, atît de că
tre constructor, cit și de către be
neficiar, la justificări, la promi
siuni formale de redresare a acti
vității. Nu mai există timp pentru 
discuții ; printr-o neslăbită și efi
cientă colaborare, constructorii 
monturii au datoria să 
grabnic decalajul actual, 
pereze restanțele, să se 
cu strictețe în graficele 
în comun la obiectivele cu termene 
de punere în funcțiune în acest an. 
în aceeași măsură, beneficiarii de 
investiții sint chemați să participe 
activ, cu formații de lucru proprii, 
Ia montarea rapidă a utilajelor 
stocate pe șantiere. Reamintim 
această sarcină întrucît, pe unele 
șantiere aparținînd industriei chi
mice, industriei construcțiilor de 
mașini grele, economiei forestiere 
și industriei materialelor de con
strucții, beneficiarii respectivi nu 
asigură decît în parte necesarul de 
cadre pentru a sprijini pe construc
tori și montori în grăbirea monta
jului unor echipamente tehnolo
gice.

Grăbirea montării utilajelor,

(Continuare în pag. a III-a)
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tilaj tehnologic și material rulant 
Ele au realizat în aceste zile sar
cinile producției globale și ale pro- 
ductiei-marfă pe patru ani 
cînalului.Minerii din Ilba 

au îndeplinit planul 
cincinal

Colectivul de muncitori, tehnici
eni și ingineri de la Exploatarea 
minieră Ilba, județul Maramureș, 
anunță îndeplinirea ’ 
sarcinilor planului de producție pe 
cincinalul 1971—1975. Realizarea 
prevederilor cincinalului în 3 ani 
și 10 luni creează condiții ca pînă 
la finele actualului cincinal aceas- 

•tă exploatare să dea peste preve
derile d<? plan metale în valoare 
de 135 milioane lei.

închinînd aceste succese mărețu
lui eveniment, celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, se arată în telegrama tri
misă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, toți mine
rii de la Ilba dau glas sentimente
lor de înaltă recunoștință față de 

. politica înțeleaptă a partidului de

V

ridicare a României pe noi trepte- 
de civilizație și progres. Ne expri
măm caldele noastre sentimente și 
profunda considerație pentru modul 
exemplar în care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conduceți destinele țării pe dru
mul înfăptuirii idealurilor socia
lismului și comunismului. Folosim 
și acest prilej de a ne exprima a- 
deziunea, alături de întregul po
por, pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

în producție — cea mai 
mare forjă din țară

RÎMNICU-VÎLCEA (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Stanciu: — Ieri-, 
la întreprinderea de utilaj chimic 
și forje din Rm. Vîlcea a intrat 
parțial în funcțiune secția de forje. 
După ce beneficiarul a preluat pri
mele trei grupuri de forje, șarja 
numărul 1 a fost elaborată, ceea ce 
a consemnat intrarea în circuitul 
economiei naționale a celei mai 
mari capacități de acest fel din 
țară._ Dincolo de această faptă no
tabilă, se cuvine remarcată dărui
rea în muncă a constructorilor și

punct de interferență
a instruirii, cercetării și producției

mentorilor, care au- rciușit -să'*" 
scurteze cu 14 luni durata de exe
cuție a halei, de forjă de la în
treprinderea vilceană. Evident, fac
torul hotărîtor în obținerea aces
tui succes l-a constituit deopotrivă 
pasiunea, organizarea superioară a 
muncii pe șantier.

Corespondenții ziarului transmit 
numeroase informații 
succese ale oamenilor 
chinate Congresului al 
partidului.

Din Cluj-Napoca se 
întreprinderile din municipiu 
îndeplinit planul pe primii patru 
ani ai cincinalului la producția 
globală și a sarcinilor de export.

La Deva, întreprinderile din 
municipiu au realizat cu 63 de zile 
mai devreme sarcinile pe patru ani 
ai planului cincinal. Se asigură ast
fel o producție industrială supli
mentară pînă la finele anului 1974 
în valoare de peste 365 milioane 
lei.

Din București se anunță, de ase
menea, succesul colectivelor de 
muncă din cadrul Centralei de u-

într-o telegramă adresată 
telului Central al Partidului 
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Comitetului ju
dețean de partid Alba arată, prin
tre altele : Lucrătorii ogoarelor din 
județ raportează încheierea insă- 
mînțării griului pe întreaga supra
față planificată, terminarea culesu
lui strugurilor și recoltarea porum
bului de pe ultimele hectare.

într-o.altă telegramă trimisă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R. raportea
ză ; în ziua de 6 noiembrie 1974, 
lucrătorii ogoarelor de pe melea
gurile brăilene au terminat recol
tatul porumbului de pe întreaga su
prafață de 56 717 ha aparținind co
operativelor agricole de producție.

[ Proiectul de Program al Partidu
lui Comunist Român acordă o deose
bită importanță, în contextul sarcini
lor complexe ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
ale înaintării României spre comu
nism, politicii de formare a ca
drelor de specialiști și de pro- 

Este o eva- 
forțe necesare 

idealuri moral.-
movare a științei, 
luare ’ lucidă a acelei 
realizării unor vechi 
politice ale omului. începind de la 
afirmarea principiului că „școala 
constituie factorul principal de edu
care și formare a tinerei generații, 
a omului în general", în Program - 
sint indicate principalele direcții de 
acțiune care privesc procesul de 
lnvățămînt. Este vorba de o dezvol
tare de ansamblu a învățămîntului, 
dar și de perfecționarea metodelor 
folosite. Toate acestea vor contribui 
la realizarea învățămîntului activ, 
definit prin participarea efectivă a 
elevului și a studentului în diferitele 
faze ale instruirii,, prin dezvoltarea 
capacității unei gîhdiri originale și 
prin integrarea teoriei cu practica.

Această acțiune presupune restruc
turarea însăși a concepției pedago
gice, o înțelegere a randamentului 
mult mai ridicat și a economicității 
procesului instructiv dacă învățarea 
se face lucrînd. Chiar acceptarea 
practicii de laborator, mulțumitoare

că „școala

ți apreciată ca progresistă într-o 
etapă trecută a dezvoltării școlii, nu 
mai poate satisface astăzi. Această 
practică experimentală, exercițiu de 
producție, trebuie să fie comple
tată și, acolo unde este cazul, chiar 
înlocuită cu practica efectivă, cu 
exercitarea profesiunii. Pe de altă 
parte, latura educativă, identificabilă 
în eforturile de formare complexă a 
personalității prin lărgirea continuă 
a orizontului politic, profesional, 
tehnic și de cultură generală, se im
pune de asemenea ca obiectiv speci
fic al școlii contemporane.
grija pentru ridicarea continuă a sta
tutului de cetățean al societății 
liste și de formare armonioasă, in 
contrast cu schemele artificiale de 
supraspecializare, care îngustează 
orizontul spiritual și duc la o cir
cumscriere evazionistă a preocupă
rilor.

învățămîntul superior se bucură de 
o atenție particulară și este conceput 
ca punct de interferență a instruirii, 
cercetării și producției. în acest spi
rit, secretarul general al partidului 
definea facultățile ca „puternice cen
tre de învățămint, cercetare și pro
ducție, capabile să aducă o contri
buție însemnată la dezvoltarea gene
rală a societății". Pentru împlinirea 
acestui deziderat se impun măsuri 
organizatorice a căror formă con-

Apare
socia-

cretă urmează să fie definitivată în 
condițiile fiecărei specialități și ale 
fiecărui loc din uriașa scenă pe care 
se desfășoară activitatea universi
tară. Se impun în egală proporție și 
eforturi pentru o dotare mai cores
punzătoare acestei sarcini, direcție 
în care legiferarea dublei subordo
nări a creat punctul de plecare, dar 
fără ca progresul să fi fost pînă în 
prezent pe măsura așteptărilor.

Știința este apreciată în proiectul 
Programului Partidului Comunist Ro
mân ca „factor primordial al progre
sului contemporan". în același docu
ment programatic se precizează că 
„societatea socialistă multilateral 
dezvoltată și comunismul nu pot fi 
edificate decît pe baza celor mai îna
intate cuceriri ale științei și tehnicii". 
Sint accepțiuni de mare forță dina
mizatoare, recunoașteri și totodată o- 
bligații care revin tuturor celor din 
acest domeniu. Importanța lor a fost 
relevată o dată în plus la recenta 
Conferință Națională a Cercetării 
Științifice și Proiectării și consider 
că observațiile de mare importanță

Acad. prof. 
Octavian FODOR

(Continuare în pag. a IV-a)

De cîțiva ani, noul centru 
civic al. Vasluiului -r- arhi
tectura sa se înscrie, desi
gur, în reușitele remarca
bile ale acestor trei dece
nii de amplu efort con
structiv — este dominat de 
statuia bărbatului care tră
iește și va trăi mereu viu 
în inima Moldovei și. a 
Țării : Ștefan cel Mare. 
Mina artistului a modelat 
cu har și dragoste chipul 
de bronz al marelui domn. 
Privirea Iui Ștefan . întîm- 
pină în fiecare dimineață 
răsăritul soarelui, ia amin
te la realitățile neobișnuite 
din beton și. sticlă', care 
nasc continuu pe vatra fos
tului punct de vamă de pe 
vremea lui Alexandru cel 
Bun și cetate de scaun 
domnesc în timpul ' Măriei 
Sale, cată spre culmile do- 
moale din jur.

Care sînt astăzi ■ faptele 
cu care vasluienii, sub 
privirea de bronz a neîn
fricatului Ștefan, caligra
fiază timpul de 'glorie so
cialist ?

Industrializarea socialistă 
— politică fermă, consec
ventă a Partidului Comu
nist Român — conectează 
și aceste locuri la ritmu
rile alerte de progres ale 
țării. în primul plan cin
cinal,'în Bîrladul care săr
bătorește în acest an 800 de 
ani de atestare documen
tară, se construiește 
din primele cetăți ale 
meniului românesc, 
rulmenții de Bîrlad se 
portă în 50 de țări 
lumii. Vor urma aici 
brica de produse lactate, 
de confecții etc. La Vaslui, 
orașul de reședință.al ju
dețului, căruia arhitecții 
și constructorii i-au dăruit 
și-i dăruie una dintre cele 
mai inspirate și inedite în
fățișări arhitectonice, au 
intrat în funcțiune sau sînt 
în diverse stadii de con
strucții mari și moderne 
unități industriale precum:

V ________

întreprinderea de prelucra
re a lemnului, cea de con
fecții, filatura de bumbac, 
întreprinderea de ventila
toare și instalații de venti
lație, întreprinderea

țăminte, iar Negreștii 
un atelier, i 
secție de covoare, 
mia tînără a acestui 
vechi județ al Moldovei 
produce fată de 1965

sfera activităților produc
tive ale județului va creș
te cu încă 20 000, din care 
9 000 vor lucra în industrie).

Pe ogoarele înfrățite 
ale județului Vaslui lu-

e®

w&slml

elemente pneumatice șl au
tomatizări și aparate de 
măsură și control, fabricile 
de pîine și coniac... Hușul 
se înscrie de asemenea și 
el în circuitul industriei 
moderne cu o fabrică de 
Conserve și alta de încăl-

2.5 ori mai mult. Mii șl mii 
de oameni și-au aflat în 
marile unități 
vocația 
întors la matca 
create 
natale, 
mărul

aflat 
construite 

industrială, s-au 
industriei 

și pe meleagurile 
(Pînă în 1975, nu- 

celor ocupați în

crează 
toare 
bine, 
tori. Bucurîndu-se de mari 
investiții centralizate, 
forturile oamenilor vrednici 
din ținutul Vasluiului în
făptuiesc un vast program

peste 3 500 trac- 
fizice, 900 de com- 
1 600 de semăna-

e-

\ 
de lucrări hidroameliora- 
tive. Astfel, în Lunca Pru
tului — sectorul Albița- 
Fălciu — au fost scoase de 
sub inundații și redate a- 
griculturii 18 000 de hecta
re, suprafața irigată a 
fost sporită ia peste 9 000 
de ha, s-au construit ori 
sint în diverse < stadii de 
construcții mări lacuri de 
acumulare.

Concentrarea într-un sin
gur șuvoi a tuturor aces
tor energii umane, finan
ciare și de tehnică moder
nă are un singur scop de
clarat și aici : satisfacerea 
într-o măsură tot mai mare 
a nevoilor omului. Spo
rirea bunăstării lui de fie
care zi. Pentru om s-au 
construit în județ, in 
ultimii ani, aproape 6 000 
de apartamente și alte 
mii de case în așezările 
rurale, un spital cu 700 
de paturi la Vaslui (al
tul de 400 paturi se află in 
construcție la Birlad), două 
policlinici, două case de 
cultură, hoteluri și cinema
tografe, școli, spații comer
ciale etc.

Care sînt treptele de ci
vilizație pe care le va urca 
Vasluiul pină în 1980, așa 
cum se înfățișează acest 
urcuș in documentele care 
se vbr afla pe masa de 
lucru a celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român ? Iată cite- 
va puncte de reper. Ritmul 
anual de creștere a pro
ducției industriale va fi 
în viitorul cincinal de 19,8 
la sută. Economia jude
țului va realiza, la sfir- 
șitul cincinalului, o pro
ducție globală industrială 
de peste 12 miliarde lei — 
de 2,4 ori mai mare ca în 
1975. Acest nivel va fi 
posibil de atins prin-

Ilie TANĂSACHE 
Crăciun LALUCI

(Continuare în pag. a V-a)
_ _ _ _ _ y



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 8 noiembrie 1974

Din poșta redacției

• FAPTE
• OPINII

conducător

m desfășurarea activității economice
■ Harta economică a Capitalei 

arată că în sectorul 3 sînt con
centrate puternice unități indus
triale, care dețin un loc de 
frunte în producția de mașini- 
unelte, mecanică fină și în alte do
menii de virf ale construcției de ma
șini, precum și în unele comparti
mente de bază ale industriei ușoare. 
Pe ansamblu, întreprinderile din a- 
ceastă zonă a Bucureștiului au în
deplinit planul pe primii- patru ani 
ai cincinalului cu trei luni mai 
devreme. Acest avans înseamnă o 
producție suplimentară de 5,3 mi
liarde lei și, totodată, o bună pre
misă pentru realizarea angajamen
tului de onoare asumat : cincinalul 
în patru ani și jumătate.

Recent, în virtutea mandatului 
încredințat de comuniști cu prile
jul dezbaterilor din adunările ge
nerale și conferințele comitetelor 
de partid, participanții la conferin
ța Comitetului de partid al sec
torului 3 au afirmat deplina lor 
adeziune la documentele progra
matice ce vor fi supuse spre aaop- 
tare Congresului al XI-lea.

Desfășurîndu-se în spirit de lu
cru, în mod firesc lucrările con
ferinței au acordat un loc deosebit 
perfecționării muncii desfășurate 
de organizațiile de partid pentru 
mobilizarea colectivelor din unită
țile industriale ale sectorului la o 
activitate economică cu rezultate 
superioare. ,,în spiritul exigențelor 
prevederilor din proiectele de Pro
gram și Directive,-al sarcinilor con
crete privind pregătirea producției 
din anul viitor — a arătat Carol 
Dina, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „23 Au
gust" — una din principalele preo
cupări ale organizațiilor de partid 
trebuie să fie aceea de a determina 
utilizarea rațională a capacităților 
de producție. în acest sens, comite
tul de partid a inițiat un plan de 
acțiuni privind întărirea ordinii și 
disciplinei, folosirea judicioasă a 
utilajelor, a spațiilor de producție 
și a forței de muncă".

Atit. în darea de seamă. cît și în 
intervențiile unor vorbitori — Ma
rin loniță, Erou al Muncii Socia
liste, membru al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
pompe, Mihai Iruncă, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea de cabluri și materiale 

Vedere dintr-un nou cartier de locuințe din Tîrgu-Mureș Foto : S. Cristian

electroizolante, Alexandru Nourcs- 
cu, directorul Institutului de pro
iectări și studii hidroenergeti
ce, Ștefan Stan, laminorist la „Re
publica" — s-a -relevat totoda
tă necesitatea ca organizațiile de 
partid să acorde o atenție spo
rită perfecționării laturilor calita
tive ale producției, inițiind susți
nute acțiuni politico-educative pen
tru ridicarea ■ pregătirii profesio
nale a cadrelor.- gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime și a ma
terialelor, reducerea cheltuielilor 
de fabricație, a consumurilor de

Conferința de partid 
a sectorului 3 din Capitală

combustibili și energie, folosirea 
deplină a timpului de lucru, intr-un 
cuvint, pentru realizarea unor pro
duse de calitate superioară în con
diții de eficiență economică ridi
cată. „O condiție hotărîtoare în 
acest sens — a spus Teodor Gor- 
ceag, director general adjunct al 
Centralei industriale de mașini- 
unelte, mecanică fină și scule — 
este promovarea pe scară largă a 
progresului tehnic". în aceeași ordi
ne de idei, alți vorbitori — printre 
care Ion Blrjac, director general al 
Centralei industriei sticlei și ce
ramicii fine, Maria Flucsă, di
rector general al Centralei indus
triei bumbacului. Ion Topolca- 
nu, director general al Centra
lei industriei linei — au ară
tat că înfăptuirea sarcinilor pri
vind perfecționarea activității e- 
conomice în etapa următoare este 
strîns legată de modul în care vor 
acționa comuniștii din conducerea 
centralelor și din întreprinderile pe 
care acestea au fost grefate pentru 
rezolvarea încă de pe acum a pro- 
blemelor-cheie de care depinde 
realizarea parametrilor de bază ai 
producției viitorului cincinal, pen
tru asigurarea unei conduceri con
crete și eliminarea oricăror mani
festări de birocratism.

Subliniind că succesele obținute 
în producție reflectă creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid, 'Nicolae Florea, secretarul 
comitetului de partid de la „Elec- 
troaparataj", Olga Păduraru, se
cretara comitetului de partid de la 
fabrica de încălțăminte „Progresul", 
Eugen Sorescu, directorul întreprin
derii „Metaloglobus", Florian lo- 
ncscu, prim-vicepreședinte al consi
liului popular al sectorului, Petre 
Răducanu, prim-secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului 3, Emilian 
Dragnea, președintele consiliului 
sindical din sector, au arătat 
că în viitor se impune perfecționa
rea stilului și metodelor folosite in 
munca de partid, se cere mutat și 
mai mult centrul de greutate al ac
tivității politico-organizatdrice in 
colectivele de muncă, sporit rolul 
activ al adunărilor generale de par
tid, folosite mai sistematic și efi
cient activul de partid, comisiile pe 
probleme și cele pe domenii, consi
liile de control muncitoresc, valori
ficate mai atent propunerile formu
late in adunările de partid, sindicat, 
U.T.C., în adunările generale ale 
oamenilor muncii, îmbunătățit con
trolul îndeplinirii sarcinilor și hotă- 
ririlor.

în încheierea dezbaterilor, confe
rința a ales noul comitet de partid 
al sectorului 3 și comisia de revi
zie, delegați la conferința muni
cipală de partid București țț a de
semnat candidații pentru acest or
gan d?; partid.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la conferință 
au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în telegramă se subli
niază că toți participanții — expri- 
mind sentimentele de aleasă pre
țuire ale celor 27 000 de comuniști, 
ca și ale tuturor oamenilor muncii 
din sector față de activitatea des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea ce
lor mai nobile aspirații care animă 
întregul nostru popor — susțin 
propunerea ca, Ia Congresul al 
XI-lea, să fie reales secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.

Maria BABOIAN 
Dumitru TÎRCOB

A început un nou an al învățămîntului politico-ideologic și econo
mic de masă. în multiplele lui forme, milioane de membri de partid, 
de U.T.C. și sindicat, alte categorii de oameni studiază și dezbat docu
mentele ce vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea al partidu
lui. Cum au fost organizate cursurile, ce măsuri s-au luat pentru ca 
încă de la prima temă învățămintul să se desfășoare potrivit cu 
înalta sa menire, aceea de a asigura studiul aprofundat, însușirea 
creatoare a ideilor încorporate în documentele apropiatului forum su
prem al partidului ?

. Iată concluziile unei recente investigații in mai multe unități eco
nomice și comune din județele Maramureș și Satu-Mare.

De la început o constatare pozi
tivă : în ambele județe, cursurile 
învățămîntului de partid, politic 
U.T.C. și pentru membrii de sindi
cat au 1'ost judicios structurate ca 
proporții ; create pe organizații de 
bază și respectiv grupe sindicale, 
asemenea forme cuprind, de regulă, 
30—10 de membri. în organizațiile 
sau grupele sindicale cu mai mulți 
membri, s-au organizat 2—3 ase
menea cursuri, urmărindu-se în ge
nere reunirea oamenilor cu niveluri 
apropiate de pregătire profesională 
și de cultură generală.

O judicioasă organizare s-a asi
gurat îndeobște și propagandei prin 
conferințe. Astfel, Comitetul orășe
nesc de partid Negrești Oaș a decis 
ca ciclurile de conferințe să fie 
grefate pe cele 16 lectorate din cir
cumscripțiile electorale — lectorate 
care funcționează cu bune rezultate 
aici de cîțiva ani. Fiecare aseme
nea cerc cuprinzînd pînă la 25 de 
participanți este condus de lectori 
ai comitetului orășenesc de partid, 
care vor fi sprijiniți în activitatea 
lor de către deputați. In comuna 
Viile — Satu-Mare ciclurile de con
ferințe au fost organizate pe 10 
centre, luîndu-se ca bază materială 
a desfășurării acestora sistemul 
localurilor școlilor și instituțiilor 
culturale din comună. în mu
nicipiul Baia Mare s-au creat 12 
lectorate pentru femei, incluzînd de 
regulă gospodinele necuprinse în alte 
forme de studiu. în acest context, 
contrastează lipsa de inițiativă a u- 
nor organe orășenești și comunale 
de partid care așteptau — și la data 
anchetei — instrucțiuni de la județ, 
după cum s-au exprimat textual 
secretarii comitetelor comunale de 
partid din Lazuri — Satu-Mare și 
Recea — Maramureș : „N-am orga
nizat încă ciclurile de conferințe 
fiindcă nu am primit instrucțiuni 
în acest sens !“. Interesîndu-ne a- 
veam să aflăm că nu instrucțiunile 
au lipsit, ci Sprijinul concret, e- < 
fectiv, acordat de forurile județene, 

controlul sistematic la fața locului 
pentru organizarea propagandei 
prin conferințe.

. Selecționarea propagandiștilor dîn 
rindul cadrelor cu o bună pregătire

însemnări din județele
Maramureș si Satu-Mare

7 7

politico-ideologică s-a aflat în a- 
ceastă perioadă în atenția a nume
roase organe de partid. Este pozitiv 
faptul că între propagandiști figu
rează numeroși secretari de organi
zații de bază, membri ai comitete
lor de partid, directori de între
prinderi. Nu putem insă să nu ob
servăm că foarte puțini activiști de 
partid conduc nemijlocit cursuri ale 
învățămîntului politico-ideologic și 
economic de masă. „Participarea la 
pregătirea propagandiștilor este 
forma principală prin care activiș
tii noștri sprijină învățămîntul“ — 
ni s-a spus la cabinetul județean 
de partid Maramureș. Este, desi
gur, utilă contribuția pe care 
activiștii de partid o pot aduce la 
instruirea, propagandiștilor. Dar bo
gatele cunoștințe politice ale cadre
lor de partid, experiența lor în 
munca cu oamenii își pot afla o de
plină valorificare prin conducerea 
nemijlocită a cursurilor, urmărin
du-se asigurarea condițiilor ca a- 
ceștia să poată desfășura efectiv 
munca de propagandist.

O activitate pozitivă am Intîlnlt 
în cele două județe pentru pregă
tirea propagandiștilor. Relevăm în 
primul rînd faptul că prin multi
ple mijloace — expuneri, consulta
ții, simpozioane, desfășurate cu 

participarea lectorilor C.C. al 
P.C.R., a membrilor birourilor 
comitetelor județene de partid și 
U.T.C., a consiliilor sindicale, s-a 
urmărit înțelegerea aprofundată 
a conținutului de idei al pro
iectelor de Program și , Direc
tive, în strînsă legătură cu per
spectivele de dezvoltare și sar
cinile concrete ce revin oamenilor 
muncii din cele două județe. Tot
odată, au avut loc interesante ac
țiuni metodice, menite să genera
lizeze cele mai eficiente forme și 
mijloace de sporire a puterii de 
influențare a învățămîntului. Men
ționăm, între acestea, acțiunea des
fășurată pentru cei 200 de propa
gandiști de la Sighetul Marmației 
— „Brigada științifică răspunde la 
întrebările formulate de propagan
diști", în cadrul căreia secretari ai 
comitetului municipal de partid, 
cadre didactice, medici, juriști etc. 
au dat explicații competente în le
gătură cu cele mai diverse pro
bleme.

Lăudabilă și pe deplin justificată, 
acum la început de an de studiu, 
este preocuparea unor comitete de 
partid pentru îmbogățirea zestrei 
documentare a cabinetelor de știin
țe sociale cu literatură social-po- 
litică, materiale grafice, planșe etc. 
La întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din Baia Mare se 
alcătuise deja un prim set de 
20 de planșe axate pe cele mai 
semnificative cifre și date din pro
iectele de Program și Directive, 
precum și un set de 12 planșe, ilus- 
trind sarcinile întreprinderii în 
viitorul cincinal.

încheiem aici acest tur de ’ ori
zont prin unități economice, insti
tuții și comune ale celor două ju
dețe. Concluzia principală care se 
desprinde este aceea că, deși anul 
de studiu a demarat cu succes, 
sînt încă necesare eforturi pentru 
mai buna organizare a învățămin- 
tului, pentru sprijinirea propagan
diștilor în conducerea dezbaterilor. 
Se impune, de asemenea, o mai 
susținută preocupare în vederea 
îmbogățirii fondului de ziare, re
viste și broșuri, afișării și organi
zării tematice a materialului biblio
grafic, asigurării unei funcționări 
permanente a cabinetelor.

Silviu ACHIM 
Octav GRUMEZA 

fg Locuitorii județului Olt 
au realizat prin muncă pa
triotică un mare volum de lu
crări edilitar-gospodărești, me
nite să schimbe tot mai mult în
fățișarea așezărilor urbane și 
rurale în care trăiesc și mun
cesc. S-au construit noi școli și 
săli de clasă în comunele Pot
coava, Corbu, Icoana, Colonești 
etc., dispensare medicale în co
munele Mihăiești, Orlea, Stru- 
jești ș.a., un nou cămin cultu
ral în comuna Cungrea și alte 
obiective social-culturale. Bilan
țul făcut recent atestă că a fost 
depășit angajamentul anual ini
țial asumat in cinstea Congre
sului al XI-lea al P.C.R., ca răs
puns la chemarea lansată de 
Consiliul popular județean Bihor 
și de cel'al comunei Ruginoasa, 
județul .Iași. (Nicolae Bîțu, Con
siliul popular județean Olt).

© Un inieresant mu- 
Z6U a fost âe curind
în comuna Vața de Jos, județul 
Arad, cu sprijinul comitetului 
comunal de partid. în cele trei 
săli ale sale se află peste 
3 000 de exponate — sculpturi 
în lemn, lingurare, cupe, obiec
te de ceramică, diferite picturi, 
costume populare, covoare, vechi 
tipărituri românești din secolele 
trecute etc. — aranjate cu multă 
pricepere de minerul pensionar 
Stefan Safian, custodele voluntar 
al muzeului. (Ion Coțoi, comuna 
Bonțești, județul Arad).

© Programul de livra‘ 
re a combustibililor solizi nu 
poate fi respectat la depozitul 
nr. 1 din municipiul Rm. Vilcea, 
deoarece Direcția comercială ju
dețeană nu asigură mijloacele 
de transport necesare. în timp 
ce cetățenii așteaptă să primeas
că la domiciliu lemnele plătite, 
unele autovehicule stau nefolo
site cu lunile (autobasculanta 
nr. 31-VL-286, de pildă), din 
cauza defecțiunilor, iar altele e- 
fectuează curse particulare (trac
torul nr. 41-VL-I196). Așa stînd 
lucrurile, este de dorit să existe 
mai multă preocupare din par
tea conducerii Direcției comer
ciale județene Vilcea față de 
acest sector al serviciilor publice. 
(Gheorghe Ispășoiu, tehnician, 
Rm. Vilcea).

® Transportul în co- 
jțțțjfț in municipiul Oradea cu
noaște o evidentă îmbunătățire, 
iar eforturile făcute in această 
direcție de către cel răspunzători 
de organizarea sa sînt apreciate 
da cetățeni. In spiritul aceleiași 
solicitudini, așteptăm să se re- 
analizeze amplasarea stațiilor 
pe traseul de autobuze nr. 13, in 
sensul de a se reînființa stația 
„Privighetorii" din apropierea 
Pieței 30 Decembrie. în acest 
fel s-ar veni în întîmpinarea 
cerințelor îndreptățite ale sute
lor de locuitori din cartierul 
„Vaporului". (Ioan FI. Brânzaș, 
str. Romană 7. Oradea).

© Desfacerea legu
melor șl fructelor.In c0_ 
muna Rîmeț, județul Alba — 
localitate de munte, unde ase
menea produse nu pot fi culti
vate — ar fi necesară înființa
rea unui chioșc pentru desfa
cerea legumelor și fructelor. A- 
ceasta.ar scuti cetățenii de chel
tuieli suplimentare cu deplasă
rile pe distanța de 25 km pînă la 
Aiud. Demersurile făcute pină 
in prezent atit de cetățeni/ cit și 
de consiliul popular comunal au 
rămas fără ecou la conducerea 
întreprinderii județene pentru 
producerea, valorificarea și in
dustrializarea legumelor și fruc
telor. (Iosif Barb, Consiliul 
popular al comunei Rîmeț, ju
dețul Alba).

)

r
Proiectele de Program și Di

rective pun accentul principal 
pe creșterea impetuoasă a for
țelor de producție, ca bază o- 
biectivă a procesului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ca o 
condiție esențială în vederea a- 
propierii de nivelul statelor cu 
economie avansată. Acest pro
ces reclamă în mod necesar, ca 
una din cerințele legilor obiecti
ve fundamentale ale dezvoltării 
sociale, perfecționarea în conti
nuare a relațiilor socialiste de 
producție, asigurarea unei per
manente concordanțe a lor cu 
caracterul forțelor de producție 
în plină creștere și moderni
zare.

Care vor fi trăsăturile mai 
importante ale acestui proces ? 
în primul rînd, asigurarea a- 
cestei concordanțe nu se reali
zează slihinic, ci printr-un pro
ces conștient condus de partid. 
Acțiunea oamenilor muncii în 
acest domeniu are două mo
mente esențiale : a) cunoașterea 
necesităților legilor obiective 

' ale dezvoltării economico-socia- 
le ; b) intervenția factorilor de 
decizie socială, corespunzătoare 
acestor necesități, prin elabo
rarea și transpunerea în viață a 
unor măsuri privind perfecțio
narea tuturor laturilor noilor 
relații sofciale. în al doilea rînd, 
perfecționarea relațiilor, de pro
ducție constituie o necesitate eu 
caracter permanent și se reali
zează într-un proces neîntre
rupt. Această caracteristică de
curge din faptul că — așa cum 
relevă materialismul dialectic 
și istoric — și în socialism for
țele de producție continuă să 
aibă rolul motor, să se dezvolte 
prioritar, ceea ce face ca unele 
laturi ale relațiilor de produc
ție să rămînă în urmă, ele tre
buind să fie adaptate mereu la 
noile cerințe. „Activitatea noas- k__________

ca 
a 

de 
de

tră, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să aibă 
scop asigurarea permanentă 
dezvoltării atît a forțelor 
producție, cît și a relațiilor 
producție, evitarea oricăror ne
potriviri și discordanțe între 
ele". în al treilea rînd, procesul 
de perfecționare a relațiilor de 
producție este atotcuprinzător ; 
chiar dacă, într-o perioadă, mă
surile adoptate vizează anumite 
verigi, privit în dinamica lui, 
acest proces cuprinde ansam
blul relațiilor. Avînd în vedere 
rolul determinant al produc
ției față de celelalte faze ale 
reproducției socialiste, atenția 
prioritară, se va îndrepta către 
perfecționarea raporturilor din 
această fază. în al patrulea rînd, 
perfecționarea relații
lor socialiste de pro
ducție se realizează 
practic prin activita
tea maselor de oameni 
ai muncii, în cadrul 
procesului de dezvol
tare a democrației so
cialiste, de atragere a 
poporului la conduce
rea vieții economico- 
sociale a țării.

Din proiectele de Program și 
de Directive se desprind și di
recțiile principale ale acestui 
proces.

Proprietatea socialistă. Teme
lie a progresului economico-so- 
cial al țării, proprietatea socia
listă, de stat și cooperatistă, 
formează baza relațiilor de pro
ducție, a . tuturor raporturilor 
sociale. Ca urmare, perfecționa
rea relațiilor de producție socia
liste impune consolidarea și dez
voltarea continuă a proprietății 
socialiste, ceea ce va însemna 
ridicarea acesteia pe o treaptă 
nouă, asigurind condiții de mun
că și de existență superioare și 
tot mai unitare tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, atit 
de la orașe, cit și de la sate.

După ciim menționează proiec
tul de Program, va avea loc un 
proces legic de intensificare a 
colaborării și conlucrării între 
proprietatea socialistă de stat și 
cea cooperatistă, de împletire 
tot mai strînsă a acestora în ca
drul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism. în 
consecință, se vor produce noi 
procese calitative în cadrul fie
cărei clase și categorii sociale, 
se va realiza apropierea tot mai 
accentuată dintre ele, se vor ,a- 
dînci coeziunea societății socia
liste românești, unitatea între-' 
gului popor.

Creșterea eficienței produc
ției, în toate ramurile și între
prinderile — iată o altă direc

ție principală a perfecționării 
relațiilor socialiste de produc
ție ; acesta este un proces 
complex, care presupune, din 
punct de vedere tehnico-organi- 
zatoric, gospodărirea rațională și 
valorificarea superioară a mate
riilor prime, combustibilului Și 
energiei, folosirea intensivă a 
fondurilor fixe, creșterea- sub
stanțială a productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor de 
producție și sporirea' benefici
ilor, îmbunătățirea calității pro-, 
duselor ș. a. 
perfecționarea 
muncă, prin îmbunătățirea con
tinuă a normării muncii, întări
rea ordinii și disciplinei, folo
sirea eficientă a timpului de lu
cru constituie rezerve de sporire 

De asemenea, 
relațiilor de

a producției și a eficienței ei.
Relațiile de schimb. O pro

blemă centrală a perfecționă
rii acestor relații o va consti
tui asigurarea unei concordanțe 
depline între producția socială 
și nevoia socială, între cerere 
și ofertă, între planul de pro
ducție și necesitățile socie
tății. Concomitent, îmbunătă
țirea formelor de circulație a 
mărfurilor, 
vizionării 
cooperării 
Și a 
politica fermă 
de stabilitate 
și de circulație 
nătoasă sînt alte 
tante ce vizează 
relațiilor de schimb.

îndeosebi a apro,- 
tehnico-materiale. a 
între întreprinderi 

comerțului, aplicindu-se 
a partidului 
a prețurilor 

monetară să- 
măsuri impor- 
perfecționarea

cu distribuirea pro- 
Social și venitului na- 

pentru asigurarea re- 
și ridi-

Rclațiile de repartiție — care 
împreună cu proprietatea socia
listă formează laturile funda
mentale ale relațiilor de pro
ducție socialiste — privite în 
sens larg, cuprind raporturile 
dintre membrii societății în le
gătură 
dusului 
țional, 
producției socialiste 
carea nivelului de trai âl popu
lației. Pe această linie, potrivit 
proiectului de Program, se va 
urmări și în continuare reparti
ția judicioasă a venitului națio
nal pentru fondul de consum și 
fondul de dezvoltare, în vede
rea creșterii și modernizării 
forțelor de producție, |înfloririi 
științei, învățămîntului și cultu-

rii, concomitent cu satisfacerea 
în măsură sporită a nevoilor 
materiale și spirituale In necon
tenită creștere și diversificare 
ale maselor populare.

în același timp, ca un aspect 
principal al perfecționării rela
țiilor de repartiție, se preconi
zează — concomitent cu crește
rea continuă a veniturilor oa
menilor muncii de la orașe și 
sate — îmbunătățirea retribu
ției după cantitatea și calitatea 
muncii, asigurarea unui raport 
cit mai just între veniturile 
mari și cele mici, aplica
rea consecventă a principiilor 
eticii și echității socialiste. O- 
dată cu creșterea veniturilor di
recte vor spori cheltuielile so
ciale ale statului, care vor ocu

pa o pondere tot mai 
importantă în satisfa
cerea cerințelor gene
rale ale populației. Se 
va extinde, astfel, îm
pletirea principiului 
repartiției socialiste 
după muncă cu prin
cipiul repartiției co
muniste de satisfacere 
deplină a necesităților 
raționale de viață ale 

oamenilor. Cu alte cuvinte, 
perfecționarea repartiției con
stituie un factor de| mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, pentru 
accelerarea creșterii lor, pentru 
stimularea și mai puternică a 
participării tuturor oamenilor 
muncii Ia sporirea avuției na-; 
ționale, In vederea creării acelei 
abundența de produse care să 
permită trecerea treptată la for
ma superioară de repartiție, 
aceea după nevoi științific de
terminate, ca proces esențial 
al formării relațiilor sociale co
muniste.

Perfecționarea organizării și 
conducerii planificate a econo
miei socialiste. După cum sub
liniază proiectul de Program, 

asigurarea unei conduceri și 
planificări științifice presu
pune cunoașterea temeinică a 
legităților sociale universal va
labile, a legilor economice și 
sociale proprii ■ socialismului, 
precum și aplicarea lor jus
tă la condițiile concrete ale 
țării noastre. Dirijarea con
știentă a întregii vieți eco
nomice de către partid, poli
tica economico-socială a parti
dului includ și perfecționarea 
formelor și metodelor de condu
cere planificată, potrivit cerințe
lor noii etape, înlăturarea vechiu
lui și promovarea noului, solu
ționarea continuă a contradicți
ilor obiective din cadrul forțelor 
și relațiilor de producție, apli
carea consecventă a principiilor 
de conducere verificate de prac
tica socială — principiul cen
tralismului democratic, prin
cipiul muncii și conducerii co
lective.

O parte integrantă a perfec
ționării relațiilor de producție 
socialiste o constituie dezvolta
rea democrației socialiste, care 
presupune participarea activă, 
tot mai largă, a oamenilor mun
cii la dezbaterea problemelor 
vieții economice și sociale, la 
conducerea statului, îmbunătă
țirea structurilor și a formelor 
de participare existente. în a- 
cest sens, proiectul de Program 
deschide perspectiva realizării 
formei superioare, comuniste de 
conducere a societății de către 
mase, a formării unor organis
me ale societății cu misiunea 
de a organiza, conduce și plani
fica producția, întreaga activi
tate socială, de a asigura repar
tiția corespunzător principiilor 
comunismului.

Prof. univ. dr.
loan GRADIȘTEANU
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rea obiectivelor viitorului cincinal — 
cooperativa agricolă’ din Gîrla Mare 
va realiza producții mult superioare 
nivelurilor atinse pînă acum : 5 500 
kg griu Ia hectar, peste 10 500 kg po
rumb știuleți la hectar în sistem ne
irigat, 3 200 kg floarea-soarelui Ia 
hectar, 45 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar, 45 tone legume la hectar, pes
te 15 000 kg struguri la hectar. în 
acest, fel se vor crea condițiile ob
ținerii unor cantități suplimentare de 
cereale și creșterii veniturilor în bani 
ale cooperatorilor cu 21 la sută față 
de prevederile planului.

Chemarea cooperatorilor din Izbi- 
ceni, județul^ Olt, de conținutul și 
obiectivele căreia fiecare dintre noi 
a luat cunoștință, constituie pentru 
noi toți un stimulent în hotărîrea de 
a acționa cu mai multă fermitate 
pentru utilizarea intensivă a între
gului fond funciar al cooperativei, 
introducerea în cultură a noi soiuri, 
aplicarea celor mai noi și moderne 
tehnologii agricole.

Participanții la adunarea festivă, 
dind glas dorinței fierbinți a tuturor 
locuitorilor comunei Gîrla Mare, își 
exprimă intr-o însuflețită unanimita
te adeziunea deplină Ia propunerea 
ca dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales 
la Congresul al XI-lea în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, avînd în acest fel 
garanția înfăptuirii cu succes a mă
rețelor obiective de înflorire și pros
peritate a patriei noastre.

Vă asigurăm, încă o dată, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în încheierea 
telegramei — că, sub conducerea or
ganizației de partid, țăranii coope
ratori din Gîrla .Mare nu-și vor pre
cupeți eforturile, priceperea, spiri
tul de abnegație și dăruire pentru 
obținerea în toate’ sectoarele de ac
tivitate a unor producții superioare, 
așa cum ne îndemnați dumneavoas
tră, pentru a contribui și noi la creș
terea bunăstării întregului popor.

Consemnăm, în rîndurile care 
urmează, din scrisorile sosite la 
Uniunea Națională a Cooperative
log Agricole de Producție :

La cooperativa agricolă din Bo- 
dești, care a intrat, de curînd, în 
rîndul unităților fruntașe din agri
cultura județului Neamț, producțiile 
obținute în acest an depășesc sub
stanțial prevederile de plan, în toa
te sectoarele de activitate. Pentru 
anul 1975 cooperatorii și-au asumat 
următoarele angajamente :

• la cultura griului, pe cele 
550 ha se va obține o producție 
de 110 tone peste plan ;

• de pe cele 500 hectare 
porumb se vor realiza, peste 
plan. 350 tone boabe ;

• se vor obține, peste preve

derile planului, 900 tone cartofi 
de pe 125 hectare ;

o din cultura inului pentru 
fuior se va realiza un venit su
plimentar de 200 000 lei ;

o producția de lapte planifi
cată pe vacă furajată va fi de
pășită cu 400 litri ;

e din activități industriale și 
prestări de servicii se va obține 
un venit total de 8,5 milioane 
lei, cu 2,5 milioane lei peste 
prevederile planului.

Prin înfăptuirea angajamentelor de 
creștere a producției în toate sec
toarele de activitate vor fi vîndute 
suplimentar statului, față de preve
derile contractului, 80 tone griu, 70 
tone porumb boabe, 600 tone cartofi,

Chemarea la întrecere a cooperatorilor 
din Izbiceni-OIt are un puternic ecou 

în cooperativele agricole din întreaga țară
1 000 hl lapte și altele. Fondul de 
dezvoltare al unității va crește cu 
20 la sută, iar cel de retribuire — 
cu 21 la sută față de realizările a1 
nului 1974.

Angajamentul cooperatorilor din 
Bodești mai cuprinde :. redarea in 
circuitul agricol a unei suprafețe de 
5 ha ; amenajarea unui iaz cu un 
luciu de apă de 10 hectare ; extin
derea suprafeței irigate pe încă 30 
hectare etc.

Adunarea generală a cooperatorilor 
din comuna Furculești, județul 
Teleorman, dînd glas voinței u- 
nanime a locuitorilor comunei, s-a 
angajat să depună eforturi • sus
ținute pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție ce le 
revin în ultimul an al actualului 
cincihal, să obțină importante can
tități de produse peste plan. Aici, 
întreaga suprafață fiind neirigată, 
cooperatorii și-au propus să reali
zeze următoarele :

e Ia cultura griului, pe cele 
1 020 ha. o producție de 3 788 kg 
la ha, depășind cu 300 kg la ha 
prevederile planului ;

• de pe cele 959 ha cu po
rumb — o producție medie de 
5 000 kg boabe Ia hectar, cu 800 
kg peste plan Ia fiecare hectar ;

o de la cele 100 ha eu legume 
o producție medie de 35 000 kg 
Ia ha, mai mult cu 5 000 kg față 
de prevederi ;

• la sfecla de zahăr, pe su
prafața de 100 ha o producție 
medie de 36 000 kg, cu o depăși
re de 2 000 kg la hectar ;

o la floarea-soarelui, de pe 
cele 450 ha o producție medie 
de 2 600 kg, adică cu 200 kg 
peste plan ;

O la struguri, de pe 56 de ha 
vie o producție medie de 6 000 

■ kg, adică mai mult cu 1 000 kg 
la hectar. (

în ce privește sectorul zootehnic, 
de la cele 620 vaci se va realiza o 
producție medie de 1 800 litri lapte 
pe fiecare vacă furajată, cu 200 li
tri mai mult decît prevederile pla
nului. Totodată, efectivele de tauri

ne și ovine vor spori cu peste 1 500 
capete.

Toate acestea vor face ca, în anul 
1975, cooperativa agricolă din Furcu
lești să depășească sarcinile con
tractuale cu 306 tone grîu, 480 tone 
porumb, 90 tone floarea-soarelui, 200 
tone sfeclă de zahăr, 500 tone le
gume, 56 tone struguri și 1 000 hi 
lapte.

Membrii cooperativei agricole de 
producție Huși sînt bine cunoscuți în 
județul Vaslui pentru hărnicia lor. 
Recunoscuți ca mari producători de 
legume și cartofi, în ultimii ani ei 
s-au remarcat și prin producțiile su
perioare pe care le-au obținut la 
cultura porumbului.

Apreciind, în urma unei atente a- 
nalize că au posibilități de a obține 
în viitor producții mult superioare, 
cooperatorii din Huși s-au angajat să 
obțină în 1975 următoarele rezultate :

* Ia cultura griului de pe su
prafața de 600 ha — o produc
ție medie de 3 300 kg Ia ha, de
pășind eu 500 kg prevederile 

' planului. De pe 130 ha se vor 
recolta Intre 4 500—5 000 kg la 
hectar ;

e la porumb vor depăși re
colta planificată cu I 000 kg 
știuleți la hectar, obținind de 
pe suprafața de 150 ha o pro
ducție medie de 10—12 000 kg 
știuleți la hectar în condiții de 
irigare ;

• la legume, de pe cele 80 
hectare se va realiza o produc
ție suplimentară de 400 tone, cu 
o depășire de 5 000 kg la hec
tar ;

« la cultura cartofului anga
jamentul prevede să se cultive 
100 hectare, din care de pe 40 
hectare se vor obține, în medie. 
32 000 kg la hectar,- cu 7 000 kg 
Ia hectar mai mult decît pre
vederile planului ;

o la struguri și-au propus o 
producție de 7 500 kg în medie 
de pe cele 175 hectare ocupate 
cu vie, iar de pe suprafața de 
65 hectare se obține o produc
ție medie de 12 000 kg Ia hec
tar ;

• de la un efectiv de 600 vaci 
se va obține o producție de 
2 600 litri lapte, din care de la 
100 capete cite 3 000 litri lapte 
pe cap de vacă furajată.

Livrările suplimentare la fon
dul de stat vor face să crească ve
niturile cu peste 2 milioane lei, ceea 
ce va duce la sporirea retribuirii 
muncii față de plan cu 5—10 lei la 
o normă.

Chemarea cooperatorilor din Izbi- 
ceni-Olt a stârnit un larg ecou mo
bilizator șl în rîndurile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultura județului Suceava. Ei răs
pund la chemare asumîndu-și anga
jamente mobilizatoare. De exemplu, 
cooperatorii din Dumbrăveni ale că
ror ogoare se află în zona a III-a de 
fertilitate pe țară, întruniți recent în 
adunarea generală, și-au propus să 
obțină, între altele, următoarele re
zultate :

• o producție medie de 40 000 
kg cartofi pe o suprafață de 200 
hectare, și 40 000 kg sfeclă de 
zahăr, de pe 275 ha ;

în aceste zile premergătoare Congresului al XI-lea al partidului, 
paralel cu munca pentru încheierea lucrărilor agricole de toamnă — 
însămînțări, culesul porumbului și Insilozarea furajelor — continuă în 
cooperativele agricole din toată țara dezbateri asupra planului de pro
ducție pe 1975, stabilindu-se cu acest prilej angajamente mobilizatoare, 
astfel îneît anul viitor să înregistreze o creștere puternică a produc
ției agricole în toate unitățile, în toate județele.

• depășirea planului cu 3 000 
kg știuleți la hectar po 150 ha ;

• obținerea, peste plan, a 400 
kg griu la hectar pe suprafața 
de 520 hectare.

Ca urmare, cooperativa va contri
bui la fondul național de produse, 
agricole cu 3 000 tone cartofi, 2 800 
tone sfeclă de zahăr, 2 100 tone po
rumb știuleți, 500 tone legume, 
1 350 hi lapte etc.

în aceste zile toată suflarea comu
nei a ieșit la muncă în cîmp. Se eli
berează terenul și se transportă în 
silozuri sau la bazele de recepție 
ultimele cantități de produse din re
colta acestei toamne.

Consemnăm. în continuare, anga
jamentele a două cooperative agrico
le din județul HARGHITA :

Toplița-Ciuc :
• la cartofi pe 200 ha se va 

depăși producția medie cu 5 000 
kg Ia ha — livrînd astfel 1000 
tone de cartofi peste plan Ia 
fondul de stat ;

• la legume, fiind o unitate 
care trebuie să aprovizioneze 
orașul Miercurea Ciuc, va creș
te producția medie planificată 
cu 2 000 kg la hectar, livrînd 
astfel, peste plan, 100 tone de 
legume Ia fondul de stat ;

• la carne vor fi livrate cu 15 
tone mai mult Ia fondul de 
stat ;

o Ia activități industriale și 
prestări se va realiza o depăși
re de 500 mii Iei peste plan ;

• vor fi redate în circuitul 
agricol 50 ha, folosite actual
mente ca drumuri, locuri de 
depozitare etc.

Sînsimion :
• Ia cartofi pe 250 ha se vor 

obține 25 000 kg la hectar, cu 
2 000 kg peste plan. Se vor li
vra la fondul de stat peste plan 
500 tone cartofi ;

• la orzoaică, prin depășirea 
producției medii planificate cu 
350 kg la ha, se vor livra la fon
dul de stat peste plan 80 tone ;

• la lapte se va depăși pro
ducția medie planificată cu 150 
litri de fiecare vacă furajată, 
cantități ce se vor livra inte
gral la fondul de stat peste 
plan ;

• se va mări suprafața ara
bilă cu 3 ha și se vor executa 
lucrări de desecări pe 50 ha 
prin contribuția cooperatorilor.
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cheierea acestor lucrări în timp 
util depind însă și de sosirea ne
întârziată pe șantiere a utilajelor 
restante. Este de așteptat că, în 
urma recentelor analize efectuate 
pe șantierele afectate de o aseme
nea întârziere, cu participarea re
prezentanților din cele două minis
tere constructoare de mașini, a mă
surilor preconizate, furnizorii de u- 
tilaje tehnologice își vor onora ire
proșabil, sub aspect calitativ și can
titativ, obligațiile contractuale ce le 
au față de șantiere. Sînt vizate, în 
principal, întreprinderile bucurește- 
ne „Vulcan", „Grivița Roșie", în
treprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești, întreprinderea constructoa
re de mașini Reșița și altele. Cu 
certitudine că solicitările șantiere
lor de investiții au determinat în 
aceste întreprinderi o puternică 
mobilizare a forțelor și potențialu
lui de care dispun, în vederea lichi
dării restanțelor la livrări, acordînd 
maximă atenție și răspundere cali
tății utilajelor expediate beneficia
rilor de investiții.

Perioada de timp care a mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului trebuie 

folosită din plin, pentru a se obți
ne maximum de rezultate de către 
constructorii și montorii de pe fie
care șantier, pentru a se pune în 
funcțiune toate obiectivele și ca
pacitățile de producție prevăzute 
în planul de stat pe 1974, astfel ca 
societatea noastră să beneficieze 
neîntârziat de pe urma efortului de 
investiții pe care-I face. Important 
este ca potențialul constructorilor, 
montorilor, al colectivelor din uni
tățile beneficiare de investiții să 
fie puternic mobilizat de organele 
și organizațiile de partid și pus în 
slujba obiectivului major urmărit 
— și anume ca, printr-o activitate 
bine organizată, rodnică, să- se ac
celereze ritmul lucrărilor de mon
taj. Prin prisma acestui obiectiv 
trebuie acționat perseverent pe 
șantiere în această perioadă, cînd 
trebuie să se lucreze la cota maxi
mă a graficelor, ziua și noaptea, în 
așa fel incit — prin montajul uti
lajelor — să se creeze condițiile 
propice începerii probelor tehnolo
gice, punerii în funcțiune a noilor 
capacități și obiective productive, a 
căror contribuție este deosebit de 
importantă pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen.

RECOLTAREA 1N JUDEȚUL IALOMIȚA La ordinea zilei în unitățile industriale:
ar trebui să se lucreze 

peste tot PLANUL-ÎNDEPLINIT $1 DEPĂȘIT
r- Și de ce nu se lucrează ?
într-un jude{ în care activitatea, în ansamblu, 

se desfășoară bine
- PRODUCȚIA ANULUI VIITOR-

PE PLATFORMA PETROCHIMICĂ BRAZI: la Întreprinderea de produse refractare alba iulia :
La S noiembrie, unitățile agricole 

din județul Ialomița recoltaseră 
89 200 ha de porumb — 70 la sută 
din suprafața prevăzută. Folosind 
toate mijloacele de transport — ca
mioane, remorci, căruțe — coopera
torii din comunele Gheorghe Doja, 
Independența, Potcoava, Nicolae 
Bălcescu, Alexandru Odobescu, 
Gimbășani, Luciu, Ștefan cel Mare și 
altele au încheiat recoltatul. Dar alte 
unități cum sint Căzănești, Socoa- 
lele, Rași, Poiana, Dragalina, Lup- 
;anu, Radu Vodă au recoltat abia 
30—40 la sută din suprafață. După 
părerea tov. ing. Ion Avram, director 
adjunct al direcției agricole, ritmul 
nesatisfăcător de lucru din aceste 
cooperative se datorește fie folosirii 
necorespunzătoare a forței de mun
că și a mijloacelor de transport, fie 
renunțării la recoltatul mecanic. Re
ținem că nici una din aceste unități 
nu are mai mult de 90 de hectare 
de sfeclă de zahăr, cultură căreia, 
date fiind condițiile grele de recol
tat și scos din cîmp, i s-a acordat, 
peste tot, prioritate.

Cu toate că pînă miercuri au re
coltat sfecla de zahăr, roșii, furaje, 
cooperatorii din comuna Sfîntu 
Gheorghe au cules în 8 zile de lucru 
și 700 ha de porumb. La 6 noiembrie, 
odată cu încheierea recoltatului și 
transportului sfeclei de zahăr, toți 
cei 360 de cooperatori au fost repar
tizați la porumb. Au dat ajutor toți 
salariații din comună. După calculele 
tov. Gheorghe Zamfir, secretarul co
mitetului comunal de partid, în cel 
mult o săptămînă tot porumbul va 
fi în hambare.

Faptul că la 27 octombrie coope
ratorii din comuna Muntenii Buzău 
au încheiat recoltatul celor 170 ha 
de sfeclă de zahăr ar fi trebuit să 
determine o creștere a ritmului de 
lucru la porumb. Dar in ultimele 4 
zile s-au realizat abia 100 de hectare, 
în momentul de față există 1 600 tone 
de porumb cules în cîmp, precum și 
peste 1 000 tone porumb siloz. Situa
ția ar trebui analizată de către or
ganele agricole, întrucît este bine 
cunoscut că la Muntenii Buzău s-au 
obținut producții mari — peste 
6 500 kg porumb boabe la hectar la 
neirigat — iar mijloacele de trans
port nu pot face față. Ca primă mă
sură ar trebui să se facă redistribui- 

‘rea camioanelor și tractoarelor cu 
remprei de la unitățile în care lu
crările sînt mai avansate.

Cooperativele ■ din raza consiliului 
întercooperatist Grivița au mari su
prafețe cu sfeclă de zahăr. Numai 
cooperatorii din satul Traian au 
cultivat 355 de hectare. Pentru a 
spori ritmul de recoltat și transport 
la această cultură și a repartiza mai 
repede forțele disponibile la porumb, 
la inițiativa comitetului comunal de 
partid’ în toate cele 4 cooperative 
s-au amenajat silozuri intermediare 
de sfeclă la marginea șoselelor. Ur
mează ca fabrica să le ridice cind va 
avea nevoie. Măsura s-a dovedit 
bună. Cooperatorii din Traian au 

recoltat și transportat sfecla de pe 
330 ha. Cei de la Smirna — 155 ha, iar 
cei de la Miloșești: — 215 ha. „Ne-am 
concentrat forțele la sfeclă pentru că 
dacă vin ploile e foarte greu de lu
crat în, cîmp — ne-a spus briga
dierul Constantin Burghel. La po
rumb se lucrează mai greu pentru 
că plantele au fost culcate de vije
lie pe mari suprafețe". Oprim la 
tarlaua unde culeg porumbul coope
ratorii de la ferma de taurine. După 
ce au terminat de adăpat și hrănit 
animalele, cei 174 de îngrijitori au 
venit la porumb. Au fost aduse, 
totodată, toate atelajele. Una după 
alta, căruțele transportă la bază po
rumbul. Dar ce se remarcă cu deo
sebire la această cooperativă este 
întrajutorarea. La ferma nr. 1, bu
năoară (șef de fermă Valerică Vi- 
șan), 120 de cooperatori recoltează 
ultimele suprafețe de sfeclă. La si
lozul amenajat lingă șosea, brigada 
legumicolă venită în ajutor descarcă 
sfecla. La porumb lucrează două 
echipe formate din 40 de cooperatori. 
Potrivit graficului, începînd de sîm- 
bătă, toate formațiile vor fi repar
tizate la porumb.

„Așa ar trebui să se lucreze în 
toate cooperativele agricole — spun 
interlocutorii noștri — și atunci, 
cu siguranță, recoltatul porumbului 
se va încheia în timp scurt".

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteli"

In actualul cincinal, zestrea tehnică a întreprinderii „Laromet" din Capitală a sporit substanțial. Lucrările de dez
voltare a unității continuă și aici urmează să fie puse în funcțiune noi capacități de producție. în aceste zile, con
structorul — I.C.S.I.M. din București — și-a intensificat eforturile pentru mărirea ritmului de execuție a lucrărilor. 
La montarea noilor mașini și utilaje își aduce o contribu ție deosebită și beneficiarul; adică colectivul întreprinderii. 
Iată două instantanee de pe șantierul de la „Laromet":: in prima imagine, montorii Grigore Prăjică, loan Afilipoaie 
și Marin Cristea (din partea constructorului), iar în a doua imagine : laminoriștii Marin Gheorghe și Tudor 
Scrisu (din partea beneficiaruluî) executând lucrările de montare a bancului de tras țevi și, respectiv, a lamino

rului de prelucrat la rece

Recuperarea grabnică a restanțelor- 
un angajament muncitoresc

Pe platforma petrochimică a Bra
zilor, unele dintre noile instalații 
n-au intrat anul acesta la termen în 
funcțiune. Acest lucru a irifluențat 
negativ realizarea de către colectivul 
de aici a unor indicatori de plan. 
Sarcinile de plan la producția globa
lă și marfă pe 10 luni n-au fost în
deplinite integral. Dar, în ciuda situa
ției critice, operatorii, inginerii, 
maiștrii și-au propus să lichideze 
răminerile în urmă ; ei s-au angajat, 
în cinstea apropiatului Congres al 
partidului, să încheie acest an cu 
planul integral îndeplinit.

Am fost zilele acestea la Brazi. 
La diferitele instalații ale platformei 
se muncește intens pentru onorarea 
cuvîntului dat. Comuniștii au întoc
mit, la „statul major", comitetul de 
partid uzinal, un pian izvorît din ze
cile de propuneri ale întregului co
lectiv. Și la instalații, fiecare părti
cică din acest plan general de acțiune 
pentru recuperarea restanțelor se a- 
plică consecvent. S-au oprit o serie 
de instalații din rafinărie pentru re
vizia planificată. Operatorii, lăcătu

șii, mecanicii, sudorii au trecut Ia 
o muncă dîrză, contra cronometru. 
„Trebuie să scurtăm timpul. de re
vizie măcar 'cu o zi", și-au zis ei. 
Ziua dorită a fost smulsă timpului 
pentru producție ; mii de tone de 
benzină și produse aromate au fost 
adăugate in contul recuperării res
tanțelor.

Intrăm în instalația de cracare ca
talitică. Se efectuează aici — tot in 
cadrul reviziei planificate — o serie 
de lucrări foarte anevoioase : demo
larea rihlerului de la reactor, confec
ționarea distribuitorului nou. Dar ac
tivitatea echipelor este bine sincro
nizată. II întrebăm pe unul din lu
crători, pe Stelian Crăciun : Cît timp 
credeți că se va cîștiga în avantajul 
recuperării rămînerii în urmă ? Ne 
răspunde : „Circa trei săptămîni, Ia 
cracarea catalitică, la instalațiile 
D.A.V. și fenol. Avem încă de pe 
acum un avans de cîteva zile cîști- 
gate". Discutăm și cu șeful produc
ției de la Centrala industrială de ra
finării și petrochimie, inginerul Ion 
Grigoraș. „Este greu, este adevărat. 

Sînt milioane, nu glumă, de recupe
rat ! Dar vom reuși. Luna trecută. Ia 
instalațiile în funcțiune s-a realizat 
o producție globală în plus de mai 
bine de 30 milioane lei. In luna no
iembrie, marcată de Congresul parti
dului, trebuie să obținem de la in
stalații o producție și mai mare. Și 
o 'vom obține".

Cum ? Iată că inginerul-șef, Du
mitru Bîră, a găsit o idee „de mi
lioane" : să se utilizeze o parte din 
instalația de cocsare nr. 1 pentru 
prelucrarea țițeiului, după sistemul 
D.A.V. Ideea a fost materializată de 
către maiștrii Dumitru Coca și Ma
tei Alexandru, cărora li s-au ală
turat operatorii Vasile Dima și Ion 
Voicu. Astfel, alte producții s-au con
tabilizat în scriptele combinatului.

— Vorbind de eforturile colectivu
lui pentru recuperarea restanțelor 
— ne-a spus tov. Mircea Izbășoiu, 
secretarul comitetului de partid — 
trebuie remarcați oamenii de la in
stalația D.M.T. 2. Ei au reușit să uti
lizeze intensiv utilajele, în vederea 
ajungerii Ia parametrii de producție 
maximi prevăzuți de proîectanți cu 
6 luni mai devreme. Ce înseamnă a- 
cest lucru ? Circa 3 400 tone dimetil- 
terftalat recuperate in cadrul planu
lui. Acest produs este mult cerut 
atît pe piața noastră internă, cît și 
la. export.

Urmărind evoluția producției 
globale a combinatului, am constatat 
că curba graficului urcă, urcă hotărît. 
Astfel, dacă după 3 trimestre din a- 
cest an nivelul se afla la 98,58 la su
tă, la încheierea celor 10 luni el ur
case la 99,39 la sută. Mai sînt doar 
cîteva zecimi de procente de recu
perat. Dar pentru platforma Brazi 
acestea reprezintă o mare cantitate 
de produse, care se cere în continuare 
obținută la instalațiile în funcțiune. 
Sigur, la recuperarea restanțelor, un 
aport deosebit ii va avea și intrarea 
in producție a instalației de anhidri
dă ftalică, pe care constructorul s-a 
angajat să o dea in funcțiune în pra
gul începerii lucrărilor Congresului 
partidului. încheiem aceste rînduri 
cu aprecierea operatorului Marin 
Vlad ; „Noi, la sfîrșitul anului, in 
ciuda greutăților prin care am tre
cut și trecem, nu putem să apărem 
în fața țării decît cu planul de pro
ducție integral realizat. Este mai 
mult decît un legămînt muncitoresc".

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Contractele de aprovizionare 
pentru 75 

o problemă deschisă
în această perioadă, concomitent 

cu îndeplinirea planului pe acest an, 
în centrul preocupărilor colectivului 
întreprinderii de produse refractare 
din Alba Iulia se situează pregătirea 
producției anului viitor, ultimul an 
din actualul cincinal. Aceste pregă
tiri se desfășoară intens în fiecare 
secție, la fiecare loc de muncă.

— Ne-am propus, în acest sens, ca 
din luna decembrie a.c. să lucrăm la 
nivelul producției anului 1975 — ne-a 
relatat inginerul Emil Mohai, direc
torul unității. Față de acest an, in 
anul viitor producția crește cu 5 000 
tone cărămizi refractare, spor care 
se va realiza integral pe seama ridi
cării productivității muncii. în scurtă 
vreme, condițiile tehnice necesare 
producției viitoare vor fi pe deplin 
asigurate. Se află în reparații capi
tale un cuptor rotativ pentru șamo- 
tizare și un cuptor tunel pentru ar
derea produselor aluminoase. Cu a- 
cest prilej, la cuptorul tunel se vor 
aduce îmbunătățiri funcționale, prin 
mărirea zonei de ardere și răcire, in 
scopul ridicării calității produselor, 
întregul flux tehnologic — începînd 
de la granulatoare, mori cu bile, sis
temul de transport cu benzi și pneu
matic ș.a. — se verifică atent, efec- 
tuîndu-se remedierile necesare.

Există însă, la această oră, serioa
se semne de întrebare în legătură cu 
asigurarea bazei de materii prime 
pentru anul viitor. Necesarul la une
le materii prime stabilit prin planul 
de aprovizionare al întreprinderii 
este acoperit cu comenzi în procente 
nesatisfăcătoare. La masă caolinoa- 
să și alumină calcinată s-au încheiat 
contracte de aprovizionare în pro
porție de 98 și, respectiv, 97 la sută, 
iar la piese de schimb — de 42 la 
sută. Cel mai mare neajuns în acest 
domeniu îl constituie asigurarea cu 
argilă, întrucît pentru aceasta nu s-a 
perfectat nici un contract. Demersu
rile repetate ale conducerii unității 
din Alba Iulia, efectuate pe toate ca
nalele — în scris, telefonic, prin de
legați — către forul de resort din 
Centrala industrială de produse re
fractare Brașov nu au dat nici un 
rezultat. De altfel, semnificativ pen
tru cunoașterea de către centrala in
dustrială respectivă a situației între
prinderii este următorul fapt. Un de

legat al centralei din Brașov, aflat 
pe teren la Pleașa, lingă Ploiești (in
tr-o unitate din cadrul centralei), a 
solicitat telefonic, la Alba Iulia, ca 
un lucrător de la aprovizionare-des- 
facere să-i ducă acolo contractele 
încheiate pînă în prezent... în origi
nal. Nu era mai simplu, mai opera
tiv și eficient ca delegatul respectiv 
să vină la Alba Iulia, să analizeze la 
fața locului problema aprovizionării, 
discutând cu cadrele de conducere și 
specialiștii unității ? De ce trebuie 
plimbate contractele (în treacăt fie 
spus, au un volum care abia încape 
în două geamantane) cale de 300 ki
lometri ? Cu un asemenea stil de 
muncă, nu este de mirare că există 
greutăți de genul celor amintite. 
Este de datoria Centralei industriale 
de produse refractare din Brașov să 
recepționeze acest semnal și să re
zolve în cel mai scurt timp problema 
aprovizionării cu argilă a întreprin
derii, mai ales că unitatea funcțio
nează cu trei schimburi complete, în 
regim de „foc continuu".

Nici în privința contractării pro
ducției de cărămizi refractare a uni
tății, pregătirile nu sînt încheiate. 
Producția anului viitor a fost con
tractată cu diverși beneficiari in 
proporție de 82 la sută, iar cea a 
trimestrului I — de 85 la sută. Res
tul . de contracte nu sînt perfectata 
din diferite cauze : neemiterea co
menzilor de către beneficiarii stabi
liți sau trimiterea unor comenzi in
complete, lipsa specificațiilor, dese
nelor ș.a. Printre beneficiarii stabiliți, 
care nu se grăbesc să încheie con
tractele economice, se află I.C.S. Hu
nedoara, cu 9 487 tone cărămizi re
fractare, T.L.S. București — cu 2 550 
tone, I.C.M.S. Galați — cu 2 000 tone 
și I.I.Ij. „Victoria" București — cu 
1500 tone șamotă RD 75.

Este absolut necesar ca problemele 
aflate acum în suspensie să fie grab
nic soluționate, pentru ca pregătirila 
pentru anul viitor să se încheie ne
întârziat și sub* aspectul aprovizio
nării și desfacerii, astfel îneît să se 
asigure producției ultimului an al 
cincinalului ritmuri înalte, pe măsu
ra sarcinilor stabilite.

Ștefan DINICA
corespondentul „Sctntell*
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Literatura și arta Manifestări consacrate aniversării Marii

trebuie ș&i ajute pe oameni Revoluții Socialiste dim Octombrie

să privească mereu înainte"
Festivalul filmului ADUNARE FESTIVA

sovietic
Trăim intr-un secol în care cunoaș

terea umană a descoperit și explorat 
tărîmuri noi, în care știința a propus 
modele noi' de interpretare, de înțe
legere a fenomenelor. Or, cuceririle 
intelectului iscoditor se întemeiază, 
în mare măsură, pe experiențele în
treprinse pe toate planurile. Rezul
tatele științelor experimentale au fost 
și sint atit de spectaculoase incit ac
tul însuși al „experienței", ideea ex
perimentării, a sedus unii creatori din 
sfera literelor și artelor. Se vor îm
plini în curînd o sută de ani de cînd 
Emile. Zola a publicat acele texte pe • 
care, în 1880 le-a adunat în volumul 
său intitulat programatic : Romanul 
experimental. Și într-adevăr, marele 
romancier, atras de zguduitoarele do
cumente pe care i le oferea societa
tea timpului său, iși propunea pro
gramul unui roman care să urmeze, 
în stabilirea unor adevăruri despre 
om. calea științelor experimentale. 
Mai tîrziu, îndeosebi în prima jumă
tate a secolului nostru, s-a uzat și s-a 
abuzat adeseori de termenul „expe
riență" sau „experiment" în legătură 
cu literatura și artele. Ce rațiune 
poate avea experimentul literar ? 
Care e justificarea sa, care sint li
mitele și dimensiunile sale ?

Desigur, întrucît științele și litera
tura sau artele iși au fiecare speci
ficitatea lor, a încerca să transplan
tezi în literatură o practică strict 
științifică ar fi o încercare dinainte 
sortită eșecului. Și, totuși, vorbim 
adeseori, și pe drept cuvint,. despre 
„laboratorul" unui poet, al unui scrii
tor în genere. Să mergem la Biblio
teca Academiei și să privim 
admirativă pietate — caietele 
ale lui Eminescu. Laboratorul 
poet genial se află acolo, în
acelea îngălbenite, pline de notele, 
însemnările de lectură, de încercările 
repetate ale unui spirit însetat de 
adevăr nu mai puțin decit ale unui

suflet dornic de perfecțiune. Cite va
riante, cite reveniri încăpățînate asu
pra unei poezii, asupra unui vers, a 
unui cuvint, cite încercări de a atin
ge desăvîrșirea rîvnită, de a da un 
trup cuvîntător absolutului ! Dar ce 
sint aceste „încercări" ale unui om 
pururi nemulțumit de sine, ale unei 
conștiințe exigente dacă nu experi
mentele sale ? Laboratorul creației 
lui Eminescu este o pildă pentru 
orice scriitor român nu numai priit 
comorile artistice-poetice sau de re-

însemnări despre dimensiunile 
experimentului literar 

de Nicolae BALOTĂ

— cu 
multe 

unui 
filele

flecțil pe care le cuprinde, ci prin 
însuși faptul de ordin etic al perse
verenței, al seriozității; al temeiniciei 
spiritului celui care s-a aplecat asu
pra acelor file.

Asemenea omului de știință, scrii
torul este chemat să ofere societății 
rodul împlinit, pe deplin realizat, al 
activității sale. Ce are mai bun și ce 
poate face mai bine în cîmpul crea
ției sale. în acest spațiu, el nu are 
voie să rămînă robul inerțiilor. Pen
tru a produce un obiect nou, pentru 
a da naștere unei opere, artistul tre
buie să infrîngă inerția materiei și a 
spiritului deopotrivă. Folosind o ex
presie dragă lui Nicolae Labiș, vom 
spune că scriitorul luptă cu inerția, 
în toate sensurile : cu inerția cugetă
rilor banale, cu inerția sentimentelor 
stereotipe, cu inerția moravurilor re
trograde, cu inerția cuvîntului care îi 
oferă soluții facile, cu inerția însăși 
a artei care de atitea ori cade, din 
nefericire, în imitația plată. Cel care

SUB ARCUL DE TRIUMF 
AL COMUNISMULUI"

Acum, cînd ne mai despart pu
ține zile de marele forum al co
muniștilor — Congresul al XI-lea 
al partidului — acțiunea politică și 
cultural-educativă de masă inițiată 
de către Comitetul județean Neamț 
al P.C.R. : „Sub arcul de triumf al 
comunismului", capătă o lot mai 
mare amploare. Expunerile despre 
trecutul, despre înfăptuirile prezen
tului și despre viitorul meleaguri
lor județului sînt susținute de un 
bogat material documentar : expo
ziții, panouri, grafice. Au fost pre
zentate, de asemenea, filme și dia- 
filme și un șir de interesante pro
grame artistice. (Ion Manea).

DIALOGURI BIHORENE
Acțiunile desfășurate în județul 

Bihor sub genericul „CRÎSIA — 
dialog între om-știință-natură" 
se bucură de o primire caldă din 
partea locuitorilor de pe plaiurile 
bihorene. în orașul Beiuș, de pildă, 
s-a organizat un simpozion sub tit
lul „Beiușul cultural", la care au 
participat istorici și oameni de lite
re. Tot în cadrul acestei manifes
tări, în localitatea Aușeu a avut loc 
dezvelirea plăcii comemorative de
dicată primului academician biho
rean, primul profesor titular de 
limbă și literatură română la arhi- 
gimnaziul din Oradea — care a săr
bătorit 275 ani de la înființare — 
Alexandru Roman. (D. Gâță).

NOI GRUPURI STATUARE■
Ansamblul arhitectural al centru

lui orașului Vaslui, dominat de 
impunătoarea statuie a lui Ștefan 
cel Mare, s-a întregit cu noi opere 
de artă, semnificînd momente din 
timpul domniei marelui voievod și

al luptelor purtate pentru indepen
dența și suveranitatea Moldovei. E 
vorba de trei grupuri statuare 
concepute de artistul ieșean Efti- 
mie Bîrleanu și amplasate pe fun
dalul „Cetății" — clădirea centru
lui politic și administrativ al jude
țului. Ele reprezintă plăieși de-ai 
iui Ștefan, „Stegarii purtători de 
victorie", „Arcașul", precum și sce
na „Turcii învinși". (Crăciun Lă- 
luci).

„DANSURI SI OBICEIURI 
DE PE'VALEA 

HTRTIBACIULUI"
. Sub acest titlu, Comitetul jude

țean pentru cultură și educație so
cialistă Sibiu a editat o amplă lu
crare efectuată de un colectiv de 
cercetători ai institutului de etno
grafie și folclor. Prin numeroasele 
sale considerații și concluzii pri
vind folclorul din satele românești 
și cu populație săsească din aceas
tă zonă, ca și prin bogatul material 
coregrafic prezentat, lucrarea, care 
include mai multe capitole, printre 
care „Obiceiuri și ocazii de joc", 
„Melodii de joc". „Material ilus
trativ" și altele, își propune- să ca
racterizeze această importantă zonă 
folclorică sibiană. (Nicolae Brujan). 

„POEZIA UNEI GENERAȚII" 
în holul bibliotecii județene Dolj 

. s-a deschis, zilele trecute, o expo
ziție de carte intitulată „Poezia li
nei generații". Expoziția cuprinde 
peste 40 de volume aparținînd poe
ților contemporani, care, ca vîrstă 
și problematică, se încadrează în 
generația -lui Nicolae Labiș. Des
chiderea expoziției a fost preceda
tă de o seară de poezie patriotică 
românească realizată de colectivul 
bibliotecii. (Nicolae Băbălău).

învățământul superior
(Urmare din pag. I)

teoretică șt practică formulate aici 
constituie un punct de plecare indis
pensabil pentru toți cei ce lucrează 
in acest sector. Această bază nu poate 
fi însă reală decit prin descifrarea cu 
multă claritate a sensului istoric al 
științei și prin imprimarea acestei 
funcții de transformare a naturii și 
societății în folosul omului. Numai 
în spiritul său umanist, științei i se 
poate acorda poziția fundamentală 
în viața societății. Direcția căutări
lor științei românești nu poate fi 
decit în concordanță cu cerințele 
progresului și ale civilizației socia
liste, cu cerințele dezvoltării noastre 
istorice. Organismele de coordonare 
existente în prezent la noi, partici
parea unui număr larg de cercetă
tori la elaborarea planurilor tema
tice și îndrumarea de către organi
zațiile de partid la toate nivelurile, 
aduc certitudinea împlinirii atestei 
condiții esențiale.

în mod subordonat se 'prevede ca 
orientarea tematică să satisfacă so
luționarea problemelor ce decurg din 
dezvoltarea economico-socială. Ca 
medic, am resimțit bucuria de a ve
dea în prevederile Programului men
ținerea și a unei promovări mai fer
me în domeniul științelor biologice, 
cu accentul principal pe studierea 
multilaterală a organismului uman, 
a fenomenelor generate de raportul 
omului cu natura înconjurătoare, de 
condițiile vieții moderne. Spectrul 
diverselor „crize" care amenință o- 
dată cu industrializarea și urbaniza
rea societății va fi din vreme înde
părtat tocmai pe baza acestor cer
cetări destinate unei integrări armo
nioase a persoanei în spațiul tehnia 
pe care și-l construiește; Detalierea 
pe care o fac Directivele prin enun
țarea necesității de îmbunătățire ca
litativă a vieții, a stării de sănătate 
a populației și de protecție a me
diului înconjurător vin mai aproape 
de practica noastră medicală și — 
fapt mai bogat in rezonanță — de 
activitatea profilactică. Succesele pe 
care știința medicală le-a înregistrat 
pînă in prezent vor putea fi astfel 
duse mai departe, spre, conservarea 
în mai mare măsură a'statutului de 
armonie psiho-fizică propriu condi
ției de sănătate.

Dacă în ce privește tipul de cer
cetare prioritar au putut exista 
clndva discuții asupra preferinței

creează cu adevărat dă o viață nouă 
cuvintelor, însuflețește sentimentele, 
încearcă noi căi ale cunoașterii ar
tistice. Iată dimensiuni specifice ex
perimentului literar înțeles ca o re
înnoire continuă. Actul scriitorului 
este acela al unei permanente înnoiri, 
dar și al unei extinderi a universu
lui uman. Orice scriitor aspiră, prin 
natura sa, ca și prin finalitatea lite
raturii, să construiască din cuvinte o 
lume posibilă. Omul își lărgește în 
scris și prin scris lumea sa. Ca și 
exploratorii care au descoperit toate 
ungherele pămîntului. ca și savanții 
care coboară cu uneltele lor în mi
crocosmosul nuclear ori astronauții 
care cercetează cosmosul, scriitorul 
extinde hotarele universului uman, 
adaugă noi posibilități omului, des
chide perspective noi asupra lumii, 
tinzînd să cqnstruiască o operă ase
menea unui univers, cu articulațiile 
sale interioare, cu valorile sale. Scrii
torul folosește creația literară ca pe 
o unealtă de cunoaștere, de prospec
tare a realității existente, dar și ca 
un mod de a imagina și construi o 
realitate posibilă. Literatura nu re
prezintă umanul doar așa cum este, 
în realitatea curentă, ci așa cum ar 
putea șau ar trebui să fie. Ea e un 
univers' posibil, e domeniul tuturor 
posibilităților 
sentimentului, 
genței tot ce 
producă ; ea 
naturală a existenței noastre.

Experimentul nu are o valabilitate 
decit înțeles ca efort susținut spre 
realizarea unor opere care — cum se 
arată în Programul partidului : „au 
menirea de a înfățișa cit mai fidel, 
în limbajul lor propriu, realizările, 
preocupările, aspirațiile, gîndirea și 
simțirea maselor largi populare". 
Există, desigur, uneori experiențe 
sterile, neîntemeiate, lipsite de fina
litate, simple gesturi gratuite — fără 
nici o valoare estetică, etică sau so
cială. Experimentul nu se întreprin
de doar de dragul experimentului. 
„Literatura și arta trebuie să-i ajute 
pe oameni sa privească mereu îna
inte...", citim în același document pro
gramatic al partidului. în laboratorul 
său, în atelierul său, omul de știin
ță, artistul, scriitorul, ca și orice 
muncitor ce nu se mulțumește să 
preia doar de la înaintași cuvinte, 
procedee, gesturi cons'acrate, ci caută 
să inoveze, experimentează cu folos, 
prefigurînd, fiecare în sfera lui, 

, schimbările viitoare ale societății.

pentru cercetarea fundamentală și, 
respectiv, pentru cea aplicativă; în 
prezent documentele programatice 
ale partidului stabilesc cu multă pă
trundere importanța ambelor forme. 
Mai mult, prin acceptarea necesită
ții rezolvării unor probleme puse, 
ceea ce presupune promptitudine, 
eficiență, aplicativitate, se subliniază 
în același timp rolul disciplinelor 
fundamentale. Fizica, chimia și ma
tematica sint prezentate ca discipline 
cu fol de avangardă în știință, care 
fundamentează bazele teoretice ale 
întregii activități de cercetare și con
tribuie astfel la soluționarea unor 
probleme complexe. Identificăm în 
asemenea formulări o concepție cu
prinzătoare asupra viitorului științei, 
departe de „economismul" îngust, _do 
explorarea de suprafață care se în
cheie îndată după ce a luat naștere. 
Cercetarea fundamentală este privită 
ca indispensabilă dezvoltării în per
spectivă a științei și tehnologiei. Ea 
aduce rezerva des soluții tehnico- 
științifice pentru obiectivele mai în
depărtate. Exigența se adresează 
însă în ansamblu activității de cer
cetare științifică, aceasta trebuie să 
devanseze permanent dezvoltarea 
producției, să facă posibilă trecerea 
de la unicat la serie, de la fenome
nul din eprubetă la cel din marile 
complexe industriale.

O premisă necesară este desigur 
baza tehnico-materială. Și acesteia 
i se acordă importanța cuvenită în 
proiectul de Program și în cel de 
Directive. Dezvoltarea preocupării 
pentru introducerea mijloacelor mo
derne de investigație va spori poten
țialul unităților de cercetare. Printre 
acestea, aparatele automatizate vor 
aduce o contribuție de mare preț. 
Osatura tehnică a cercetării va duce 
la un potențial științific în acord cu 
nivelul ridicat din toate sectoarele de 
activitate. Aceeași valoare are desi
gur și organizarea, care va trebui 
să evolueze spre concentrarea forțe
lor de cercetare existente, spre mai 
buna utilizare a aparatelor de înaltă 
tehnicitate și spre automatizarea 
unora din operații (inclusiv a docu
mentării). în toate aceste prevederi, 
cadrele didactice, oameni de știință 
văd certitudinea progresului rezultat 
din strădania lor și a elevilor pe ca- 
re-i formează. Văd strălucirea unui 
viitor la a cărui construire sînt che
mați să-și aducă o contribuție esen
țială.
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umane, ea înfățișează 
imaginației și inteli- 
spiritul e capabil să 

întregește experiența '

în cadrul Zilelor culturii sovietice, 
organizate în țara noastră cu prile
jul celei de-a 57-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
Ia cinematograful „Patria" din Capi
tală a început, joi, Festivalul filmu
lui din Uniunea Sovietică. *■

Publicului bucureștean i-a fost 
prezentat în spectacol de gală filmul 
„Bunicul siberian", care evocă mo
mente semnificative din viața și 
lupta unui revoluționar gruzin în anii 
războiului civil.

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Oc- 
tav Livezeanu, membru în Biroul 
Consiliului general al A.R.L.U.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, personalități ale 
vieții noastre culturale.

în asistență se aflau, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, N. I. Mo- 
hov, adjunct al ministrului culturii, 
șeful delegației culturale sovietice 
care ne vizitează țara.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Marin Stan- 
ciu, director general al centralei 
„România-film", și A. V. Dzidziguri, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
cinematografie din R.S.S. Gruzină, 
au rostit alocuțiuni.

Festivalul programează în conti
nuare filmele „Izvoare", „Și atunci 
am spus nu", „Ziduri vechi", „îm
plinirea dorințelor", „Alo, salvarea", 
„Talente și admiratori".,

*
Cunoscutul pianist sovietic Emil 

Ghilels a fost joi seara solistul con
certului susținut de Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii române, 
în studioul din str. Nuferilor. Pro
gramul a cuprins Simfonia de Re
mus . Georgescu, care a apărut și la 
pupitrul dirijoral, Suita a Il-a din 
baletul „Daphnis și Chloe" de Mau
rice Ravel și Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră de Johanries 
Brahms. Și-a dat concursul corul 
„Madrigal" al Conservatorului . ,^Ci- 
prian Porumbescu", sub conducerea 
lui Marin Constantin. . ,

în continuarea turneului în țara 
noastră, Teatrul academic de dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad a pre
zentat joi seara, în sala mare a Tea
trului Național „I. L. Caragiale", 
piesa „Azilul de noapte" de Maxim 
Gorki.

La Teatrul de Stat din municipiul 
Constanța a avut loc, joi după-amia- 
ză, o adunare festivă dedicată celei 
de-a 57-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. Au par
ticipat Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar ’ al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., alți repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui. Cu acest prilej, Gheorghe Tran
dafir, prim-secretar al Comitetului 
municipal Constanța al P.C.R., și 
Gheprghii Cebotariov, consul general

vorbit 
eveni- 
marile

al U.R.S.S. la Constanța, au 
despre semnificația istorică a 
mentului sărbătorit și despre 
realizări obținute de poporul sovietic
în anii care au trecut de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie. 
Vorbitorii au relevat, 
voltarea continuă a 
prietenie statornicite 
și Uniunea Sovietică, 
Comunist Român și P.C.U.S.

Adunarea s-a încheiat cu prezen
tarea unor filme documentare sovie
tice ilustrind aspecte din opera de 
construire 
U.R.S.S.

totodată,' dez- 
relațiilor de 

între România 
între Partidul

a comunismului în
(Agerpres)

•

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„AGENTUL STRANIU“
o producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Horia Lovinescu, Savel Știopul ; regia : Savel Știopul ; 
imaginea : George Voicu ; muzica : Edmond Deda, H. Maiorovici ; de
coruri : Victor Țapu ; costume : Ladislau Labancz ; cîntă formațiile i 
„Phoenix" și „Roșu și Negru" ; cu : Florin Piersic, Maria Clara Sebok, 
Violeta Andrei, Ion Besoiu, Ion Marinescu, Zephi Alșec, EmanoiI Pe- 
truț, Fabian Gavriluțiu, Ana Cîobanu, Mauriciu Szekler, Savel Știopul, 
Dumitru Rucăreanu și Radu Beligan. Film realizat în studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București"
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Amplul și interesan
tul program al „Zile
lor culturii sovietice", 
tradiționala manifesta
re cultural-artistică 
organizată în tara 
noastră sub semnul 
marii sărbători a po
poarelor U.R.S.S. a 
dobîndit un relief deo
sebit și prin prezența 
prestigiosului Ansam
blu academic de stat 
de dansuri populare, 
condus de artistul po
porului al U.R.S.S., 
Igor Moiseev. Cunos
cut publicului nostru 
din cele cîteva turnee 
întreprinse cu ani în 
urmă in România, re
putatul ansamblu a 
prezentat în Capitală 
două spectacole căl
duros aplaudate 
mii de spectatori.

Spectacolele prezen
tate cu prilejul actua
lului turneu în tara 
noastră au confirmat 
din nou personalitatea 
artistică pregnantă a 
acestui ansamblu, ori
ginalitatea- remarca
bilă a stilului său in
terpretativ, fantezia 
inepuizabilă a core
grafilor săi, artiștii po
porului ai R.S.F.S.R., 
Tamara , Zeifert, L. 
Golovanov și L. Ka
satkina și artistul e- 
merit al R.S.F.S.R., 
A. Fedorov, admirabili 
tălmăcitori ai concep
ției unitare privind 
valorificarea scenică a 
dansului 
parținînd 
Moiseev.

Profund 
al bogatului 
coregrafic al popoare
lor U.R.S.S., Igor Moi
seev nu și-a propus 
niciodată să-1 transpu
nă scenic, cu rigoarea 
unui muzeograf preo
cupat exclusiv de 
stricta autenticitate a 
exponatelor. El a în
treprins o adevărată 
operă creatoare, reali-

de

popular a- 
lui Igor

cunoscător 
folclor

t V
PROGRAMUL 1 

16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 
19,10 
19,20
19.30 
20,00

zînd de-a lungul unei 
îndelungate și strălu
cite cariere de core
graf și folclorist o 
performanță rar intîl- 
nită într-o formulă a- 
tît de unitară și omo
genă, în conținut ca și 
în formă : aceea a u- 
nui subtil și original 
transfer al folclorului 
coregrafic în sfera ar
tei culte, fără a-i al
tera cu nimic spiritul 
și autenticitatea ma-

Spectacolele 
Ansamblului 
academic de 

stat de dansuri 
populare 

al U.R.S.S.

nifestării. Aproape fă
ră excepție, fiecare 
dans cuprins în reper
toriul ansamblului are 
un embrion dramatic, 
mai mult sau mai pu
țin dezvoltat, chiar o 
construcție dramatică 
menită să pună în va
loare idei, sentimente 
sau tipuri umane. Sînt 
deosebit de reprezen- 
tative în această or
dine de idei antologi
cele compoziții core
grafice „Tablouri din 
trecut" (din care ne-a 
oferit acum atît de 
presivul „Cadril" 
muncitorilor de ila 
ceputul secolului)
„Partizanii", adevăra
te bijuterii ale artei 
coregrafice, păstrate 
în „fondul de aur" al 
ansamblului, pe care 
le-am revăzut cu a- 
ceeași încîntare ca a- 
cum două decenii, cînd

ex
al 

în- 
sau

au fost prezentate 
pentru prima oară pu
blicului bucureștean.

O altă trăsătură ca
racteristică acestui re
putat ansamblu este 
varietatea compozițio
nală a repertoriului.

Călător neobosit pe 
toate meridianele glo
bului, ansamblul con
dus de Igor Moiseev 
este un perseverent 
cercetător al folcloru
lui coregrafic al altor 
popoare, pe care-1 va
lorifică cu perseveren
tă și acuratețe in 
spectacolele sale. Dan
surile sud-americane 
„Sapateo" și „AValiul- 
ko“, dar mai ales 
dansul românesc „Mu
șamaua", au fost pri
mite cu multă căldură 
de spectatorii bucu- 
reșteni.

Rezultat firesc al u- 
nei îndelungate activi
tăți comune a inter- 
preților cu Igor Moi
seev, care este și un 
apreciat pedagog, o- 
mogenitatea desăvîr- 
șită a execuției Și in
terpretării este 
îndoială una din cele 
mai apreciabile cali
tăți ale Ansamblului 
academic de stat de 
dansuri populare al 
U.R.S.S. Deși aparțin 
mai multor generații, 
toti interprets, 
excepție, 
tehnică 
realmente 
care conferă colecti
vului în ansamblu o 
precizie și o omoge
nitate greu de descris 
prin cuvinte.

Turneul Ansamblu
lui academic de stat 
de dansuri populare 
condus de artistul po
porului al U.R.S.S., 
Igor Moiseev, repre
zintă un . eveniment 
artistic salutat cu sa
tisfacție de publicul 
din țara noastră.

Lucia BOGDAN

fără

fără 
posedă o 
coregrafică 
uimitoare,

Emisiune în limba germană. 
Tragerea Loto.
1001 de seri : Heckle șl Jeckle. 
Telejurnal.
România de astăzi. România 
de mîine — revistă social-po- 
litică TV.

20,35 Film artistic : „Parașutlștli". 
Producție a studioului cine
matografic „București". Cu : 
Florin Piersic, Dana Comnea, 
Silviu Stănculescu, Valeria 
Seciu, EmanoiI Petruț, Gheor
ghe Naghi. Regia I Dinu 
Cocea.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

17,30 Telex.

17.35 Avanpremieră.
17,40 Pămînt al patriei străbun. 

Pagini corale.
17,55 Reportaj TV : In căutarea 

frumosului cotidian.
18,05 Film artistic : „Zidul Înalt". 

Producție a studiourilor cine
matografice cehoslovace. Un 
film distins cu „Pînza de ar
gint" Ia Festivalul Interna
țional al filmului de la Lo
carno — 1964. Scenariul : Jan 
Prochazka, Karel Kachina. 
Regia : Karel Kachina.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00

20,35
21,20
21,25
21,45

81,55

22,25

Roman foileton i „Surorile 
Materassi".
Biblioteca pentru toti.
Telex.
Reporter '74.
Un virtuoz al instrumentelor 
populare : la fluier, cimpoi, 
frunză, ocarlnă — Ion Lă- 
ceanu.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
închiderea programului.

Față de.„Fefeleaga“ și „La 
o nuntă", scurte povestiri 
ale lui Ion Agârbiceanu, ca
re au constituit punctul de 
plecare al filmului in două 
scheciuri „Nunta de piatră", 
frumos succes de stimă al 
realizatorilor Mircea Vero- 
iu și Dan Pița, — schițele 
„Vilva-băilor" și „Lada", 
ale aceluiași Agârbiceanu, 
care constituie nucleul na
rativ al recentei premiere 
„Duhul aurului", sint e- 
vident mai modeste, mai 
limitate ca substanță u- 
mană și ca semnifica
ții. în paginile litera
re, „Fefeleaga" are, cel pu
țin, un caracter și un destin 
conturat cu energie, iar „La 
o nuntă" are, cel puțin, o 
undă pasională și o atmo
sferă net înfiripate, în 
schimb, „Vilva-băilor", cu 
tot plusul de culoare 
fantastică, rămîne rudi
mentară ca investigație 
psihologică, iar „Lada" 
nu depășește nivelul u- 
nei superficiale anecdote 
de veche crîșmă sătească. 
Dar, după cum se știe, tot 
ceea ce e dezavantaj sau 
diminuare sub raport lite
rar poate să devină avan
taj și calitate sub raport, 
cinematografic. Adică, toc
mai în cazul „Vilvei-băi- 
lor" rebotezată în film 
„Mîrza", și al „Lăzii",
cineaștii Mircea Veroiu
și Dan Pița aveau o
mai largă arie de re- 
elaborare productivă, o 
mai liberă, o mai dezinvol
tă posibilitate de expresie 
strict cinematografică, pu
țind să-și manifeste din 
plin hu doar măiestria, ci 
și capacitatea, harul de a 
contura caractere dramati
ce, de a stabili și media 
relații între ele, intr-un 
cuvint, de a crea sau re

crea • o lume, o realitate 
proprie, ca reflex al celei 
obiectiv istorice. Din păca
te, ocazia n-a fost folosi
tă pe măsura așteptărilor. 
Dan Pița și Mircea Vero
iu n-au umplut din zestrea 
lor de creativitate filmică 
golurile schițelor literare, 
care au fost traduse în do
uă scheciuri sau episoade 
foarte îngrijite, pe alocuri 
strălucitoare chiar, în pla-

tărețului-autor Dorin Liviu 
Zaharia. Și această ampren
tă „baladescă", însă, ni s-a 
părut acum mai puțin 
organică decit în „Nun
ta de piatră", mai mult 
o formulă, o soluție deve
nită de rutină. Atit Mircea 
Veroiu, cit și Dan Pița su
plinesc golurile de conți
nut iscate din dilatarea po
vestirii, printr-o incontes
tabilă acuratețe „profesio-

sit deliberat, în scopul de 
a întări ironia, batjocura 
ce. trebuie să o pedepseas
că pe femeia stăpinită de 
„duhul aurului". Și fiind
că a venit vorba de acest 
concept, filmul nu-1 expri
mă integral nici în varian
ta fantastică, de eres, nici 
în cea moral-pasională, de 
patimă istovitoare. Aceas
ta nu pentru că valoroșii 
noștti regizori n-ar fi echi-

„DUHUL AURULUI
nul tehnic, dar relativ reci 
și intermitent viabile in 
planul reconstruirii artisti
ce a unui univers uman 
coerent și omogen. Izbeș
te, de data aceasta mai 
mult decit în „Nunta de 
piatră", refuzul cineaștilor 
de a da narațiunii un ca
racter temporal determi
nat sau, mai bine zis,, a- 
trage atenția ciudatul a- 
mestec de epoci, în care 
velocipedul apare în Tran
silvania după primul răz
boi mondial (repere : jan
darmii români și firmele 
prăvăliilor din piațetă), în 
care, alături de linia ves
timentară a începutului de 
secol, se văd costume vag 
medievale etc. Desigur, 
toate acestea se leagă 
de reînnoita propunere a 
regizorilor de a da filmu
lui un cadru și un ritm de 
baladă, cu contribuția cin-

nală", filmul lbr fiind fă
ră îndoială de o mare 
„frumusețe" a imaginii, a- 
proape tot timpul excelen
tă, de o inimitabilă puri
tate, spre lauda operatoru
lui Iosif Demian.

Desigur, în „Mîrza" putea 
fi accentuată o anumită 
nervură fantastică, deriva
tă din arătări de „vîlvă" 
— duh al „băilor" (mine de 
aur, în cazul nostru). Ne
glijat de Veroiu, care a a- 
cordat preferință laturii 
senzuale a conflictului — 
fantasticul e introdus de 
Dan Pița spre sfirșitul e- 
pisodului său, „Lada", sub 
forma degradată și placată 
de „horror", de groază 
stîrnită artificial, prin pon- 
cife cinematografice (uși 
de dulapuri și de vitrine 
deschise scîrțiie din se
nin etc.). E posibil, totuși, 
cq. regizorul să le fi folo-

valat cinematografic sem
nificațiile unui text literar
— asemenea semnificații 
vegetează modest chiar in 
schițele lui Agârbiceanu — 
ci,- mai ales, pentru că ei 
n-au reușit să profite pe 
de-a-ntregul de ocazia ivi
tă și, în consecință, să în
locuiască printr-o invenție 
personală, originală, în. 
sens aristotelic — creație, 
adică, de caractere, de si
tuații și relații dramatice
— inseși lipsurile modele
lor literare.

Se demonstrează astfel că 
profesionalitatea nu trebu
ie și nu poate fi confunda
tă cu creativitatea, măies
tria tehnică nu e totuna 
cti arta. Fiindcă „Duhul au
rului" e un film aproape 
impecabil din punct de ve
dere profesional, al meș
teșugului, dar nu se con
stituie într-o adevărată o-

peră de artă. în ciuda bra
vurii regizorilor și a ope
ratorului, în ciuda inter
pretării — în perfectă con
sonanță cu linia propusă 
de regizori — a unor ac
tori ca Eliza Petrăchescu, 
Ernest Maftei, Dora Ivan- 
ciuc, Lucia Boga, Liviu 
Rozorea.

Este limpede că Dan Pi
ta și Mircea Veroiu aspiră 
la desă’vîrșirea, la esenția- 
litatea și la puritatea ex
presiei cinematografice, și 
filmul lor „Duhul aurului" 
constituie fără îndoială un 
popas necesar pe melea
gurile, rare în evoluția ci
nematografului românesc, 
ale unor căutări și efor
turi de nobilă și elegantă 
comunicare cinematografi
că la nivel de conotație, 
adică de artă. Numai că 
dobîndirea unor astfel de 
atribute presupune întot
deauna un trainic reazem 
de conținuturi umane, o 
viguroasă capacitate dd si
tuare artistică in categoria 
particularului ca sinteză 
între singular și universal, 
în „Nunta de piatră" reaze
mul il oferea Agârbiceanu, 
in „Duhul aurului" scriito
rul s-a arătat mai anemic, 
iar cineaștii insuficient de 
pregătiți pentru a-i com
pleta suflul și' vlaga artis
tică pe căi, tocmai speci
fic cinematografice.

Cineaștii români știu as
tăzi, aproape în proporție 
de masă, să filmeze „fru
mos" : e o -etapă poate fi
rească, dar o etapă ce se 
cere a fi depășită. Or, „ca- 
ligrafismul" nu poate fi 
depășit decit printr-o 
proaspătă infuzie de „con- 
ținutism", de ideologie in
tegrată artei militante.

Florian POTRA

„Ui’ce fain 
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cușma albă 
au coborit 

acasă,
Munfii și-au pus 

de nea. Ciobanii 
turmele la vale. Ajunși 
ciobanii din Șugag (Alba) și-au 
pus și ei cușma pe-o ureche, 
minunindu-se : „Tulai, frate, ui' 
ce blocuri in satul nost’ ! Cînd 
s-or fost zădit ?“. In timpul ve
rii, cit au fost plecați la munte, 
in Șugagul lor s-au înălțat mai 
multe blocuri-vilă pentru spe
cialiștii care lucrează la hidro
centralele de pe Valea Sebeșu
lui. Dar și mai mult se miră 
păstorii văzindu-i la treabă pe 
noii lor prieteni, hidroenergeti- 
cienii: „Ui' ce fain lucră fi
ciorii".

P + 1O
P + 10 este un nou bloc de 

locuințe, cu parter și zece etaje. 
Oamenii s-au mutat în el încă 
de la 1 iulie. Dar de atunci 
nici unul din cei care se o- 
cupă cu denumirea străzilor, și 
numărătoarea imobilelor nu ca
tadicsește să-1 boteze și pe 
P + 16 cu o cifră. Așa se face 
că locatarii lui P + 10 comunică 
prietenilor și rudelor că dacă vor 
să le scrie, să le scrie pe adresa : 
Brăila, Bulevardul Republicii, 
colț cu strada Dorobanți, lin
gă restaurant, peste drum de 
chioșc, blocul P + 10, între nu
merele 1 și 100... Noi sugerăm 
o adresă mai scurtă : „Către pri
măria municipiului Brăila, pen
tru P + 10".

Juma’-juma’ 
sau integral?

Un control inopinat efectuat 
de organele de miliție din Bucu
rești la stafia PECO Băneasa II 
le-a surprins pe Virginia Bratea 
(gestionară), Natalia Ciobanu si 
Maria Manea (vinzătoare) in pli
nă 
de 
la
hi .......
cauză, s-a constatat insă că „târ
guiala" cu pricina, soldată cu 
mari cantități de benzină, sus
trase. ilegal, fusese practicată șl 
de alți foști gestionari și vinză- 
tori ai stației PECO. drept care 
urmează să se stabilească pen
tru fiecare partea lui de vină și 
„porția" cuvenită. Nu juma’- 
juma’, ci integral. Și fără târgu
iala l

Covrigii 
și poluarea

„Ia frumoșii de Buzău I Dai 
un leu, tiii-ți pare rău”... E ve
chea reclamă a covrigilor de 
Buzău (6 la leu), a căror faimă, 
a trecut de mulți ani barierele 
orașului! O tradiție care prospe
ră mereu. Dovadă : dotarea co- 
vrigăriilor cu cuptoare cu injec- 
toare de motorină. Covrigii se 
coc mai repede, mai bine, mai 
mulți. Numai coșurile de fum 
au rămas aceleași, ca pe vremea 
străbunicii. Care coșuri împrăș
tie in jur, zi de zi, nori negri 
de fum înecăcios, kilograme în
tregi de funingine. Cum nici 
un buzoian nu concepe să re
nunțe la porția lui zilnică de 
covrigi calzi, și rumeni, dar cum 
nici vecinii covrigăriilor nuTmai 
pot suporta poluarea, edilii1 bu- 
zoieni au primit (vor fi și pe re
cepție ?) o sesizare care para
frazează vechea reclamă : „Vreau 
covrigi, dar fără fum / Dau un 
leu, și-mi văd de drum".

Repetent la 
pronumele

„tirguială" cu cițiva șoferi 
pe autovehiculele statului, de 
care luau, bonuri de benzină 
cu care făceau juma’-juma’. 
timpul cercetării celor trei in

posesiv
Băjenaru Vasile din Botoșani 

(Bulevardul KaiT Marx nr. 22) 
abia ieșise dintr-un loc unde 

|. avusese timp suficient să înve
țe un anume capitol din grama
tică referitor la pronumele po
sesiv „al meu, al tău, al său, 
al nostru, al vostru, al lor"... 
Așadar, B. V. ieșise de „acolo" 
vineri, 1 noiembrie. La plecare, 
i se făcuse recomandarea să se 
ducă acasă și să-și vadă de 
treabă. „Mai încape vorbă ? 
Mi-ajunge !“. Dar nu i-a ajuns, 
în aceeași noapte, a fost prins 
de miliție la volanul unui auto
turism. „Tocmai vroiam să plec 
cu o mașină de ocazie". Acum 
i se pregătește o nouă ocazie să 
repete capitolul acela din gra
matică despre „al meu, al tău, 
al nostru...".

Individul
din Veresti»
Luminile orașului sclipeau tot 

mai depărtate. Pe panglica șo
selei, umbrele serii se țeseau tot 
mai des. Zorind spre casă, ți
nură V. L., de 19 ani, a fost a- 
junsă din urmă de un individ. 
Amabil, individul s-a oferit s-o 
însoțească, să nu-i fie „urit". Și 
să nu-i fie nici teamă, că și el 
are același drum. La un moment 
dat, intuind primejdia, fata a 
grăbit pasul, apoi a început să 
fugă. Individul a ajuns-o' din 
urmă. Nici rugămințile, nici a- 
menințările și nici împotrivirile 
fetei nu l-au potolit. A brusca
t-o, a lovit-o... Depistat și reți
nut imediat de către organele de 
miliție, individul este acuzat de 
viol. Se numește Viorel Meșin- 
schi și este din Verești-Sucea- 
va.

Rubrlcâ redactată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteil'
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mulțumire mesajul dumneavoastră amabil cu ocazia 
celei de-a 14-a aniversări a independenței națiunii noastre.

Doresc ca, în numele guvernului și poporului din Nigeria, să răspund 
la bunele dumneavoastră urări și să exprim sincera mea speranță că 
legăturile de prietenie și cooperare existente între cele două țări ale 
noastre vor continua să se dezvolte și întărească în avantaj reciproc și 
în interesul păcii mondiale, progresului și securității.

Cu cea mai înaltă considerație,

General YAKUBU GOWON
Șeful Guvernului militar federal, 

comandant suprem al forțelor armate 
'din Republica Federală Nigeria

Cronica zilei

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Ștefan ' 

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intîlnit cu tovarășii Jaime Serra, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
ai P.C. Portughez, și Carlos Aboim 
Ingles, membru al C.C. al P.C.P.,

care, la invitația C.C. al P.C.R., au 
făcut o vizită în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

vremea
Iert în țară : Cerul s-a acoperit trep

tat în toate regiupile țării. Vîntul a 
suflat moderat, cu intensificări tem
porare în sudul țării. Temperatura ae
rului a înregistrat o scădere față de 
ziua, anterioară. La ora 14 temperatura 
oscila între zero grade la Joseni și 
Miercurea Cluc și 14 grade la Sfîntu- 
Gheorghe Deltă, Jurilovca, Medgidia șl

Caransebeș. In București : Cerul a fost 
noros. Vintul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 și 11 
noiembrie. In țară: Cer variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi, mai frec
vente în prima parte a intervalului, în 
sudul țării. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Minime
le vor fi cuprinse între zero șl 10 gra
de, iar maximele între 4 și 14 grade. 
In București : Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a interva
lului, cînd temporar va ploua. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor variabilă.

Cu prilejul celei de-a 57-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, a rostit joi o cuvintare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
La Tirgoviște a fost inaugurată 

Casa tineretului — edificiu menit să 
joace un rol important in dezvoltarea 
activităților cultural-artistice, turis
tice și științifice ale tinerilor din a- 
cest nou centru industrial. Construc
ția — încadrată armonios în arhitec
tonica orașului — cuprinde săli de 
spectacole, de expoziții și conferințe, 
alte încăperi pentru diferite mani
festări instructiv-educative.

Joi a fost semnat în Capitală un 
Acord de colaborare între Academia 
de studii economice și Institutul u- 
niversitar de înalte studii internațio
nale de la Geneva. în vederea dez
voltării cooperării dintre cele două 
instituții de învățămint superior, sînt 
prevăzute schimburi de profesori și 
cercetători, participarea la colocvii, 
conferințe, alte manifestări științifi
ce etc. Din partea română, documen
tul a fost semnat de, dr. Gheorghe 
Dolgu, rectorul academiei, iar din 
partea elvețiană de dr. Jacques 
Freymond, director al institutului.

în aceeași zi, oaspetele elvețian a 
părăsit țara noastră.

★
ERATA. Paragraful 4 de la punc

tul 10 din coloana 4, pagina 5, a Re
zoluției Conferinței Naționale a Cer
cetării Științifice și Proiectării, apă
rută în „Scînteia" de ieri, se va 
citi corect astfel :

—i creșterea operativității în asi
gurarea aprovizionării cu materiale 
din țară și import necesare realizării 
sarcinilor din planul de cercetare 
științifică și de introducere a pro
gresului tehnic.

Semnarea Protocolului privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1975 intre.România și Albania

In urma tratativelor care au avut 
loc la București, în ziua de 7 noiem
brie a fost semnat Protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe anul 
1975 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Albania. 
Documentul prevede o importantă 
creștere a livrărilor de mărfuri în
tre cele două țări.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco

nomice internaționale, iar din partea 
albaneză de Kico Ngjela, ministrul 
comerțului.

La semnare au fost prezenți Ni- 
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, și Ion Stoian, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Tirana.

A fost prezent, de asemenea, Ni
kola Proffi, ambasadorul R.P. Alba
nia la București.

SEMNAREA PROTOCOLUUJI CELEI DE-A ll-A SESIUNI 
A COMISIEI MIXTE ROMANO-COIUMBIENE

La București a fost semnat, joi. 
Protocolul celei de-a Il-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-columbiene.

Documentul prevede intensificarea 
și diversificarea colaborării și coope
rării economice și tehnice dintre cele 
două țări în domeniile minier, pe
trolier, chimic, al construcției da 
mașini, industrializării lemnului, in
dustriei ușoare, extinderea în conti
nuare a schimburilor comerciale din
tre organizațiile și firmele românești 
și columbiene.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Florescu, adjunct al ministrului co

merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Diego Mo
reno Jaramillo, viceministrul dez
voltării economice.

La solemnitatea semnării au luat 
parte Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membrii celor două delegații în Co
misia mixtă.

A fost prezent Fernando Urdaneta 
Laverde, ambasadorul Columbiei la 
București.

Primire la Ministerul Comerțului Exterior 
si Cooperării Economice Internaționale
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Joi, Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a primit pe Richard J. 
Allen, șeful misiunii economice din 
statul Georgia, S.U.A., care se află 
in vizită în țara noastră.

Cu această ocazie au fost anali
zate posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor economice și de cooperare 
dintre organizațiile și firmele din 
România și statul Georgia.

A fost prezent Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României in S.U.A.

ECHIPE ROMÂNEȘTI
ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
Sala Floreasca din Capitală a găz

duit aseară intilnirea internațională 
de baschet dintre echipele feminine 
Jukselis S.K. Ankara și Politehnica 
București, contind pentru primul tur 
al „Cupei campionilor- europeni1'. 
Victoria a revenit fornțației bucu- 
reștene cu scorul de 124—39 (72—22). 
Pentru bucureștence, cele mai multe 
puncte le-au realizat Clara Szabc 
(26) și Cornelia Taflan (20). Returul 
va avea loc la 14 noiembrie, la An
kara.

Echipa feminină de baschet a In
stitutului de educație fizică și sport 
din București a învins cu scorul de 
60—49 (30—26) formația spaniolă 
Tabaquero Coruna, intr-un meci pen
tru competiția europeană ..Cupa Li
liana Ronchetti". Principalele reali
zatoare ale eehinei române au fost 
Ileana Portic (16), Ștefania Basara
bia (11), Ștefania Giurea și Viorica

Balai (cite 8 puncte). Returul acestei 
întilniri va avea loc săptămîna vii
toare la București.

i
Pe stadionul din orașul maghiar 

Gyongyos, in prezența unui public 
numeros, s-a disputat ieri meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
de tineret ale României și Ungariei. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Unicul gol al întîlnirii a fost 
înscris de Crișan.

Ieri, la Oradea, s-a desfășurat întîl
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele de juniori ale Ungariei și 
României. La capătul unui joc viu 
disputat și de un bun nivel tehnic, 
tinerii fotbaliști români au repurtat 
victoria cu scorul de 2—1, (0—1). 
Pentru gazde au marcat Chitaru și 
Lupău, punctul oaspeților fiind în
scris de Becksey.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cunoscutul automobilist brazilian 

Emerson Fittipaldi, care a cucerit 
pentru a doua oară titlul de cam
pion mondial de formula I, și-a a- 
sigurat marele succes de-abia in ul
tima etapă a campionatului (Marele 
premiu al S.U.A., pe circuitul de la 
Watkins Glen). Revista „Autoturism" 
(nr. 11/1974) — prezentînd istoricul 
celei de-a 25-a ediții a campionatu
lui mondial — subliniază faptul că 
„marele as al volanului" s-a remar
cat mai întîi ca alergător (și con
structor) de karting.

• Peste 3 000 de spectatori au urmă
rit la Paris primul meci dintre echi
pele U.C. Paris și V.F.L. Gummers
bach, contind pentru optimile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. Handba- 
liștii vest-germani au obținut victo
ria cu scorul de 23—20 (13—8).

Partida retur se va disputa la 1 
decembrie, la Dilsseldorf.

® La Varșovia s-a disputat cea de-a 
"lua întîlnire .internațională amicală 

.tre reprezentativele de hochei pe 
gheață ale Poloniei și R.F. Germa
nia. De data aceasta victoria a reve
nit hocheiștilor vest-germani, care

au cîștigat cu scorul de 3—2 (0—0, 
2—2, 1—0).

Primul meci se încheiase cu scorul 
de 9—1 în favoarea echipei poloneze.

• Rezultate înregistrate în primele 
meciuri ale competiției europene 
masculine de baschet „Cupa cupelor" 
— ediția 1974/1975 : Dudelange (Lu
xemburg) — Dukla Olomouc 61—76 ; 
Lugano — Racing Anvers 86—99 ; 
Guizireh (Republica Arabă Egipt) — 
Juventud Badalona 51—69 ; Embassy 
All Stars (Anglia) — Leverkiissen 
77—65 ; Soina Stockholm — Karkkila 
(Finlanda) 87—57 ; Macabi Ramat 
Gan — A.B.C. Viena 113—80 ; Honved 
Budapesta — Seker Ankara 89—67.

® în turul doi al probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului de la 
Stockholm, favoriții au obținut vic
torii scontate. Suedezul Bjorn Borg 
l-a învins cu 1—6, 6—1, 7—6 pe ame
ricanul Paul Gerken, olandezul Tom 
Okker a dispus cu 7—6, 6—3 de sud- 
africanul Bob Hewitt, americanul 
Arthur Ashe l-a întrecut cu 4—6, 
6—1, 6—2 pe columbianul Ivan Moli
na, iar argentineanul Guillermo Vilas 
a cîștigat cu 6—3, 7—5 partida sus
ținută cu chilianul Patricio Rodri- 
guez.

FOTBAL

iN CUPELE EUROPENE
S-a încheiat etapa a doua a cu

pelor europene la fotbal — ediția 
1974/1975. în „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa cupelor" se cu
nosc formațiile calificate în sfertu
rile, de finală (etapă cqre va fi re
luată la primăvară), iar în „Cupa 
U.E.F.A." au fost stabilite partici
pantele la optimile de finală, pro
gramate la 27 noiembrie și 11 de
cembrie. Dintre cele patru formații 
vest-germane calificate în turul al 
treilea al „Cupei U.E.F.A.", o sarci
nă grea a avut-o echipa F. C. Koln, 
care, după ce terminase la egalitate 
(1—1) primiți joc, a cîștigat la limită 
(3—2) partida de acasă, eliminînd 
cu scorul general de 4—3 echipa Di
namo București.

în „Cupa campionilor europeni", 
deținătoarea trofeului, echipa vest- 
germană Bayern Miinchen, s-a pre
zentat în partida retur cu F. C. 
Magdeburg cu un avantaj de un sin
gur gol (3—2). în acest joc decisiv, 
Gerd Miiller a mai înscris alte 
două goluri, iar Bayern a cîștigat cu 
2—1. într-un alt derbi al competi
ției, F. C. Barcelona a tranșat net în 
favoarea sa disputa cu Fejenoord' 
Rotterdam, anunțîndu-se drept o 
contracandidată de primă mărime a 
lui Bayern.

Un meci dramatic s-a disputat la 
St. Etiănne, unde echipa locală avea 
de refăcut un handicap de trei go
luri în fața formației Hajduk Split, 
care cîștigase în ' tur cu 4—1. La 
sfîrșitul celor 90 de minute de joc, 
scorul era de 4—1 în favoarea gaz
delor, iar în prelungiri, în minutul 
105, Triantafilos a marcat golul care 
a adus calificarea echipei franceze 1

în „Cupa cupelor" se cuvine sub
liniată performanța echipei Dinamo 
Kiev, învingătoare cu scorul general 
de 5—3 în dubla întîlnire cu forma
ția vest-germană Eintracht Frank
furt pe Main. Surpriza competiției a 
fost furnizată de Ferencvaros Buda
pesta, care a reușit să elimine redu
tabila formație engleză Liverpool.

*

® în localitatea daneză Naestved s-a 
desfășurat meciul dintre selecționa
tele de fotbal ale Danemarcei și Sco
ției, contînd pentru campionatul eu
ropean de fotbal (grupa a 6-a, din 
care face parte și formația României) 
rezervat echipelor de tineret. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

0 delegație economică guvernamentală mexicană 
a sosit la București

V

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație economică guverna
mentală mexicană, condusă de Hugo 
Cervantes Del Rio, ministrul preșe
dinției Republicii Mexicane.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru ai guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării

economice internaționale, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
republicii, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Armando Cantu, 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Mexicului la București.

(Agerpres)

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII

Extragerea I : Cat. a 2-a : 4,45 va- < 
riante a 10 567 lei ; a 3-a : 11,20 a 4 199 
lei ; a 4-a : 31,80 a 1 479 Iei ; a 5-a : 
148,95 a 316 lei ; a 6-a : 194 a 242 lei.

REPORT CATEGORIA I : 407 605 
lei.

DIN 1 NOIEMBRIE 1974 :
Extragerea a II-a : Cat. B : 1,40 

variante a 26 072 lei ; C : 10,45 a 
3 493 lei ; D : 11,35 a 3 216 lei ; E : 
52,45 a 696 lei ; F : 145,60 a 251 lei ; 
X : 1 663,90 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 183 984 
lei.

A apărut

ALMANAHUL SATELOR 1975

inepuizabile"
Interviu cu ministrul cercetării 
și tehnologiei ăl Republicii 

Federale Germania, 
Hans MATTHOEFER

INVESTIȚII:
Peste 10 miliarde, de aproa
pe 2 ori mai mult decît în 
actualul cincinal

«

PRODUCȚIA GLOBALĂ

INDUSTRIALĂ:
Peste 12 miliarde lei, adică 
de 2,4 ori mai mare decît 
cea din 1975

AGRICULTURA:
Valoarea producției agri
cole va fi în 1980 de 3 mi
liarde lei, din care 1 mi

liard se va realiza din pro
ducția zootehnică

— Substanța activă (îngrășă
minte) la ha va crește de 
la 135 kg în 1975, la 
297 kg.

NIVEL DE TRAI:
— Se vor construi în județ 

12 370 apartamente, față 
de 6 828 în actualul cin
cinal

— Numărul locurilor în grădi
nițe va spori de 2 ori față 
de 1975; se vor crea 3 000 
noi locuri în creșe, 2 900 
în internate, 580 în atelie
rele școlare; se vor con
strui 239 săli de clasă etc.

(Urmare din pag. I)
tr-un efort susținut de 
investiții — peste 10 
miliarde lpi — ceea ce în
seamnă aproape de 2 ori 
mai mult decit în cincina
lul actual. Forța de gravi
tație crescută a industriei 
va atrage alte mii de oa

meni în sfera producției, 
astfel incit în 1980 numă
rul vasluienilor care vor 
lucra în industrie va de
păși 27 000, personalul an
gajat la 1 000 de locuitori 
sporind la 181 față de 156 
in 1975. Pe lingă avîntul 
pe care-1 vor lua Vasluiul, 
Bîrladul, Negreștiul, Hușul,

Fălciul, localități ca Mur- 
geni, Pungești și altele vor 
intra și ele în circuitul in
dustrial.

Obiective mari se propun 
a fi atinse și în agricul
tură. Valoarea producției 
agricole în 1980 va fi de 
peste 3 miliarde lei. Din

aceasta, un miliard se va 
realiza din producția zoo
tehnică. Continuă și aici 
eforturile de înzestrare 
tehnică, de modernizare a 
acestei importante ramuri 
a economiei. Astfel, dacă 
în 1975 se va atinge nive
lul de 67 cai putere Ia 100 
de hectare, la sfîrșitul cin
cinalului această cifră se 
va ridica la 82 cai putere, 
iar cantitatea de îngrășă
minte chimice la ha va 
spori de la 135 kg sub
stanță activă în 1975, la 
297 kg în 1980.

Dezvoltarea industriei și 
agriculturii vasluiene este 
și aici o pîrghie principală, 
care va determina ritmuri 
dinamice în construcția de 
locuințe, de obiective so- 
cial-culțurale. Cincinalul 
viitor via însemna și pen
tru acest județ încă 12 370 
noi apartamente — față de 
6 828 în actualul cțncinal 
— iar numărul locurilor în 
grădinițe și cămine va 
crește de două ori față de 
1975. Pe harta obiectivelor 
social-culturale a acestor 
meleaguri moldovene vor 
apărea în anii următori alte 
239 săli de clasă s 580 de 
locuri în atelierele școlare, 
2 900 locuri în internate, 
peste 3 000 locuri în creșe, 
o sală de sport, 8 săli de 
gimnastică, două noi cine
matografe, un spital etc.

Toate aceste planuri în
drăznețe — parte integran
tă din luminosul Program 
al Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a pa
triei socialiste — vor mobi
liza și aici. într-un singur 
șuvoi, forța de creație; de
votamentul patriotic, ho- 
tărîrea fermă de a da con
turul faptei durabile mari
lor idei ale partidului.

— Cum se reflectă in R.F.G., 
d-le ministru, problemele crizei 
de energie 1

— Dată fiind dependența noastră 
față de petrol și disponibilitățile 
limitate de surse energetice pro
prii, nu există decît două posibili
tăți pe termen lung pentru a re
zolva fundamental și durabil pro
blema energiei. Pe de o parte se 
pune problema noilor surse ener
getice. Bogățiile solului pe care o- 
mul a putut să Ie folosească relativ 
ușor șint în prezent, după cum se 
știe, pe cale de epuizare. Noile 
surse energetice, cum sînt energia 
nucleară, energia solară, solicită 
tehnologii complicate. Pentru folo
sirea lor sînt necesare cercetări în
delungate și perseverente. Pe de 
altă parte, se impun măsuri de eco
nomisire a energiei. Actuala ener
gie consumată irațional ne oferă un 
mare rezervor, care poate fi utili
zat mult mai bine cu ajutorul unor 
tehnologii noi. Acest ldcru trebuie 
făcut. De aceea, cercetările intense 
reprezintă o necesitate stringentă 
pentru rezolvarea durabilă a pro
blemei energiei pentru perioada ur
mătoare. Ea se impune deopotrivă 
țărilor industriale care au rezerve 
limitate de materii prime, astfel in
cit, prin tehnologii corespunzătoa
re, să folosească energia disponi
bilă cu mult mai bine. Asemenea 
cercetări sint necesare și pentru ca 
rezultatul folosirii unor combusti
bili fosili inferiori să nu ducă la o 
înrăutățire a mediului înconjurător.

— Ce măsuri se prevăd în a- 
cest sens ?

— Programul energetic adoptat 
de către guvernul R.F. Germania 
prevede ca o direcție esențială cer
cetările științifice în domeniul 
energeticii. Principalele direcții ale 
acestor cercetări științifice sînt : 
asigurarea aprovizionării cu ener
gie electrică pe baza energiei nu
cleare ; aprovizionarea cu căldură 
a locuințelor pe baze raționale și 
nepoluante, prin intermediul con
ductelor centralelor electrice.; mic
șorarea pierderilor de energie în 
procesul livrării.

v

Telegramă adresată C. C. al P. C R., 

tovarășului Nicolae Ceausescu, 

de ziariștii din presa pentru tineret

Cu prilejul împlinirii a trei dece
nii de la apariția primului număr al 
„Scînteii tineretului", colectivul re
dacțional, lucrătorii presei de tine
ret au adresat Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă. Sintem fericiți — se spune 
in telegramă — să lucrăm și să 
scriem la ziarul ale cărui pagini 
poartă fncă de la începuturile sale 
semnătura dumneavoastră, ca autor 
al unor articole de însemnătate ex
cepțională prin care ați subliniat, 
atunci ca și astăzi, rolul șctiv al ti
nerei generații în înfăptuirea politi
cii partidului de transformare revo
luționară a societății; inalta datorie 
a tineretului de a participa în pri
mele rînduri ale poporului nostru la 
marile bătălii conduse de comuniști 
pentru realizarea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare, de dreptate și e- 
chitate socială.

Colectivul redacțional, fiecare luJ 
crător al „Scînteii tineretului", toți 
activiștii din presa de tineret se an
gajează în acest moment solemn să 
facă totul pentru a asigura creșterea 
substanțială a contribuției lor la u- 
nirea eforturilor întregului tineret în
tr-o direcție unică — înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Făcîndu-ne ecoul 
sutelor de mii de cititori ai ziarului, 
al celor aproape trei milioane de 
membri ai organizației revoluționare 
de tineret, comuniștii și uteciștii de 
la „Scînteia tineretului", toți lucră
torii din presa de tineret își expri
mă adeziunea și satisfacția deplină 
față de propunerea ca dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, să fiți reales in înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

PENTRU PROTECȚIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ieri, în aula Academiei Republicii 
Socialiste România s-a deschis un 
curs intensiv privind implicațiile 
sociale și economice ale poluării 
mediului înconjurător. în cadrul a- 
cestui curs, organizat de Comisia 
pentru combaterea poluării mediu
lui, la care participă 150 cadre di
dactice din învățămîntul superior 
și liceal, reprezentanți ai ministe
relor economice și ai unor mari uni
tăți industriale, personalități de 
prestigiu abordează în numeroase 
expuneri cîteva din principalele 
probleme ale luptei pentru păstra
rea echilibrului ecologic. Comunică
rile prezentate în prima zi — „Re- 

« lația dintre om, societate și natură" ;
„Conceptul de deteriorare a mediului 
— metodologia de analiză a feno
menului" : „Factorii de deteriorare 
a mediului în societatea contempo
rană" ; Implicațiile exploatării ne
raționale . a resurselor naturale" ; 
„Implicațiile economice ale poluării 
mediului asupra obiectivelor indus
triale" — au subliniat cu pregnanță 
că îndeplinirea obiectivului funda
mental al politicii Partidului Comu
nist Român — satisfacerea cit mai 
comoletă a necesităților materiale și 
spirituale ale întregului popor — 
impune ca dezvoltarea multilaterală 
a forțelor de producție, avînd la 
bază valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane ale ță
rii și folosirea din plin a cuceririlor 
progresului tehnic-științific contem
poran. se desfășoară în condițiile 
protejării mediului înconjurător, fac
tor de importanță vitală pentru so
cietatea noastră. Acest curs se în
scrie în prevederile Legii privind 
protecția mediului Înconjurător, pen
tru crearea de cadre specializate 
care să lucreze în acest domeniu, 
pentru lărgirea orizontului de cu
noaștere al acestora, corespunzător 
cerințelor ocrotirii naturii și desfă
șurării armonioase a vieții umane.

Dan CONSTANTIN

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 21/noiembrie 1974

ECONOMIE NAȚIONALĂ : în 
întimpinarea Congresului al XI-lea 
al P.C.R. In toate întreprinderile 
se intensifică eforturile pentru 
îndeplinirea planului la toți indi
catorii (Stere Gioga, Ludovic Țin
tea, Bogdan Pădure) ; Promova
rea amplă a activității de creație 
științifică și tehnică (Octavian Gro
za, prim-vicepreședinte al C.N.Ș.T., 
ministru secretar de stat) ; Tu
rismul, o industrie în plină expan
siune (Antonie I. Mihăileanu).

CONDUCERB ȘI ORGANIZARE : 
Compartimentele de organizare 
(Ovidiu Nicolescu) ; Cum condu
cem : Reguli de gîndire și acțiune 
pentru conducătorul inovator (Con
stantin Cojocarii) ; Marketing : 
Cine sînt și ce doresc clienții ma
gazinelor de prezentare ? (dr. D. 
Patriche, Gh. Dumitru).

TEORII — IDEI : Documentar 
economic. în sprijinul participanți- 
lor la învățămîntul politico-ideolo
gic, economic și la programele de 
reciclare : Problemele fundamenta
le ale politicii economice a P.C.R. 
(prof. dr. Constantin Enachc) ; 
Noțiuni și categorii economice : 
Produsul social (Dan • Grindea) ; 
Omul, tehnica, mediul (semnează : 
Radu Negru, Mario Duma) ; Con
vorbiri economice cu L. V. Kanto- 
rovici, membru al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. ; Școli, curente, 
economiști : între Scylla și Ca- 
ribda (I. Nicolae-Văleanu).

ECONOMIE MONDIALA : Con
junctura produselor de bază : 
încotro se îndreaptă prețurile mon
diale ? (Elena Angelescu) ; Ar
gumente pentru o nouă ordine eco
nomică : Acces fără restricții Ia pie
țele internaționale (Victor Aldea) ; 
Tendințe-conjuncturi.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME - 
• fenomene ® implicații • preocupări actuale

Caracteristic preocupărilor pri
vind cercetarea științifică in Repu
blica Fedqrală Germania este 
faptul că principalul accent se 
pune pe sursele . energetice nenu
cleare. în prezent este greu să se 
aprecieze cit de mare va fi contri
buția noilor surse energetice sau 
care va fi efectul tehnologiilor ce 
permit economisirea de energie. O 
idee vă puteți face ..însă din cele 
prevăzute în programul nostru e- 
nergetic : energia nucleară (cerce
tările în această direcție au început 
cu 20 de ani în urmă) livrează a- 
cum circa unu la sută din energia 
consumată in R.F.G. In 1985, ea va 
trebui să contribuie cu 15 la sută, 
cu alte cuvinte, va fi una din sur
sele principale de energie ale

In ce mai agresivă, în majoritatea 
covirșitoare a statelor lumii, cu ex
cepția celor producătoare de pe
trol, afectînd, în diverse grade, e- 
conomiile naționale și economia 
mondială Și în Statele Unite, efec
tele ei sînt puternic resimțite, cu 
toate că, poate, nu așa de sever ca 
în alte țări ale lumii occidentale, 
întrucit cea mai mare parte a ener
giei pe care o consumăm se pro
duce în țară. Noi importăm circg 18 
Ia sută din petrolul pe care il con
sumăm. Totuși, potrivit unor apre
cieri preliminare, S.U.A. urmează a 
plăti, în 1974, circa 20 de miliarde 
dolari numai pe importurile de 
petrol, fapt care se repercutează ne
gativ asupra economiei naționale și 
a balanței de plăți externe.

Imperativul 
unei mai rafjonale 
folosiri a energiei

tal că, în ciuda barierelor de tot 
felul și de granițele care separă 
națiunile, noi toți facem parte din 
aceeași familie — speța umană. Ca 
atare, pentru lichidarea crizei de 
energie se impune o mai strinsă 
cooperare între statele consuma
toare și cele exportatoare. Nu este, 
firește, deloc ușor de organizat o 
asemenea cooperare, dar, ținind 
seama de însemnătatea problemei, 
precum și de elementul-om impli
cat în această criză, apreciez că, în 
cele din urmă, vom ajunge Ia un 
anumit grad de . cooperare in acest 
domeniu. în acest context tre
buie să subliniez necesitatea li
beralizării circuitului mondial de 
bunuri materiale, considerind lichi
darea discriminărilor de Lot felul și 
a barierelor restricționiste din calea 
comerțului ca fiind în avantajul în
tregii comunități umane. în acest 
fel putem vorbi de edificarea unei 
noi’ ordini economice internațio
nale.

— Ce măsuri practice, imedia
te, se au in vedere fn S.U.A. 
pentru a înfrunta criza de ener
gie ?

noastre. Totuși rămîne încă de vă
zut cit de mult petrol poate fi în
locuit în anii ’80 și ’90 prin prelu
crarea cărbunelui (gazeificare și li
chefiere). Aceasta va depinde și de 
condițiile de pe piața mondială a 
energiei, despre a cărei evoluție 
nimeni nu poate spune ceva cu pre
cizie. Oricum, important este ca a- 
ceastă tehnologie să fie , pregătită.

N. S. STANESCU 
Bonn

„Este necesară dezvoltarea 
conlucrării internaționale"

1

Interviu cu președintele Birou
lui național de cercetări eco
nomice din S.U.A., prof.

Solomon FABRÎKANT

— Care sînt, după părerea dv., 
consecințele imediate ale crizei 
de energie ?

— Criza de energie își face sim
țită prezența, cu o virulență din ce

Situația unor state industrializa
te vest-europene, a unor țări în 
curs de dezvoltare este însă mult 
mai gravă. Creșterea costului ener
giei a dus la scăderea producției 
mondiale de îngrășăminte chimice, 
precum și la reducerea substanția
lă, datorită lipsei de fonduri, a im
porturilor de îngrășăminte de către 
țările în curs de dezvoltare, fapt 
care are drept consecință o produc
ție agricolă scăzută, ceea ce gene
rează agravarea penuriei de pro
duse alimentare pe plan internațio
nal, extinderea zonelor foametei și 
subnutriției. De asemenea, statele 
în curs de dezvoltare, fiind nevoite 
să plătească mai mult pentru pe
trol și îngrășăminte chimice, își 
reduc posibilitățile de a face față 
altor nevoi economice urgente, în
tre care cea a industrializării.

Cea mai dureroasă consecință 
este majorarea decalajelor econo
mice care separă statele în curs de 
dezvoltare de cele industrializate. 
Cu alte cuvinte, popoarele sărace 
sînt amenințate să sărăcească și 
mai mult.

— Ce credeți că ar trebui în
treprins pentru găsirea unor 
soluții pe plan internațional 1

— Desigur, trebuie să se țină mai 
,întîi seama de adevărul fundamen

— Trebuie mai întîi să învățăm 
să economisim energia. Era risipei 
de energie a apus de mult. Simpla 
creștere a prețurilor carburanților 
și micșorarea vitezei de circulație 
a autovehiculelor pe șosele au a- 
dus economii importante de carbu
ranți, însă în această direcție mai 
avem foarte multe de făcut. Pentru 
a repartiza în mod egal povâra cri
zei de energie pe umerii tuturor 
consumatorilor și industriilor, ar 
trebui să fie sporit impozitul pe 
benzină. în acest fel s-ar pre
veni și sporirea profiturilor cor
porațiilor petroliere, care în peri
oadele de penurie sint puternic ten
tate să majoreze prețurile, Este 
știut că în ultima perioadă compa
niile petroliere au realizat profituri 
record. Același lucru se poate spu
ne și despre curentul electric. Nu 
trebuie însă exclusă varianta ra
ționalizării, întrucit printr-o astfel 
de metodă s-ar putea asigura pătu
rilor sărace combustibilii de care 
au nevoie, la prețuri rezonabile. Cea 
de a doua latură a problemei este 
accelerarea eforturilor pentru valo
rificarea altor surse de energie, 
cum ar fi cărbunele, vîntul și ener
gia solară. De asemenea, trebuie 
intensificate eforturile pentru extin
derea ariei de folosire a atomului in 
scopuri pașnice, precum și exploră
rile de noi rezerve de petrol și căr
buni. Trebuie multiplicate proce
deele de reciclare a materiilor pri
me care intră în compoziția amba
lajelor diverselor produse.

C. ALEXANDROAIE
Washington J
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n Adunarea Generală a O.N.U. ORIENTUL APROPIAT
® Rezoluție în sprijinul dreptului popoarelor la autodeter 

minare și independență
® Apel în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat o rezoluție care reafirmă 
dreptul tuturor popoarelor, inclusiv 
al celor din Africa australă, la auto
determinare și lâ independență, și 
mulțumește guvernelor și organiza
țiilor care au furnizat ajutor moral 
și material popoarelor din teritoriile 
neautonome din Africa de sud, cu 
scopul de a contribui la întărirea 
respectării drepturilor omului. In
tr-un paragraf al rezoluției este con
damnată ferm politica statelor mem
bre ale N.A.T.O. care sprijină regi
murile rasiste din Africa australă.

Adunarea Generală a O.N.U. a lan
sat un apel statelor membre și or
ganismelor depinzînd de organizație 
pentru intensificarea eforturilor lor 
în favoarea țărilor în curs de dez
voltare cel mai puțin avantajate, în 
special în domeniul comercial.

Rezoluția, intitulată „Măsuri spe
ciale în favoarea țărilor cel mai pu
țin dezvoltate dintre cele în curs de 
dezvoltare", și votată în unanimita
te, invită, de asemenea, instituțiile 
financiare internaționale să aloce de 
urgență resurse suplimentare acestor 
state. •

*

NAȚIUNILE UNITE 7 - Cores
pondentul nostru transmite : Consi
liul pentru Namibia, organism din 
care face parte și România, a audiat 
joi un grup de petiționari din Nami
bia, între care John Ja Otto, secretar 
general al Organizației Poporului A- 
fricii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și 
Peter Mueshange, secretar pentru 
relațiile internaționale al aceleiași 
organizații. Această organizație —

potrivit rezoluțiilor pertinente ale 
Adunării Generale și Consiliului de 
Securitate — reprezintă interesele 
vitale și aspirațiile naționale ale po
porului namibian.

Secretarul general al S.W.A.P.O. a 
declarat că mii de namibieni au fost 
nevoiți, în ultimele luni, să-și pără
sească locuințele și să se refugieze 
în Zambia și Zair din cauza terorii 
polițienești, a persecuțiilor, raziilor 
și raidurilor de pedepsire, organizate 
de forțele de ocupație sud-africane.

Reprezentanții S.W.A.P.O. au rea
firmat cererea lor, sprijinită de ma
joritatea statelor membre ale organi
zației, vizînd .convocarea Consiliului 
de Securitate pentru analizarea si
tuației critice din Namibia și adop
tarea unor măsuri cu adevărat e- 
ficace, de natură să ducă la lichida
rea regimului de ocupație al Africii 
de Sud în Namibia, la respectarea 
dreptului inalienabil și imprescripti
bil al poporului namibian la autode
terminare, libertate și neatirnare.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 

doptat — cu 88 de voturi pentru, 5 
contra și 33 de abțineri — un proiect 
de rezoluție care reclamă eliberarea 
imediată a fostului ministru chilian 
de externe, Clodomiro Almeyda. Do
cumentul cere secretarului general, 
Kurt Waldheim, și președintelui A- 
dunării Generale, Abdelaziz Boute- 
flika, să intervină pe lingă guvernul 
de la Santiago de Chile pentru a ob
ține eliberarea imediată a fostului 
ministru de externe. Clodomiro Al
meyda a prezidat lucrările celei de-a 
treia Conferințe a O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
desfășurată în capitala chiliană în 
1972.

Aprecieri pozitive la adresa activității A. I. L A.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Corespon

dentul nostru transmite). — Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat, cu 
66 de voturi, nici un vot contra și 
nouă abțineri, un proiect* de rezolu
ție depus Ia raportul Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), prin care plenara apre
ciază pozitiv activitatea acestei agen
ții specializate, inițiativa A.I.E.A. 
privind convocarea, în anul 1977, a 
unei conferințe internaționale asupra 
energiei nuclare, în scopul evaluării 
rolului acestei surse de energie în 
economia lumii de mîine.

Luind cuvîntul la dezbateri pe 
marginea raportului A.I.E.A. și re
zoluției, reprezentantul țării noastre, 
George Elian, a declarat că utiliza-

rea energiei atomice în scopuri paș
nice este o componentă indispensa
bilă a soluționării problemelor dez
voltării, a dreptului fiecărui stat, 
mare sau mic, industrializat sau în 
curs de dezvoltare, nuclear sau ne
nuclear, de a beneficia, în condiții de 
deplină egalitate și fără nici o discri
minare, de această sursă de energie. 
Reprezentantul român a reafirmat 
propunerea țării noastre vizînd 
elaborarea șl adoptarea unui instru
ment juridic internațional de natură 
să statueze principiile cooperării in
ternaționale privind utilizarea paș
nică a energiei nucleare, drepturile 
și obligațiile fundamentale ale sta
telor în acest domeniu.

Conferința general-europeană 
înțelegere referitoare la cooperarea economică 

între statele participante și țările mediteraneene
GENEVA 7 (Agerpres). — In ca

drul eforturilor generale desfășurate 
de delegațiile statelor participante la 

» Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, în vederea găsirii 
unor soluții unanim acceptabile pen
tru problemele aflate în discuție, 
s-au înregistrat unele progrese, con
cretizate în adoptarea unor noi texte.

Astfel, în ședința din 7 noiembrie 
a grupului de lucru însărcinat să 
elaboreze Declarația privind Medi- 
terana a fost adoptat un text con
sacrat unor aspecte importante ale 
cooperării economice dintre statele 
participante și țările mediteraneene 
neparticipante la conferință. Textul, 
care urmează celor adoptate ante
rior, referitoare la cooperarea aces
tor state în domeniile industrial, 
științific, tehnic și în protecția me
diului înconjurător, formulează ca
drul general al dezvoltării ansamblu
lui cooperării economice.

In acest sens, se exprimă hotă
rîrea statelor participante de a încu
raja, împreună cu statele meditera
neene neparticipante, dezvoltarea u- 
pei cooperări reciproc avantajoase,

în diferite domenii ale activității e- 
conomice, acordîndu-se o atenție 
deosebită extinderii schimburilor co
merciale. Astfel, se menționează că 
dezvoltarea cooperării economice tre
buie să pornească de la înțelegerea 
necesității asigurării unei stabilități 
și a creșterii continue a volumului 
schimburilor comerciale. Subliniin- 
du-se, în continuare, existența unor 
interese economice reciproce și a di
ferențelor între nivelul de dezvolta
re economică a acestor state, se ex
primă hotărîrea de a se promova 
creșterea economică și bunăstarea 
tuturor țărilor care participă la 
această cooperare.

în intervențiile lor, numeroase de
legații, printre care cele ale Fran
ței, Italiei. Iugoslaviei. Maltei, Româ
niei, Spaniei și U.R.S.S., au apreciat 
că textul adoptat reflectă interesul 
general al țărilor europene, pe de o 
parte, și al țărilor mediteraneene ne
participante, pe de altă parte, de a 
dezvolta și intensifica cooperarea 
dintre ele în toate sectoarele de 
activitate economică.

/

CORESPONDENȚII

Capitala Ecuadorului găzduiește, începlnd de astăzi, sesiunea spe
cială, la nivelul miniștrilor de externe, a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), convocată din inițiativa a trei state membre — Costa Rica, 
Venezuela și Columbia. Sesiunea urmează să dezbată problema anulării 
măsurilor unilaterale adoptate îqipotriva Republicii Cuba in perioada 
„războiului rece" — măsuri profund injuste, care, după cum se știe, 
au exercitat o influență negativă asupra ansamblului relațiilor inter- 
americane și în general asupra climatului politic international.

In legătură cu actuala sesiune a O.S.A., corespondenții noștri din 
Lima și Rio de Janeiro ne transmit:

curs

® în curînd, o reuniune arabă la nivel înalt cu participarea Egip
tului, Siriei, Iordaniei și Organizației pentru Eliberarea Palestinei 

© Turneul secretarului de stat al S.U.A.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat cotidianului libanez 
„The Daily Star", președintele Con
siliului Național Palestinean, Khaled 
El Fahoum, a afirmat că „o confe
rință la nivel înalt cu participarea 
reprezentanților Egiptului, Siriei, 
Iordaniei și Organizației pentru Eli
berarea Palestinei va fi organizată, 
în cursul lunii noiembrie, la Cairo 
sau Damasc, pentru a examina în 
mod detaliat implicațiile pe termen 
scurt ale rezoluției adoptate de reu
niunea arabă la nivel înalt de la Ra
bat în legătură cu problema palesti- 
neană".

Evocînd eventualitatea formării u- 
nui guvern palestinean în exil, el a 
declarat că o astfel de hotărîre nu 
poate fi luată decît de Consiliul Na
țional, cea mai înaltă instanță a O.E.P,

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
..Viitorul poporului palestinean con
stituie în concepția S.U.A. un aspect 
important al problemei Orientului 
Apropiat — a declarat purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ron Nessen. 
Statele Unite consideră că interesele 
legitime ale poporului palestinean 
trebuie luate pe deplin în considera
re, dacă se dorește realizarea în O- 
rientul Apropiat a unei reglementări 
juste și durabile" — a adăugat pur
tătorul de cuvînt.'

RIAD 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută cu puțin timp înain
tea plecării secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, spre Am
man, ministrul saudit de externe, 
Omar Sakkaf, a afirmat că în poziția 
țării sale nu a intervenit nici o 
schimbare, Arabia Saudită pronun- 
țîndu-se în continuare pentru retra
gerea completă a Israelului în cadrul

ASPECTE ALE POLITICII
EXTERNE FRANCEZE
- Declarațiile ministrului 

Jean Sauvagnargues —

PARIS 7 (Agerpres). — Ministrul 
francez al afacerilor externe, Jean 
Sauvagnargues, a apreciat situația 
din Orientul Apropiat — într-un dis
curs pronunțat în fața Adunării Na
ționale — drept „instabilă și pericu
loasă", subliniind că o reglementare 
trainică nu poate fi fondată decît pe 
prevederile Rezoluției 242 a Consiliu
lui de Securitate. Sint necesare, a 
spus el, luarea în considerare a pro
blemei palestinene, fără de care nu 
ar putea exista o soluție pașnică du
rabilă, și asigurarea dreptului la 
existență și securitate al Israelului, 
element la rîndul său fundamental 
al oricărei reglementări.

Referindu-se la apropiata confe
rință la nivel înalt a țărilor Pieței 
comune, Jean Sauvagnargues a indi
cat că pentru Franța obiectivele sînt 
duble, și anume ameliorarea supra
structurii instituționale a C.E.E. și 
identificarea unor orientări precise 
într-o serie de probleme de actuali
tate. „Guvernul francez, a menționat 
el, este gata să facă tot ce depinde' 
de el pentru depășirea crizei comu
nității. Dorim ca șefii de guvern 
care se vor întruni în curînd la Paris 
sâ examineze ceea ce pot face împre
ună, în viitorul apropiat, ca și în anii 
următori, pentru a combate inflația, 
restaura echilibrul balanțelor de plăți 
și asigura necesarul de energie".

Sauvagnargues s-a referit, de ase
menea, la relațiile franco-americane, 
calificîndu-le ca „mai senine" decît 
în perioada anterioară preluării func
ției de președinte de către Valery 
Giscard d’Estaing.

NOȘTRI DESPRE
z

V

niunii, o serie de par
ticipanți au reafirmat 
poziția țărilor lor în 
sprijinul anulării de
ciziei injuste împotri
va Cubei. Firește, așa 
după cum remarcă 
observatorii, reuniti- 
nea nu va fi lipsită de 
anumite aspecte de 
tensiune, întrucît re-

Cu prilejul celei de a 57-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară de la Moscova

Convocarea reuniunii 
de la Quito prezintă, 
potrivit părerii unani
me a observatorilor 
politici de aci, o deo
sebită semnificație, i- 
lustrînd schimbările 
înnoitoare care se fac 
simțite pe continentele 
americane, cursul nou 
din viața politică in
ternațională, forța 
crescîndă cu care se 
afirmă principiile și 
normele unor relații 
interstatale bazate pe 
respectarea dreptului 
imprescriptibil al po
poarelor de a-și hotărî 
de sine stătător căile 
dezvoltării, modul de 
a-și organiza viața. Vi
talitatea cu care se 
impun aceste principii 
se reflectă și în pro
cesul tot mai intens 
de restructurare a re- 

| lațiilor interamericane
I prin eliminarea unor
I măsuri anacronice.
1 consecință directă a
I perioadei de încordare

și suspiciune — în ca
zul de față hotărîrea 
abuzivă adoptată de 
O.S.A. în 1964 privind 
instituirea așa-zisei 
blocade împotriva Cu
bei, prima țară socia
listă pe, pămîntul a- 
merican. în ultimii 
ani, după cum se știe, 
odată cu intensificarea 
luptei popoarelor lati- 
no-americane pentru o 
dezvoltare liberă și su
verană, 
dreaptă 
O.S.A., 
un amestec flagrant în 
treburile interne ale 
unui stat independent, 
a fost supusă unor 
critici tot mai intense. 
Un număr important 
de state latino-ameri- 
cane, între care Peru, 
Venezuela, Columbia, 
Argentina, Panama, au 
restabilit legăturile 
normale cu Cuba, în 
timp ce Mexicul nu 
le-a rupt niciodată, 
într-un șir de docu-

hotărîrea ne
din 1964 a 
reprezentînd

mente politice, bî și 
multilaterale, adoptate 
în perioada acestor 
ultimi ani, și-a găsit 
expresie clară opțiunea 
în favoarea unor ra
porturi bazate pe ega
litate în drepturi intre 
roate statele acestei 
zone. Este de ajuns să 
reamintim în acest 
sens declarația de la 
Tiatelolco (Mexic) din 
februarie 1974, in care 
se subliniază că „re
lațiile interamericane 
trebuie să se bazeze 
pe egalitatea efectivă 
între state, neinter
venție, renunțarea la 
forță sau măsuri co
ercitive, pe respecta
rea dreptului țărilor 
de a-și alege propriul 
lor sistem politic, eco
nomic și social".

Sesiunea specială a 
O.S.A. apare ca un 
test al curentului tot 
mai intens în favoa
rea unor asemenea re
lații. In preajma reu-

frontierelor din 1967. La rîndul său, 
Henry Kissinger a declarat că își va 
continua eforturile în vederea dega
jării unei soluții juste a situației din 
Orientul Apropiat.

Ulterior, la sosirea sa la Amman, se
cretarul de stat nord-american a sub
liniat — în cadrul răspunsurilor date 
ziariștilor prezenți pe aeroportul din 
capitala iordaniană — că scopul ac
tualului său turneu în această parte 
a lumii îl constituie „cunoașterea 
părerilor diverșilor conducători cu 
privire la perspectivele păcii în 
zonă", evidențiind, în același timp, 
că acordă „o mare importanță Ior
daniei, factor-cheie în regiune".

★
AMMAN 7 (Agerpres). — Tntr-o 

declarație de presă făcută la scurt 
timp după plecarea din Amman a 
secretarului de stat nord-american, 
primul ministru și ministrul de ex
terne iordanian, Zeid Rifai, a afir
mat că „regele Hussein l-a confirmat 
lui Henry Kissinger, In cursul reu
niunii de joi, că Iordania este de 
acord cu toate rezoluțiile adoptate 
de Conferința arabă la nivel înalt de 
Ia Rabat". El a precizat că țara sa 
se conformează „rezoluțiilor de la 
Rabat relativ la sprijinirea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
în responsabilitățile sale naționale și 
internaționale".

★
DAMASC 7 (Agerpres). — După 

convorbirile purtate în capitala Si
riei, H. Kissinger a sosit joi seara 
în capitala Israelului, unde a inițiat 
imediat consultările cu oficialitățile 
țării-gazdă, prezentînd. totodată, 
punctele de vedere împărtășite lui 
de reprezentanții guvernelor arabe, 
în cursul vizitelor la Cairo, Riad, 
Amman și Damasc.

MOSCOVA, — Corespondentul nos
tru transmite : In Piața Roșie din 
Moscova a avut loc, în dimineața 
zilei de 7 noiembrie, parada militară 
în cinstea celei de-a 57-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La tribuna Mausoleului lui V.L 
Lenin au luat loc L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, alți con
ducători sovietici de partid și de stat. 
In tribunele rezervate pentru oaspe
ții din străinătate’ se afla și delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S., con
dusă de tovarășul Dumitru Ivanovicl, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la Comitetul Central.

După ce a trecut în revistă bata
lioanele de trupe aliniate în Piața 
Roșie, mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A, Greciko, membru al Biroului 
Politic al C.C, al P.C.U.S., ministrul 
apărării, a rostit o cuvîntare, în care, 
felicitînd, în numele C.C. al P.C.U.S.

și al guvernului sovietic, pe oamenii 
muncii din U.R.S.S. cu prilejul săr
bătorii, a relevat succesele cu care 
poporul sovietic a lntîmpinat cea 
de-a 57-a aniversare a lui Octombrie. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la politica externă promovată de 
statul sovietic în actualele condiții 
internaționale.

A urmat apoi parada militară, des
chisă de elevii Academiei militare 
„Frunze".

Avîndu-se în vedere condițiile at
mosferice nefavorabile, în Piața Ro
șie nu a mai avut loc demonstrația 
oamenilor muncii.

în după-amiaza aceleiași zile, la 
Palatul Congreselor din Kremlin, gu
vernul sovietic a oferit o recepție, 
la care au luat parte conducători de 
partid și de stat sovietici, oaspeți de 
peste hotare, șefi ai misiunilor di
plomatice din capitala Uniunii Sovie
tice.

• SLUJITORII THALIEI 
IN SUFERINȚĂ. La Ce
rința . Federației internaționale 
a actorilor (F.I.A. — Federa
tion International des Acteurs), 
care și-a încheiat lucrările la 
Mlinchen, au fost date publici
tății cifre privind șomajul în 
rindurile slujitorilor artei din 
R.F.G. : din cei aproximativ 
16 000 de actori și regizori vest- 
germani, 2 500—3 000 nu au de 
lucru. Doar 7 500 trăiesc din 
exercitarea profesiunii, dar din 
aceștia 3 000 nu au angajamen
te permanente. La aceasta se 
mai adaugă 5 000—6 000 de ac
tori care, s-au pregătit pentru 
această profesiune, dar 
datorită cererii reduse, 
cită doar ocazional.

care, 
o exer-

TURCIA i

Evoluția crizei de guvern
ANKARA 7 (Agerpres). — După 

convorbirea avută cu președintele 
Turciei, Fahri Koriitiirk, premierul 
desemnat, Biilent Ecevit, a anunțat, 
joi după-amiază, amînarea vizitei pe 
care urma să o întreprindă vineri, la 
Ankara, secretarul de stat american, 
Henry Kissinger. Reamintim că, an
terior, Biilent Ecevit a avut o între
vedere cu ambasadorul american în 
capitala Turciei, William Macomber.

Pe de altă parte, Biilent Ecevit a 
declarat ziariștilor că a cerut pre
ședintelui Koriitiirk să îl elibereze de

sarcina formării unui nou guvern, 
precizînd că șeful statului a acceptat 
această cerere — relatează agenția 
United Press International.

Agenția France Presse subliniază 
că președintele Koriitiirk a menționat 
că nu va accepta formarea unui gu
vern minoritar al Partidului Repu
blican al Poporului, după ce partide
le de dreapta — lipsite de posibili
tatea de a alcătui, totuși, o coaliție 
între ele — au anunțat că vor refuza 
să sprijine învestitura lui Bulent 
Ecevit.

agențiile de presă transmit
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Convorbiri româno—en
gleze. cacirul vizitei pe care o 
întreprinde în Anglia, la invitația 
Centrului Marea Britanie—Europa 
de Est, Maria Groza, vicepreședintă 
a Marii Adunări Naționale, s-a în- 
tîlnit, joi, cu George Thomas, vice
președinte al Camerei Comunelor, și 
cu Roy Hattersley, ministru de stat 
la Foreign Office. în cadrul convor
birilor care au avut loc cu acest 
prilej au fost abordate o serie de 
probleme privind întărirea și dez
voltarea pe multiple planuri a re
lațiilor dintre cele 1 două țări. La 
convorbiri a fost prezent Pretor 
Popa, ambasadorul României la 
Londra.

La Belgrad au avut loc> la 8 
șl 6 noiembrie, ședințe ale Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, conduse de 
președintele Iosip Broz Tito. Au fost 
examinate probleme actuale ale po
liticii economice a Iugoslaviei și a 
fost adoptată hotărîrea privind orga
nizarea și sfera de 
zidiului.

activitate a Pre-

Negocieri egipteano-a- 
mericane. »Un
fost realizat pe calea întăririi rela
țiilor economice între Egipt și Sta
tele Unite", se arată într-un comu
nicat de presă publicat la Cairo în 
urma .lucrărilor Comisiei mixte de 
cooperare egipteano-americană.

important pas a

La Viena a avut 100 cea de_a 
50-ja ședință plenară a participanților 
la'negocierile privind reducerea for
țelor armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală. în 
cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
șefii delegațiilor Cehoslovaciei și Ma
rii Britanii.

A

Întrevedere prieteneasca.
Ambasadorul României în R.S.F. 
Iugoslavia, Virgil Cazacu, a avut, 
joi, o întrevedere cu Anton Vratușa, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal. întrevederea a prilejuit 
un schimb de vederi în legătură cu 
bunele relații de prietenie și cola
borare dintre România și Iugoslavia.

Arestări în Bolivia. Guver- 
nul bolivian a confirmat arestarea 
generalului Eladio Sanchez Gironda, 
fost comandant-șef al armatei teres
tre, și a altor cinci persoane, impli
cate în diverse „activități subversive".

prezentanții anumitor 
țări nu manifestă încă 
receptivitatea necesa
ră și nu se arată favo
rabili acestui act, pe 
care îl dictează realis
mul politic, însăși lo
gica vieții internațio
nale. Pe baza elemen
telor de analiză exis
tente la ora actuală,

se consideră însă că 
s-ar putea întruni 
condițiile pentru o ma
joritate de două treimi 
(14 voturi), necesară 
înlăturării deciziei in
juste și anacronice de 
acum un deceniu.

Eugen POP I

RIO DE JANEIRO:

problema cooperării"
exter- 
Costa 
Facio, 
acum 

zile convin- 
„___ că în spri
jinul deciziei de anu
lare a blocadei se vor 
pronunța circa 18 sta
te, depășindu-se astfel 
majoritatea necesară. 

Observatorii consi
deră că dincolo de 
semnificația politică 
imediată de înlătura
re a unei flagrante 
inechități, o decizie 
pozitivă din partea 
reuniunii O.S.A. va 
îmbrăca și o altă sem
nificație mai largă, 
respectiv va constitui 
un nou și important 
pas. pe -calea redefini- 
rii . întregului sistem

Ministrul de 
ne al statului 
Rica, Gonzalo 
și-a exprimat 
cîteva 
gerea

de relații interameri
cane, problemă discu
tată intens cu prilejul 
diferitelor reuniuni 
desfășurate în ultima 
vreme, atit în cadrul, 
cit și în afara O.S.A. 
Reașezarea relațiilor 
interamericane pe alte 
baze, în conformitate 
cu realitățile de azi din 
această regiune a lu
mii, cu mutațiile ce 
au survenit și survin 
în fiecare zi, reprezin
tă o necesitate impe
rioasă, în 
căreia se 
mase tot mai 
popoarelor 
mericane, dornice 
a fi pe deplin stăpîne 
pe destinele lor politi
ce și economice, să 
valorifice resursele lor

favoarea 
pronunță 
largi ale 
latino-a- 

de

naturale în Intere
sul propriei dezvoltări, 
să promoveze între 
ele o largă colaborare 
egală în drepturi. 
„Timpurile s-au schim
bat, relevă 
gătură cu 
publicația 
„C ZZZZZ'

în le- 
aceasta 

_______ de aici, 
,O GLOBO". Nepotri
virea între vechea 
structură și noile rea
lități devine din ce în 
ce mai evidentă. Sco
purile inițiale ale or
ganizației se cer modi
ficate, dat fiind că 
predominantă a deve
nit acum problema u- 
nei cooperări econo
mice echitabile, pentru 
care organizația nu a 
fost niciodată structu
ral adecvată".

V. PĂUNESCU
y

• SUBSOLUL 
BINTE AL VIENEI 
în prag de iarnă, vienezii au 
primit o știre de natură să-i în
călzească, la propriu și la figu
rat : în subsolul capitalei aus
triece, la adincimea de 3 OHO de 
metri, au fost detectate uriașe 
rezerve de ape termale. Edilii 
vienezi și-au și anunțat inten
ția lor de a utiliza această ne
așteptată 
încălzirea

FIER-
Acum,

sursă de energie la 
locuințelor.

• IN SFÎRȘIT... După 
discuții aprinse, care au durat... 
10 ani, parlamentul insulei Sark, 
din Canalul Mînecii, care face 
parte din Marea Britanie, a a- 
doptat recent, cu o mică majo
ritate, o lege în care se recu
noaște femeilor căsătorite drep
tul... la existentă legală. Pînă 
acum, ele erau considerate 
doar ca făcînd parte din... 
„averea mobilă" a soților lor.

• ANTARCTICA - DE
POZIT FRIGORIFIC. In 
parlamentul' federal australian 
a'fost examinată posibilitatea 
stocării surplusurilor de carne 
în Antarctica. Se are în vedere 
utilizarea bazei Mawșon, situată 
la extremitatea platoului de 
gheață al celui de-al șaselea 
continent.

Sub deviza „naționaliza
rea imediată a industriilor 
petrolieră și extractivă",13 
Caracas au început lucrările primu-' 
lui congres național în problemele 
petrolului și industriei miniere. La 
lucrări participă reprezentanți ai 
Corporației venezuelene de petrol, ai 
Ministerului Minelor, ai Federației 
muncitorilor petroliști și ai altor or-V 
ganizații guvernamentale și obștești. 
Sînt prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.).

Săptămîna filmului ro
mânesc, or£anizat^ de Asociația 
franceză a cinematografelor de artă 
și de Ambasada țării noastre la Paris, 
s-a deschis, miercuri seara, în capi
tala Franței. Cinefilii din Paris vor 
putea cunoaște cele mai reușite crea
ții din. ultimii ani ale cinematografiei 
românești, filme artistice și de scurt- 
metraj, inspirate din realitățile pre
zente și din bogata istorie a poporu
lui nostru. Manifestarea se va des
fășura, în continuare, în alte 7 orașe 
din Franța.

Mișcările revendicative 
diîl Franța. Kăspunzind apelului 
lansat de cele două mari centrale 
sindicale franceze, C.G.T. și C.F.D.T., 
o serie de uniuni sindicale din ca
drul serviciilor publice au lansat un 
apel la grevă, pentru 12 noiembrie. 
La rîndul său, personalul poștelor a 
hotărit să-și continue actuala acțiu
ne revendicativă privind asigurarea 
locului de muncă și ameliorarea si
tuației sale materiale.

!n urma unui uragan 
neobișnuit de puternic, în 
unele localități din Voievodatul Lu
blin au fost rupte liniile de teleco
municații și de transport al energiei 
electrice. De șase zile, mii de oa
meni lucrează în condiții extrem de 
grele pentru a lichida consecințele 
uraganului — relatează agenția P.A.P. 
Situația este deosebit de dificilă a- 
colo unde a crescut nivelul apelor. 
Din zece sate, au fost evacuați oa
menii și inventarul agricol. Ploaia șl 
vîntul puternic au 
menea, primejdia 
Delta Vistulei. Pe 
ferior al fluviului,
menține ridicat. In regiunile situate 
pe malul Vistulei au fost luate mă
suri de precauție.

• URMELE UNUI DE
ȘERT ÎN POLONIA. In 
nord-estul Poloniei, geologii au 
descoperit urmele unui deșert. 
Se presupune că, acum circa un 
miliard de ani, acest deșert se 
întindea pînă în actualele voie
vodate Varșovia și Bialystok. 
Potrivit cercetărilor efectuate, 
geologii au ajuns la concluzia 
că deșertul favea caracteristicile 
Saharei vestice. Un interes deo
sebit l-a suscitat descoperirea1 
în roci a urmelor picăturilor de 
ploaie, căzute cu un miliard de 
ani în urmă.

provocat, de ase- 
de inundații în 

întregul curs in- 
nivelul apelor se

Un val de plois a abătuta* 
supra sudului Italiei, provocind în 
Sicilia moartea a trei persoane. La 
Catania, aeroportul Fontamarossa a 
fost închis. Pentru ajutorarea fami
liilor sinistrate au fost mobilizate 
echipele de salvare. Alunecările de 
teren au tăiat calea ferată între Ca
tania și Messina, iar stratul de noroi, 
înalt de peste trei metri, și sutele de 
copaci smulși din rădăcini au izolat 
numeroase sate. Ploile abundente au 
provocat, totodată, inundații și alu
necări de teren în împrejurimile ora
șului Napoli.

Fostul președinte al S.U.JL, 
R. Nixon, suferă de o formă ușoară 
de pneumonie, dar lichidul din plă- 
mîni scade și starea sa generală se 
îmbunătățește treptat, a declarat, la 
6 noiembrie, medicul său personal.

Declarație de condamnare a represiunilor
dezlănțuite de regimul de la Saigon

Intr-o Declarație dată 
zilele trecute, Ministerul 
Externe al Republicii Vietnamului . 
de Sud denunță campania de repre
siuni dezlănțuită de regimul saigonez , 
împotriva forțelor democratice. în în
cercarea de a înăbuși valul nemulțu
mirii populare, a cărei expresie o 
constituie marile demonstrații ’ de 
protest, din ultimul timp, din Saigon, 
Hue, Quang Ngai și alte orașe sud-, 
vietnameze — se arată în declarație 
— regimul lui Thieu a recurs din nou 
la legile reacționare promulgate în 
1968, reinstaurînd „starea de război". 
Ca urmare, toate demonstrațiile au 
fost interzise, iar tribunalele mili
tare au intrat din nou în acțiune. La 
31 octombrie, autoritățile au inter
venit cu brutalitate împotriva unei 
ample manifestații ce a avut 
Saigon. Zeci de participanți, 
care studenți, femei, ziariști, 
budiști și chiar membri ai 
meniului saigonez, au fo '

publicității 
Afacerilor

loc la 
între 

preoți 
parla

mentului saigonez, au fost răniți, iar 
alte zeci arestați.

Aceste represiuni— subliniază de
clarația — constituie o încălcare a 
acordului de la Paris, ele demascîn- 
du-i, încă o dată, pe guvernanții de 
la Saigon ca ostili unei reglementări 
juste și trainice a problemelor din 
Vietnamul de sud.

★
Șeful delegației militare a G.R.P. 

al R.V.S. în Comisia militară bila
terală a trimis președintelui Comisiei 
Internaționale de Control și Supra
veghere (C.I.C.S.) din Vietnam o 
notă, în care sînt condamnate acțiu
nile administrației saigoneze, care 
intensifică teroarea și represiunile 
împotriva persoanelor care luptă 
contra regimului Thieu.

Delegația militară a G.R.P. a tri
mis, de asemenea, C.I.C.S. o notă în 
care se condamnă acțiunile autori
tăților saigoneze care au întreprins o 
ofensivă de anvergură împotriva unor 
localități eliberate din Vietnamul de 
sud — relatează Agenția de presă 
Eliberarea.

ARGENTINA

Adoptarea de măsuri excepționale
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Maria Peron, 
a decretat starea de asediu pe întreg 
teritoriul țării — s-a anunțat oficial 
la Buenos Aires, 
adoptată în urma 
cabinetului, în prezența 
ților armatei de uscat, 
forțelor aeriene.

Anunțînd intrarea imediată în vi
goare a acestei măsuri pe o perioa
dă nedeterminată, ministrul _ de in
terne, Alberto Rocamora, a precizat 
că „proclamarea stării de asediu a

Hotărîrea a fost 
unei reuniuni a 

comandan- 
marinei și

devenit necesară pentru a combate 
escaladarea valului de violență. Pu
terea executivă — a menționat el — . 
este hotărîtă să lupte pînă la capăt 
pentru a păstra un climat de pace 
internă".

Referindu-se la necesitatea adop
tării acestei măsuri excepționale, a- 
gențiile de presă relevă că, de la 
începutul anului, cel puțin 178 de 
persoane și-au pierdut viața în urma 
acțiunilor grupărilor extremiste și 
peste 80 au fost ținta unor tentative 
de răpire.

• PUI ÎN COSMOS.
La pavilionul „Cosmos" din 
cadrul Expoziției realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S. 
este prezentat un model 
original de fermă avicolă 
cosmică. Aici este asigurat to
tul pentru ca păsările să creas
că și să se dezvolte normal. Pro
ductivitatea ? 350 grame carne 
și un ou pe zi. Se apreciază că 
nu este departe vremea cînd 
echipajele cosmice se vor putea 
delecta cu pui proaspeți la gră
tar...

• SALVAREA ZBURĂ
TOARELOR. In apropie
rea a două mari depozite ale 
armatei americane, situate în 
Kentucky și Tennessee, păsări 
de tot felul — mierle, sturzi, 
stăncuțe — s-au înmulțit atit 
de mult îneît constituie, după 
opinia autorităților, un pericol 
pentru sănătatea oamenilor, 
pentru securitatea zborurilor a- 
vioanelor și chiar pentru agri
cultură. S-a întocmit deci' un 
plan de contraofensivă : asupra 
milioanelor de păsări din regiu
nile amintite va fi pulverizată 
din elicoptere o substanță chi
mică, avînd proprietatea de a 
dizolva grăsimea protectoare 
din penaj. îndată ce tempera
tura va scădea, păsările sint a- 
menințate să înghețe. Proiectul 
este însă contestat de o asocia
ție a apărătorilor mediului am
biant, care și-a anunțat inten
ția de a recurge la orice mij
loace legale pentru salvarea 
vieții zburătoarelor.

• POMPE CU ENER
GIE SOLARĂ. Autoritățile 
indiene au adresat oamenilor 
de știință apelul de a contribui 
la rezolvarea problemelor ener
getice ale țării. în mod concret 
se preconizează producerea unei 
pompe de apă pentru necesită
țile agriculturii, care să func
ționeze cu energie solară.

din

• NĂMOL IRADIAT = 
INGRĂȘĂMÎNT. La stații
le de epurare a apei rămîn 
mari cantități de nămol, foarte 
bogat în materii organice asi
milabile în sol. Dar noroiul res
pectiv conține, firesc, elemente 
patogene, ceea ce împiedică 
utilizarea lor în agricultură și 
horticultură. Diferitele metode 
de „pasteurizare" care au fost 
încercate s-au dovedit nerenta
bile din cauza postului ridicat 
al consumului de energie ne 
care • îl implicau. In cele
urmă a fost pus la punct un 
procedeu simplu și relativ ief
tin, care constă în supunerea 
nămolului unor puternice radia
ții ionizante, care distrug viru
surile și bacteriile. Rezultat al 
unor cercetări întreprinse de o 
casă elvețiană, în colaborare cu 
Universitatea din Zurich și Ofi
ciul bavarez pentru cultura so
lului, procedeul este aplicat în
tr-o instalație-pilot lingă Miin- ’ 
chen, obținîndu-se un îngrășă- 
mint de excelentă calitate.
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