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cadrelor de conducere și a specialiștilor de resort

a analizat prables
Recomandări și concluzii de mare însemnătate pentru introducerea 
și generalizarea tehnologiilor înaintate, extinderea mecanizării și creșterea 
eficienței economice în acest domeniu, pentru buna îngrijire a livezilor, 
în vederea obținerii unor producții de fructe tot mai bogate și de înaltă calitate

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții la lucrările Consfătuirii miniștrilor 
culturii din țări socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a examinat, 
miercuri, la fa[a locului, în județul 
Argeș, căile și direcțiile de dezvol
tare a unui important sector al agri
culturii noastre— pomicultura — pre
cum și unele aspecte actuale ale mo
dernizării in viticultură. începută la 
ferma agricolă de stat Bălilești și 
continuată la Institutul de cercetări 
din Mărăcineni, discuția a cuprins un 
șir de probleme privind creșterea și 
îmbunătățirea producției de fructe ; 
indicațiile și recomandările formula
te de secretarul general al partidu
lui, concluziile desprinse cu prilejul 
acestei intilniri de lucru vor sla la 
baza programului național de dez
voltare viitoare a pomiculturii ro
mânești.

La această analiză au participat 
tovarășii Manea Mănescu. Ange
lo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Ion Dincă. prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
precum și conducători ai unor cen
trale..de profil, directori de trusturi 
județene I.A.S. și ai unor institute de 
cercetări și întreprinderi agricole de 
stat, alți specialiști.

Ministrul agriculturii, împreună cu 
ceilalți specialiști au relevat concep
ția de organizare a livezilor, au pre
zentat tehnologiile noi folosite și re
zultatele obținute, subliniind că, in ul
timii ani, în pomicultură s-a pus ac
centul pe cultura intensivă și că. în 
momentul de față, s-a trecut expe
rimental la cea superintensivă — me
tode moderne ce își dovedesc pe de
plin eficiența în condițiile tării noas
tre.

Vizitînd cîteva livezi unde pomii 
sint încărcați de rod, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază efortu
rile și realizările specialiștilor pe pla
nul creșterii producției și al calității 
și recomandă extinderea culturilor 
intensive și superintensive în toate 
z rele pomicole ale țârii unde con- 

jile naturale permit acest lucru, 
a remarcă, totodată, că Încă nu s-a 

ajuns la o densitate corespunzătoare 
a pomilor, existînd în acest sens 
largi posibilități ce se cer valorifi
cate pe deplin începînd din anul vii
tor. Rezolvind această problemă — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— vom crea condiții pentru dublarea 
producției pomicole în următorii ani, 
în primul rind pe terenurile existen
te, fără a se mări suprafața ocupa
tă cu livezi.

Secretarul general al partidului, a- 
nalizind programul dezvoltării pro
ducției pomicole . în viitor, a indicat 
să se acționeze în direcția concen
trării plantațiilor de pomi fructiferi 
in zona colinară, pe terenuri care nu 
pot fi folosite pentru culturi de cimp, 
unde se impune executarea de 
operațiuni de terasare și taluzare în 
vederea asigurării unor condiții pro
pice dezvoltării acestui important 
sector agricol și mecanizării lucrări
lor. S-a arătat că. in acest domeniu, 
este deosebit de util să se foloseas

că experiența din viticultură a cul
turilor pe pante și terase.

în legătură cu această orientare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că dezvoltarea pomiculturii in 
zona colinară creează posibilitatea 
redării către agricultură a unor în
tinse suprafețe de teren de la șes 
și pe văi, care vor putea fi culti
vate în viitor cu grîu și porumb. 
Este necesar — a arătat secreta
rul general al partidului — ca po- 
micultorii să acționeze permanent 
pentru gospodărirea cu înalt simț 
de răspundere a pământului. In 
acest spirit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie revă
zut întregul patrimoniu pomicol al 
țării, întocmindu-se în mod concret 
programe pentru dezvoltarea pomi
culturii pe fiecare1 județ și Comună, 
pe fiecare unitate de producție, care 
să aibă în vedere in primul rind in
tensificarea producției pe actualele 
suprafețe. -

în cursul discuției a fost abordată, 
de asemenea, pe larg, problema ma
terialului săditor, recomandindu-se 
să se pună accentul.pe soiurile valo
roase, de mare productivitate. Se
cretarul general al partidului a cerut 
ca și în acest domeniu să se stabi
lească un program strîns corelat cu 
necesitățile dezvoltării pomiculturii. 
Apreciind rezultatele obținute de cer
cetătorii de la institut în selecționa
rea unor soiuri și în folosirea de teh
nologii moderne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că se impune ca 
acestea să fie folosite fn activitatea 
curentă din toate zonele pomicole, 
atît in sectorul de stat și cooperatist. 

cit și in gospodăriile țărănești, pen
tru a se obține producții cit mai ri
dicate, cu cheltuieli cit mai scăzute 
și cu o creștere a eficienței acestei 
activități.

Analiza de lucru a evidențiat con
cluzii practice și pentru rezolvarea 
altor probleme ale activității și spo
ririi eficienței in pomicultură. Abor- 
dind problema irigațiilor în planta
ții. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat faptul că se menține siste
mul bazat pe aspersoare, cerînd să se 
treacă imediat la irigarea în brazdă, 
metodă mult mai bine adaptată con
dițiilor din livezi și. în același timp, 
mai ieftină. A reținut atenția de a- 
semenea. și modul cum se aplică în- 
grășămintele in livezi, recoman
dindu-se specialiștilor să treacă la 
extinderea îngrășămintelor lichide, 
ceea ce va permite reducerea unor 
cheltuieli de producție în industria 
chimică și de transport.

Un loc important in discuția pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut-o cu cadrele de conducere ale 
ministerelor agriculturii și industriei 
construcțiilor de mașini, ale cen
tralelor de resort, cu cercetători și 
specialiști l-a ocupat problema creă
rii și dezvoltării sistemei de ma
șini pentru livezile pomicole și vi
ticole care să asigure mecanizarea 
tot mai accentuată a lucrărilor în 
aceste sectoare.

în această arie de preocupări au 
fost analizate, în cadrul unei expo
ziții organizate la Institutul de cer
cetări pentru pomicultură de la Mă
răcineni, numeroase tipuri de ma
șini — uncie aflate in fabricație de 

seric, iar altele in fază de asimilare 
sau omologare — concepute de spe
cialiști în vederea efectuării meca
nizate a principalelor lucrări în po
micultură și viticultură.

Sint prezentate tractoarele de 150, 
65 și 45 CP — ultimul in două va
riante — împreună cu mașinile și 
echipamentele necesare pregătirii 
terenului, plantării, aplicării de În
grășăminte, întreținerii și recoltării. 
Se remarcă, in acest context, rezul
tatele efortului vizînd unificarea 
sistemei de mașini pentru pomicul
tură cu sistema de mașini pentru vi
ticultură. precum și crearea de ma
șini universale comune culturilor 
mari.

Reținînd cu interes rezultatele ob
ținute, secretarul general al partidu
lui recomandă să se studieze posibi
litatea introducerii unor îmbunătă
țiri la echipamente care să spo
rească randamentul lor și să facili
teze efectuarea tutur-or lucrărilor, să 
asigure în acest fel reducerea con
tinuă a cheltuielilor de producție. în 
cadrul discuției s-a analizat, de ase
menea, problema asimilării unor noi 
mașini, in special a celor privind 
recoltarea in livezi și vii.

La sfirșitul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a felicitat pe 
specialiști și le-a urat succes in în
deplinirea importantelor sarcini ce le 
revin în direcția trecerii la o pomi
cultură bazată pe livezi de mare 
densitate, cu exploatare intensivă, de 
inaltă productivitate și eficiență 
economică.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 24 
septembrie, pe participanții la lu
crările Consfătuirii miniștrilor cultu
rii din țări socialiste, care își des
fășoară lucrările la București.

Au luat parte Ludmila Jivkova, 
președintele Comitetului pentru Artă 
și Cultură din R. P. Bulgaria. Mi
roslav Valek, membru al C.C. al 
P.C.C., membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Slovacia, 
ministrul culturii din R. S. Slovacă, 
Felix Sautie, vicepreședinte al Con
siliului Național al Culturii din Cuba, 
Hans-Joachim Hoffmann, ministrul 
culturii din R. D. Germană. Țogtin 
Namsrai. . membru supleant al C.C. 
al P.P.R.M.. ministrul culturii din 
R. P. Mongolă, Jozef Tejchma. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul culturii și 
artei al R. P. Polone. Lăszlo Orbăn, 
membru al C.C. al P.M.S.U.. minis
trul culturii din R. P. Ungară. Piotr 
Demicev. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.. mi
nistrul culturii din U.R.S.S.. și Hoang 
Minh Giam. ministrul culturii din 
R. D. Vietnam.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul întrevederii s-a relevat 
că îji cadrul consfătuirii miniștrilor 
culturii a avut loc un schimb fruc
tuos de informații, experiență și o- 
pinii privind activitatea de educație 
socialistă a maselor prin intermediul 
culturii, cerințele mereu sporite ce 
se pun în acest domeniu pentru for
marea omului nou. S-a arătat. de 
asemenea, că în cadrul consfătuirii a 
fost subliniată necesitatea dezvoltă
rii, în lumina documentelor adoptate 
de Conferința general-europeană. a 
relațiilor culturale cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială, 
a intensificării circulației valorilor 
artei și culturii socialiste în întreaga 
lume pentru promovarea ideilor no
bile ale egalității, respectului reci
proc și prieteniei între popoare, ale 
destinderii, colaborării și păcii.

S-a evidențiat, totodată, faptul că 
la consfătuire miniștrii culturii 
au exprimat solidaritatea activă 
cu poporul vietuame..:. cu eforturile 
sale pentru rece istr.. cția pașnică a 
țării, cu lupta sa pentru progres eco
nomic și social.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
faptul că lucrările consfătuirii se 
desfășoară într-o atmosferă de cor
dialitate. de înțelegere reciprocă, de 
caldă prietenie tovărășească, con
tribuind la dezvoltarea colaborării 
intre țările participante, la dezvol
tarea prieteniei între toate țările so
cialiste.

Salutindu-i pe oaspeți. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a expri
mat satisfacția conducerii de partid 
pentru întrunirea miniștrilor culturii 
din unele țări socialiste, pentru reali
zarea în cadrul consfătuirii a unui 
schimb de vederi, in spirit socialist, 
asupra problemelor dezvoltării artei 
și culturii. Aceste schimburi de păreri 
— a spus secretarul general al parti
dului nostru — vor fi utile pentru 
activitatea fiecăreia din țările noastre, 
vor contribui la întărirea prieteniei și 
solidarității între popoarele noastre.

Preocupările partidului nostru in 
acest domeniu izvorăsc din hotărîrile 
Plenarei din noiembrie 1971 și ale 
Congresului al XI-lea.

în cadrul activității generale de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, punînd pe primul 
plan dezvoltarea și modernizarea

Președintei® părții americane în Consiliul 
economic româno-american, Milton Rosenthal

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Milton Ro
senthal, președintele Consiliului de 
Administrație al Companiei Engel
hardt Minerals and Chemical, pre
ședintele părții americane in Consi
liul economic româno-american. car« 
face o vizită in țara noastră.

La primire au luat parte Ion Pă
tau. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Vasile Voloșeniuc. președintele Băn
cii Române de Comerț Exterior, pre
ședintele părții române in Consiliul 
economic româno-american.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 

forțelor de producție, ne preocupăm 
totodată, de formarea omiuui nou, 
de dezvoltarea cunoștințelor sale, 
punînd la baza educației sale con
cepția revoluționară, materialist-dia
lectics, despre lume și viață. în ge
neral sîntem satisfăcuți — ca să nu 
spun mulțumiți —• de felul cum se 
desfășoară această activitate. Pentru 
a fi mulțumiți trebuie să realizăm 
prevederile Programului adoptat a- 
cum un an de Congresul partidului 
și principiile eticii și echității socia
liste ; aceasta necesită insă, fără în
doială, timp mai îndelungat. Fiecare 
dintre dumneavoastră știți bine că 
problemele educației sint strîns le
gate de dezvoltarea forțelor de pro
ducție. de lărgirea cunoștințelor ge
nerale ale maselor populare, de ac
tivitatea de Invățămînt, de promova
rea științei în toate domeniile, acti
vitatea cultural-educativă, artistică 
constituind o parte a acestui com
plex larg de factori care contribuie 
la educația omului nou. Noi in acest 
context privim rolul culturii in for
marea conștiinței socialiste a po
porului. Punem un mare accent pe 
invățămînt pentru că, pină la urmă, 
baza formării omului nou o consti
tuie învățămîntul. Aproape o pă
trime din viată omul o pe
trece In școală. De aceea acor
dăm un mare rol școlii, ca factor 
principal de educație și formare a 
tineretului, a omului nou. N-aș pu
tea apune că sintem pe deplin mul
țumiți cu ceea ce realizăm în acest 
sector, dar am inițiat un curs ferm 
de angajare a școlii în educația și 
formarea tineretului în spiritul con
cepției revoluționare despre lume. 
Pornim de la faptul că fiecare pro
fesor. fiecare învățător trebuie să fie 
un aetivhftPși' un propagandist al con
cepției revoluționare. Sarcina pe care 
le-am încredințat-o este nu numai 
de a preda o disciplină sau alta, ci 
și de a avea un rol activ în educa
ția revoluționară, marxist-leninistă a 
tineretului, pornind de la necesita
tea legării strinse a educației, a în- 
vățămintului cu producția, cu viata. 
In același spirit concepem și acti
vitatea Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Sigur. în această ac
tivitate sint și lucruri bune. Și lu
cruri negative. Am vrea o literatu
ră mai bună, deși nu avem de ce să 
ne plîngem. Literatura poate să joa
ce însă un rol mai important în e- , 
ducația omului nou. Consiliul Cul
turii are tocmai sarcina de a acțio
na în această direcție. Ne gîndim să 
pregătim o analiză a felului cum s-au 
înfăptuit hotărîrile plenarei din 1971, 
să organizăm chiar, la începutul a- 
nului viitor, un fel de congres al ac
tiviștilor din domeniul culturii, de la 
comune pină la cadrele superioare — 
cîteva mii de oameni — în care să 
dezbatem problemele activității edu
cative. măsurile ce urmează să fie 
luate în viitor.

Știu că ați dezbătut unele proble
me legate de Conferința general-eu
ropeană. Și la Helsinki am sinteti
zat. in cîteva fraze, felul în care con
cepem noi problemele umanitare în
scrise în documentele dezbătute la 
conferință. Desigur, sint foarte im
portante schimburile cultural-artisti- 
ce. preocuparea pentru condițiile de 
muncă ale lucrătorilor din aceste do
menii și din domeniul presei, dar a- 
cestea nu reprezintă decît o mică 
parte a problemelor umanitare, a u- 
manismului care preocupă partidele, 
țările noastre, întreaga omenire. E- 
sența problemelor umanitare o con
stituie în fond condițiile generale de 
viață ale clasei muncitoare, ale țără
nimii. ale Intelectualității, lichidarea 
inegalității, făurirea unor relații de 
echitate, de dreptate socială, reali
zarea unei democrații noi. bazată în 
primul rind pe egalitate economică. 
Pornim de la faptul că sint greu de 
înfăptuit o democrație Și o egalitate 
între bogați și săraci, atît pe plan 
național, cit și pe plan internațional.

probleme privind promovarea colabo
rării și cooperării economice româno- 
a meri ca ne.

Cu deosebită satisfacție s-a rele
vat că raporturile dintre România și 
S.U.A. cunosc o evoluție ascendentă, 
subliniindu-se rolul hotăritor ce l-au 
avut în acest sens contactele la cel 
mai înalt nivel, din ultimii ani, de 
la București și Washington.

în timpul convorbirii s-a apreciat 
că prin intrarea în vigoare a Acor
dului privind relațiile comerciale 
dintre România și S.U.A. și acor
darea clauzei națiunii celei mai fa
vorizate au fost puse baze echita
bile, trainice Și de lungă durată con
lucrării economice dintre cele două 
țări.

Toate acestea Impun din partea ac
tiviștilor care lucrează in domeniul 
culturii o muncă tot mai intensă.

Este știut că marxism-leninismul, 
Ideologia noastră revoluționară, s-a 
impus în lupta cu concepțiile idea
liste, străine, chiar în condițiile grele, 
ale regimului burghezo-moșieresc. 
De aceea, considerăm că nu trebuie 
să evităm confruntările ideologice, 
dar să fim activi in aceste confrun
tări. Concepția revoluționară ne aju
tă să găsim răspunsuri la toate pro
blemele care preocupă astăzi ome
nirea — popoarele din țările noastre, 
din țările in curs de dezvoltare, din 
țările capitaliste dezvoltate. în acest 
sens concep eu. partidul nostru spi
ritul documentelor de la Helsinki. Nu 
este vorba doar de un schimb de fil
me. de literatură, de ziare ; aceasta 
ar fi simplist. Dezvoltarea schimbului 
în aceste domenii presupune o in
tensificare a activității revoluționare, 
o dezvoltare, in noile condiții, a con
cepției noastre despre lume și viață, 
înseamnă a răspunde la problemele 
care preocupă astăzi omenirea. în 
felul acesta spiritul Conferinței ge- 
neral-europene va fi in favoarea so
cialismului, a forțelor progresiste. 
Dumneavoastră toți aveți un rol foarte 
important in activitatea educativă de 
formare a omului nou, în întărirea 
solidarității și colaborării intre parti
dele și popoarele noastre. Avem ne
voie cu toții dc filme mai bune, de o 
literatură mai bună. în felul acesta, 
schimbul cultural între țările noastre 
se va putea cu adevărat -intensifica, 
în consfătuirea dumneavoastră cred 
că veți găsi Ioc să discutați și aceas
tă problemă. Dacă in fiecare țară 
vom face filme, piese și cărți mai 
bune, care să oglindească specificul 
fiecărei țări, dar și conținutul nou, 
revoluționar, vom putea intensifica 
schimburile și contribuția reciprocă 
la dezvoltarea culturii socialiste! Aș 
dori să vă urez succes in munca 
dumneavoastră ; în întărirea conlu
crării dumneavoastră în acest do
meniu.

Aș ruga să transmiteți secretarilor 
generali și primilor-secretari ai parti
delor dumneavoastră. Birourilor | Po
litice, Comitetelor Centrale salutul 
Comitetului nostru Central, al Comi
tetului Politic Executiv, al meu per
sonal, și urarea de succes în întreaga 
activitate. Urez popoarelor dum
neavoastră multă fericire și succes 
în activitatea lor, in construcția so
cialistă și comunistă.

Exprimind sentimentele și opinia 
tuturor miniștrilor prezenți. tovarășa 
Ludmiia Jivkova, președintele 
Comitetului pentru Artă și Cultură 
din R. P. Bulgaria, a mulțumit con
ducerii Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. gu
vernului român, pentru posibilitățile 
create consfătuirii, pentru buna or
ganizare a lucrărilor acesteia, care au 
permis o activitate de lucru bogată, 
fructuoasă, a miniștrilor culturii, 
precum și pentru alegerea fericită a 
temei consfătuirii. Această întîlnire 
a noastră — a spus vorbitoarea — 
va duce la consolidarea, în continua
re, a legăturilor noastre culturale șl 
a prieteniei între popoarele țărilor 
noastre. Arătind că se bucură din 
inimă de cuceririle și victoriile po
porului român in domeniul artei șl 
culturii, pe care le constată cu fie
care venire in România, vorbitoarea 
a adresat, în numele tuturor delega- 
ților, poporului român urări de suc
cese și mai mari în opera de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în încheiere, oaspeții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
turi cordiale din partea secretarilor 
generali, a primilor-secretari ai parti
delor frățești din țările lor și cele 
mai calde lirări de sănătate și suc
cese în activitatea consacrată pro
pășirii României socialiste.

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

A fost evidențiat rolul important 
ce!revine Comisiei economice româ- 
no-americane în încurajarea și pro
movarea de noi acțiuni de coopera
re economică, industrială și tehnică 
între întreprinderi românești și fir
me americane, inclusiv înființarea de 
societăți mixte de producție și co
mercializare. De ambele părți s-a 
manifestat un interes deosebit pen
tru materializarea posibilităților largi 
existente in acest domeniu, eviden- 
țiindu-se implicațiile pozitive pe care 
acestea le au in ansamblul relații
lor dintre cele două țări, contribuind 
totodată la dezvoltarea colaborării 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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SISTEMA TIZAREA
acțiune economîco-socială de amploare
și importanță deosebită la care este chemată

ls

sa participe întreaga populație

urbane 
condi- 
armo- 
locali-

Hotărîrile de însemnătate istorică 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la planul cincinal 1976—1980 și 
liniile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990 stabilesc un vast 
program de acțiune pentru înfăptui
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în acest cadru, traduce
rea în viață cu perseverentă și pri
cepere a Legii privind sistematiza
rea teritoriului și localităților 
și rurale reprezintă una din 
țiile esențiale ale dezvoltării 
nioase a tuturor județelor și 
taților țării.’

Acțiunile întreprinse de organele 
de partid și de stat pe linia siste
matizării teritoriului au pornit de la 
indicațiile și recomandările concrete 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, ni 
le-a adresat cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în județul Constanța. 
Am pornit de la necesitatea ca ur
banistica localităților să fie concepu
tă în spirit rațional, gospodăresc — 
evitîndu-se risipa de teren, asigu- 
rînd o densitate corespunzătoare con
strucțiilor, integrînd in chip armonios 
noile clădiri în peisajul specific al 
localităților — construcțiile noi din 
stațiuni să pună în valoare cît mai 
deplin posibilitățile deosebite .pentru 
odihnă și tratament oferite de litora
lul Mării Negre, iar platformele in
dustriale să fie astfel amplasate incit 
să constituie cadrul unei activități 
productive și economice eficiente. 
Acționind pentru traducerea în viată 
a acestor imperative, comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
a elaborat, cu participarea largă a tu
turor organelor de partid și de stat, 
a specialiștilor și cetățenilor, Studiul 
de sistematizare teritorială a județu
lui Constanta, care stabilește, pe 
baza unor analize aprofundate, nece
sitatea dezvoltării funcțiunilor eco
nomice de bază — și anume indus
trială. agricolă și turistică, precum și 
activitatea portuară și de construcții 
navale, iar în mod complementar a 
pisciculturii și silviculturii.

Concluziile acestui studiu — 
nătățit in urma dezbaterii lui 
mitetul județean de partid și 
siunea consiliului popular județean 
— au stat apoi la baza programu
lui pentru îmbunătățirea grupării lo
calităților în jurul centrelor urbane 
Și rurale dezvoltate Și cu perspecti
va de a deveni orașe și dezafectarea 
treptată a unor sate mici, slab con
struite, cu populație în continuă scă
dere și cu tendință de regrupare in 
alte localități. în acest sens, comu
nele Negru Vodă. Băneasa, Coba- 
din, Cogealac, Mihail Kogălniceanu, 
Ostrov și Crucea, care dispun de 
dotări economico-sociale și tehni- 
co-edilitare mult avansate față de 
alte localități, au fost propuse 
devină viitoare centre urbane 
funcțiuni de bază agro-industriale. 
De asemenea, s-a propus ca 36 de lo
calități mici, care ocupă o suprafață 
de 2 045 hectare, să fie dezafectate in 
mod treptat, iar terenul, pe măsura 
eliberării sale, să fie curățat, nive
lat și redat producției agricole. Aces
tei preocupări îi corespund si măsu
rile luate pentru restrîngcrea perime- 
trelor construibile ale localităților cu 
perspectivă de dezvoltare. După apro
barea acestor măsuri de către comite
tul executiv al consiliului popular ju
dețean, au fost plantate, în toate loca
litățile. borne pentru marcarea punc
telor de delimitare a perimetrului.

Ca urmare a măsurilor îndreptate 
spre restringerea perimetrelor con
struibile. peste 6 200 ha teren vor in- 

. tra treptat în circuitul producției a- 
gricole, iar construcțiile se vor înca
dra și se vor desfășura in limitele 
stabilite de legea sistematizării teri
toriului.

Menținerea și creșterea suprafețe
lor agricole, îndeosebi a suprafețelor 
arabile, In conformitate cu prevederi
le legii, cu indicațiile conducerii par
tidului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie o preocupare

deosebită si permanentă a comitetu
lui județean de partid, a consiliului 
popular județean. Amplasarea noilor 
obiective se face pe terenuri neagri
cole din perimetrele construibile ale 
localităților, din incintele unităților 
economice și îndeosebi pe terenurile 
neproductive, acordîndu-se. in toate 
cazurile, cea mai mare atenție creș
terii gradului de ocupare a teritoriu
lui. Așa, de exemplu, amplasarea unor 
rezervoare pentru produse lichide, 
depozite pentru mărfuri generale si 
alte obiective necesare activității por
tului Constanta s-a făcut pe platfor
me de pămînt cîștigate din suprafața 
mării și nu pe terenul agricol din ve
cinătatea portului. Obiectivele agro
zootehnice și ale industriei alimenta
re vor fi amplasate in centrele de 
producție ale unităților agricole, pe 
terenuri necuprinse în producția agri
colă. în situațiile cu totul și cu totul 
fortuite, cînd unele obiective nu pot

lele probleme rezultate din aplica
rea legii. în acest an s-au făcut ast
fel de analize în orașele Hîrșova și 
Medgidia, în comunele Negru Vodă, 
Băneasa și Cobadin — viitoare 
centre urbane, precum și în comu
nele cu perspectivă a deveni centre 
urbane : Mihail Kogălniceanu, To- 
praisar, Cumpăna etc.

în scopul analizării rezultatelor 
obținute în acțiunea de sistematiza
re și proiectare a construcțiilor și 
pentru a stabili programul activității 
viitoare, biroul comitetului județean 
de partid și comitetul executiv al 
consiliului popular județean au orga
nizat o consfătuire de lucru cu ingi
nerii și arhitecții din unitățile jude
țene de proiectare, cu președinții și 
vicepreședinții consiliilor populare și 
cu cadre de specialitate în probleme 
de sistematizare din aparatul con
siliului popular județean.

Cu această ocazie s-a subliniat

Din experiența și preocupările imediate 
ale Consiliului popular 
al județului Constanța

îmbu- 
în co
in se-

să 
cu

fl amplasate decît pe terenuri arabile 
— situații 
minate pe 
prevăzute 
pentru ca
fie recuperate prin transformarea în 
terenuri arabile a altor terenuri pină 
acum neproductive. în acest scop s-a 
organizat o evidentă strictă a tutu
ror terenurilor arabile și agricole a- 
probate a fi ocupate cu diferite obiec
tive, suprafețele și terenurile ce 
urmează a fi recuperate și termenele 
pină cind aceste terenuri trebuie să 
fie 
colă.
se
a celor ce urmează să preia în ex
ploatare aceste terenuri și sub con
trolul permanent, pe faze de lucrări, 
al organelor de specialitate din sub- 
ordinea Direcției generale a agri
culturii și industriei alimentare. 
Dacă sub aspectul calitativ al lu
crărilor de recuperare rezultatele 
sînt mulțumitoare. în ceea ce pri
vește termenul pînă la care trebuie 
efectuată recuperarea mai există 
unele întîrzieri. pentru care se a- 
plică prevederile legale — neatri- 
buindu-se alte terenuri pînă cînd 
nu sînt recuperate cele acordate an
terior.

în toate acțiunile noastre privind 
sistematizarea, dar cu deosebire a- 
tunci cind este vorba de localități, 
pornim de la considerentul că facto
rul determinant in aplicarea cu suc
ces a noilor principii de sistemati
zare îl constituie antrenarea cit mai 
largă a cetățenilor Ia traducerea in 
viață a tuturor prevederilor legii, 
crearea unei opinii de masă pentru 
prevenirea oricăror abateri de la 
disciplina în construcții.

Schițele de sistematizare șl deta
lii de centre civice au fost expuse 
și dezbătute cu cetățenii. Cu aceste 
prilejuri au fost formulate peste 
500 de propuneri, care — analizate 
cu toată atenția de comisiile ele sis
tematizare, de comitetele executive 
și de proiectanți — au folosit și vor 
folosi în continuare, pină la defini
tivarea tuturor schițelor, la îmbună
tățirea soluțiilor propuse.

în scopul întăririi răspunderii 
pentru respectarea prevederilor Le
gii sistematizării, comitetul execu
tiv al consiliului popular județean a 
alcătuit colective formate din juriști, 
economiști și specialiști în probleme 
de sistematizare și proiectare, care 
se deplasează periodic în orașe și 
centrele comunale pentru a ajuta și 
îndruma activitatea comitetelor șl 
birourilor executive, precum și pen
tru a discuta cu cetățenii principa

îndelung gindite și deter- 
baza tuturor aprobărilor 
de lege — se iau măsuri 
suprafețele respective să

incluse în producția agri- 
Operatiunile de recuperare 

fac sub îndrumarea atentă

încă o dată necesitatea ca, în conti
nuare, amplasarea locuințelor să se 
facă începind de la centru Bpre pe
riferie, să se asigure o proporție co
respunzătoare între blocurile înalte 
și cele joase, precum și o trecere fi- , 
rească, armonioasă, între diferitele 
etape de construcții ; spațiile pentru 
comerț și diferite prestații să fie 
introduse de regulă la parterul 
blocurilor. De asemenea, în ansam
bluri să se realizeze o grupare opti
mă a dotărilor necesare, să se rezer
ve terenul cuvenit pentru obiectivele 
care vor fi executate în etapele vi
itoare. să se construiască în special 
pe arterele principale, să se reducă 
suprafețele drumurilor, aleilor, să se 
scurteze traseul rețelelor tehnico-e- 
dilitare, să se asigure o densitate 
optimă. Detaliile de sistematizare în
tocmite și aprobate pentru zonele 
Lăpușneanu, km 4—5, Tomis Nord și 
altele din municipiul Constanța, de 
pildă, au demonstrat posibilitatea e- 
fectuării unei organizări superioare 
a teritoriului, obținînd densități cu
prinse intre 7 500—9 500 mp locuibili 
la hectar.

Pentru amplasarea locuințelor din 
cincinalul următor se au în vedere 
indicațiile conducerii superioare de 
partid, principiile stabilite de Legea 
sistematizării, pentru a se asigura o 
mai bună organizare a terenului, a 
se realiza.fronturi stradale închegate, 
personalizate printr-o arhitectură mo
dernă, care să păstreze tot ceea ce 

. este valoros in tradiția locală, cu tra
tarea individualizată a clădirilor în 
funcție de amplasamentul și desti-

nația fiecăreia. Pe arterele rutiere 
de penetrație ale orașului Constanta 
se vor amplasa clădiri realizate în 
fronturi închegate, conform prevede
rilor detaliilor de sistematizare, iar 
falezele vor fi amenajate, consolida
te și dotate cu construcții ale căror vo
lume și înălțimi vor conferi orașului, 
văzut dinspre mare, o notă dominantă, 

în ceea ce privește zonele indus
triale Și de depozite, pe baza anali
zei situației existente, s-a stabilit re
organizarea lor pentru ca obiectivele 
de producție existente să ocupe nu
mai suprafețele de teren strict nece
sare. arterele de circulație supradi
mensionate să fie reduse, iar unele 
dotări de producție și tehnico-edili- 
tare să fie folosite în comun, astfel 
incit înainte de a realiza noi platfor
me industriale să asigurăm mai în- 
tîi o bună ocupare a celor existente. 
Pe baza acestor indicații, institutul 
de proiectări județean a definitivat 
elementele de coordonare ale deta
liului de sistematizare a zonei Indus
triale și de depozite din orașul 
stanța.

Proiectele 
tematizare 
stanța și 
toral, detaliile 
ale unor ansambluri de locuințe, pre
cum și amplasarea obiectivelor in
dustriale ale cincinalului următor in. 
platforme și zone au fost prezentate 
spre examinare conducerii superioa
re de partid în ziua de 14 august 
Analizind fiecare machetă prezenta
tă. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că mai sînt încă posibile îm
bunătățiri, făcînd recomandări con
crete, foarte prețioase, în acest sens. 
Apoi, după cum și presa a relatat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a între
prins o vizită de lucru în zona Nă
vodari, în cadrul căreia — analizînd 
diverse variante — a stabilit, drept 
cea mai potrivită soluție, amplasarea 
combinatului petrochimic între ora
șul Năvodari și capul Midia.

în lumina acestor recomandări, in 
prezent îmbunătățim documentațiile 
ce-au fost prezentate conducerii de 
partid și lucrăm la întocmirea schi
țelor ce urmează să le prezentăm — 
cu privire la sistematizarea celorlalte 
orașe 
bane, 
rința 
liilor 
schițele de sistematizare ale tuturor 
comunelor și localităților compo
nente.

Problemele sistematizării teritoriu
lui sînt atit de complexe și atît de 
importante incit va trebui să mun
cim mult pentru a le soluționa în . 
condiții optime. în deplin consens cu 
sarcinile și orientările primite. Sîn- 
tem angajați deplin în acest efort.

Foto : S. Cristian
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niște

Lacul Sf. Ana de la Tușnad

Con-

și machetele de 
a municipiului 
stațiunilor de pe 

de sistematizare

sis- 
Con- 

: li-

și comune, viitoare centre ur- 
De asemenea, pînă la Confe- 
județeană a deputaților consi- 

po'pulare. vom definitiva

Ion POPPA 
prim-vicspreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Constanța

® NOÎ lUCFGH Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă po
tabilă și industrială a localității Gherla. în acest școp. constructorii de 
la Trustul județean de construcții Cluj lucrează in prezent la insta
larea unei conducte de apă, în lungime de 42 km. Debitul de apă se 
asigură din lacul de acumulare Gilău, de pe rîul Someș. (Gheorghe 
Lăzanu, economist, Cluj-Napoca).

© MlIZOU ȘCOiOf ora?uî DărăbanI, cu sprijinul elevilor 
șî al părinților acestora, a fost organizat în vechea clădire a primei 
școli primare de stat din Moldova un muzeu. Numeroase colecții, pre
cum și bogatul material arhivistic al muzeului oferă date inedite cu 
privire la viața și preocupările locuitorilor de pe aceste meleaguri, 
la dezvoltarea școlii din această zonă a țării. (Iosif Naghiu, profesor, 
orașul Săveni, județul Botoșani).

© Risipă cu... wșjocmele. Peste 230 000 lel a plătit> <3e 
la începutul anului, cooperativa de consum Sînnicolau-Mare drept lo
cații pentru 539 vagoane nedescărcate în termen in stația C.F.R. Tot 
din același motiv, filatura, fabrică nouă, a plătit locații de 570 050 lei 
pentru o staționare de 2 101 ore a 100 vagoane. Iar trustul de construcții 
industriale — 30 090 lei pentru 46 vagoane cu o staționare peste termen 
de 1 185 ore. Nu este oare cazul ca tovarășii din conducerile unităților 
amintite să acorde mai multă atenție măsurilor pentru descărcarea 
la timp a mărfurilor din vagoane, pentru evitarea unor asemenea pa
gube ? (Gheorghe Negricioiu, Sînnicolau-Mare. județul Timiș).

© Spînt cjospodăresc. La LR’E’ pite?tt s_a înregistrat, de 
la începutul anului și pînă în prezent, o economie de energie electrică 
echivalentă cu consumul pe timp de un an necesar pentru un cartier 
cu 3 000 apartamente. Tot în această perioadă, la I.T.A. — Argeș s-au 
economisit 431 tone benzină, cantitate necesară pentru circulația timp 
de 6 zile a 16 000 autovehicule. (Ioan Rizoiu, Pitești).

@ SUGjSH'W'î conducerii Exploatării miniere Motru să anali
zeze posibilitatea amenajării unui drum, pe o distantă de 2—3 km pe 
lingă terasamentul liniei ferate, pe care să circule mașinile de mare 
tonaj ce transportă cărbunele extras din sectorul de exploatare Ro- 
șiuța. în acest fel s-ar evita ocolul de circa 7 km pe drumul național 
67, s-ar realiza importante economii de combustibil și în plus nu s-ar 
mai stînjeni circulația pe această arteră unde se află situate două școli, 
o grădiniță de copii, magazin universal, aprozar etc. De asemenea, 
s-ar preveni și poluarea cu praf, de cărbune a satului Roșiuța și a fura
jelor sectorului zootehnic al C.A.P., prin incinta căruia circulă in pre
zent mașinile. (Constantin Nișulescu, satul Roșiuța, orașul Motru, jude- 

'țuî Gorj).
© Pî'iîî COnSllibU$i(3 Sătenilor, recent s-au dat în folosință 

la școlile generale din comuna Brădeștî — Dolj două ateliere-școa- 
lă. Fiecare,atelier, cu v capacitate de 60 locuri, cuprinde cite două secții: 
lăcătușeribțpăhtru băieți și croitorie pentru fete. începind cu noul an 
școlar, elevii celor două școli au astfel asigurate condiții optime pen? 
tru desfășurarea activității practice. (Ion Diaconu. membru cooperator).

păgubași
Șeful miliției județene Mehe

dinți, colonelul Lazăr Marin, ne 
trimite o scrisoare în care in
serează o listă cu tot felul de 
obiecte : un recamier (pentru o 
persoană) ; 10 perechi de schi
uri (pentru copii) ; 2 lăzi cu bis
cuiți (marca „Eugenia") ; 6 saci 
cu poliester (de culoare roșie) ; 
60 de borcane cu castraveți (in 
oțet) ; 10 saci cu mazăre (boa
be) : 12 baloturi de stambă (de 
culori diferite)... „Toate aceste 
obiecte — ni se spune — au fost 
sustrase de niște răufăcători din 
diferite trenuri care au trecut 
prin stația C.F.R. Lunca Banu
lui. Deși am anunțat mai de 
mult toate Direcțiile regionale 
C.F.R. din țară, n-am primit în
că nici o sesizare sau reclama- 
ție. Am dori ca măcar prin 
ziar să afle păgubașii... Vor 
afla, firește. Dar cum este 
posibil ca, de luni de zile, nici 
un șef de unitate, de depozit 
sau magazie să nu, observe 
absența acestor obiecte și să nu 
reclame nimănui nimic ?

„Memoria 
vizuală"

Șofer la I.T.A. Rm. Vilcea, 
Constantin Cățea nu prea se 
pricepea la regulile de circula
ție. „Eu — zicea el — n-am ți
nere de minte, am numai me
morie vizuală. Cind sint la drum 
Si văd semnele, mă orientez la 
fața locului". Dar, cum tocmai 
voia să se prezinte la examen 
pentru obținerea unor noi cate
gorii de conducere auto, l-a ru
gat pe colegul său Nicolae Cir- 
jan să se prezinte in locul lui 
„la teorie, că la practică n-am 
probleme". Văzind că N.C. nu 
se lasă convins, îi spuse : „Am 
aranjat totul cu comisia de exa
minare. Intri, răspunzi st gata". 
Dar n-a fost gata deloc. Exami
natorii, respectiv lucrătorii de 
miliție, prinzindu-l pe Cirjan pe 
sensul interzis al substituirii de 
persoană, l-au virat spre instan
ța de judecată. In ce-l privește 
pe celălalt, „memoria lui vizua
lă" nu l-a mai putut ajuta să se 
orienteze. Dimpotrivă. E 
derută totală.

Un „tîrg“ 
inedit

într-o

Valea 
loan

Foto : E. DichiseanuDin noul pelsa| urbanistic al Constanței

Președintele C.A.P. din 
. Chioarului (Maramureș), 
ICostin, avea două vaci. S-a dus • 

cu ele in tîrg să le vindă. Ne- 
căzind la învoială cu nici un 

I cumpărător, ținînd — cum se 
zice — la preț, președintele s-a 
întors cu vacile acasă, apoi le-a 
dus in curtea dispensarului ve- " 

Iterinar din localitate și a deschis» 
un „tîrg" cu totul inedit. El vlnri^. 
zător (in calitate de proprietar), '*• 
și tot el cumpărător (in calita
te de reprezentant al C.A.P.). 
Si, uite-așa, a scăpat de joiane 
la prețul la care a ținut cu din- 

Iții. Dar oamenii au ținut minte 
că președintele a mai „scăpat" 
și de niște oi, pe care le-a vîn- 

Idut tot la C.A.P. Ba, mai mult : 
altă dată, președintele a cum
părat din banii cooperativei o 
vacă și pentru gospodăria pro- 

Iprie, la un preț fixat tot de el.
Acum a intrat pe firul... toc
melilor lui și un control inopi- 

■ nat, care a stabilit că I.C. a 
adu, C.A.P. o pagubă de aproa- ’ 

I pe 22 000 lei. Să vedem cu cin- • 
mai bate... palma la acest pre*

Vasluiul se pregătește 
să-și aniverseze 600 de ani 
de la prima mențiune do
cumentară. Dar de bunii 
seamă că așezarea a existat 
cu mult mai înainte de acel 
an 1375 înscris in perga- 
mentul-princeps. La Muzeul 
județean se găsesc vestigii 
ale culturii materiale și spi
rituale de mai înainte de 
era noastră, din epocile 
bronzului și fierului, apoi 
din secolele II. III și IV ale 
erei noastre. De asemenea, 
în vatra Vasluiului, ca în 
întreaga țară, au fost gă
site vestigii din perioada de 
formare a poporului ro
mân, a limbii române. Să 
mai amintim că. încă de la 
sfîrșitul secolului al XIV- 
lea și în timpul domniei lui 
Alexandru cel Bun. Vasluiul 
avea demnitatea de Curte 
domnească. Dar Vasluiul 
strălucește cel mai puternic 
în a doua jumătate a seco
lului al XV-lea. sub dom
nia lui Ștefan cel Mare.

Vasluiul nu era. in acea 
eroică vreme, un tîrg oare
care. ci o așezare impor
tantă — și nu numai prin 
poziția strategică, ci și prin 
valoarea economică — do
vadă fiind interesul purtat 
de marele domn localității. 
O așezare de care avea aă-1 
lege repurtarea strălucitei 
izbînzi de la Podul înalt, 
din anul 1475 (printr-o fe
ricită coincidentă jubileul 
localității este serbat ală
turi de jumătatea de mile
niu scurs de la această bă
tălie, una dintre cele mal 
glorioase pagini din marea 
cronică a luptelor poporului 
român pentru suveranitate, 
independență națională, 
pentru păstrarea ființei ro
mânilor). în această aură 
vitejească. Vasluiul avea să 
se dezvolte și ca un centru 
economic (sint cunoscute

legăturile comerciale între 
negustorii din partea locu
lui și cei din Brașov) și ca 
unul de cultură (fapt ates
tat de apariția unor perso
nalități de prestigiu inter
național ca spătarul Miles- 
cu. sau a pisarilor si die- 
cilor din secolul al XVIII- 
lea, care aveau să îmbogă
țească limba românească 
prin scrierile lor...).

Despre faptele de arme 
săvirșite de vasluieni în 
1877 vorbește cunoscuta 
poezie dedicată legendaru
lui Peneș Curcanul, perso
naj real, cinstit azi printr-o 
casă memorială... Așa cum 
este cinstită memoria pa
șoptiștilor din organizația 
secretă „Asociația Patrioti
că", geamănă cu „Frăția" 
din Tara Românească... Sau 
memoria revoluționarilor 
care, în timpul modern a- 
veau să țină aprinsă, și in 
locurile vasluiene. flacăra 
luptei pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, pentru 
independentă națională, 
pentru libertate socială.

în legătură cu economia 
vechiului tîrg in perioada 
capitalistă, datele „de epo
că" sint concludente : in 
1938 existau aici o topito
rie de cinepă. o fabrică de 
ceramică. 3 mori comercia
le — toate avind nici 400 
de muncitori — toti sezo
nieri.

...Așadar, despre o ade
vărată industrie in acest 
mindru colț de țară nu se 
poate vorbi decît la timpul 
prezent, ia timpul luminos 
al construcției socialiste. Si 
aici, datele statistice sint 
concludente. Iată una sin
gură. rod și măsură a ul
timului deceniu : de Ia 100 
milioane Iei in 1965, valoa
rea producției vasluiene a 
urcat, in prezent, la circa 
1,5 miliarde lei producție

globală. Prin intrarea in 
funcțiune, alături de „ve
chile" fabrici („Confec
ția" și „Mobila" — rea
lizări ale cincinalului pre
cedent) a unor mari unități 
ca : întreprinderea de ma
teriale izolatoare, întreprin
derea de ventilatoare, fila
tura de bumbac și altele,

pildă, industria chimică, 
azi inexistentă aici, va de
ține în anul 1980 o pon
dere de peste 22 la sută, in 
forța productivă a județu
lui. iar cea electrotehnică 
— și ea o premieră abso
lută în aceste locuri — se 
va înscrie cu aproape opt 
procente).

întreprinderea da prelu
crare a lemnului — unitate 
cu planul cincinal de mult 
îndeplinit — se pregătește 
lansarea unei noi garni
turi de mobilă : „Vaslui 
600", unul din cele peste 
100 de tipuri solicitate pe 
piața externă. Tot la fel, 
la întreprinderea de con

pentru industria navală șl 
minieră... Sărbători ale is
toriei — sărbători ale mun
cii. Ele întregesc tinuta 
viguroasă, zîmbetul de ce
tate înfloritoare al Vaslu
iului acestor zile.

...Zîmbetul acesta înflo
rește pe un chip edilitar- 
urbanțstic. și el esențial-V4SIU/ Swifter/ g/e ista Al

; sărbători ah muncii

numărul oamenilor produc
ției a crescut de peste trei 
ori față de perioada '65—'70. 
Un proces in continuă 
creștere, de vreme ce in 
viitorul cincinal numă
rul locurilor de muncă va 
spori cu încă 10 000. Va fi 
reflexul efortului înțelept 
al îmbogățirii și innoirii 
structurii producției (de

...Septembrie- 1975. Vas
luienii pregătesc un raport 
muncitoresc de mindrie. Ei 
dau zor pentru ca. în cu- 
rînd, să vestească condu
cerii partidului. întregii 
țări îndeplinirea prevede
rilor planului cincinal... Ce 
se întîmplă. la Vaslui, azi 
într-o zi de muncă 7 Fa
cem un tur de orizont. La

fecții. producția de astăzi 
vine să rotunjească jumă
tatea de miliard de Iei pes
te prevederile cincinalului 
(îndeplinit, aici, incă din 
octombrie 1974). Și. la fel, 
pe cea mai tînără platfor
mă — Vaslui-Rediu — la 
întreprinderea de ventila
toare sînt finalizate noi 
tipo-dimensiunî de produse

mente nou. Multe din întor- 
tocherile arhaice au dispă
rut, locul „limpezindu-se“ 
in luminoase ansambluri 
de locuințe (1788 de apar
tamente construite între 
anii 1966—1970 ; iar în ac
tualul cincinal: 3 790). O- 
tașul a crescut pe verti
cală fără insă să-și piardă 
căldura de venerabilă așe-

zare umană. Centrul ad
ministrativ cu noul sediu 
și casa de cultură, com
plexul muzeistic, cinema
tograful, spitalul, hotelul 
turistic, magazinul „Cen
tral" sînt ilustrări eloc
vente. Și sint, de aseme
nea, argumente pentru vii
tor : pe magistrala nord- 
est, un nou cartier cu a- 
proape 1 000 de aparta
mente a și început 
să-și primească locatarii, a- 
ceasta fiind doar „trece
rea" către cele aproape 
6 000 de apartamente pre
văzute pentru noul cinci
nal. (De reținut faptul că 
în prezent mai bine de 
jumătate din populația 
Vasluiului trăiește in apar
tamente noi).

Un oraș străvechi — în
tinerit. Prin industria nouă, 
prin populația tînără (a- 
proape 7 000 de elevi în
vață, la Vaslui. în școli 
generale și profesionale. în 
licee al căror profil soig
ne totul : de electrotehnică, 
de construcții, de meca
nică. de textile : o școală 
postliceală, una de maiștri). 
Un oraș tînăr, cu tradiții 
tinere, plantate, ca pre
tutindeni în tară, și in a- 
cest sol moldav al eternei 
omenii românești. De pildă, 
tradiția ca fiecare locuitor 
al Vasluiului să planteze 
cite un pom, să îngrijească 
un strat de flori... Gesturi 
sentimentale. simbolice ? 
Da, dar nu doar atît, de 
vreme ce toate acestea în
seamnă, pină acum. 50 de 
hectare de spații verzi.

Din mijlocul acestui spa
țiu înflorit privește Vaslu
iul către viitorul cincinal, 
în peisajul industrial vor 
apărea noi întreprinderi 
(de cuplaje mecanice., de 
utilaj chimic, de aparate de 
măsură și control, de mase 
plastice, de fire și fibre po- 
liesterice, de articole din 
mase plastice, de lacuri și

vopsele, o țesătorie pentru 
prelucrarea firelor de bum
bac, o filatură), toate aces
tea însemnind urcarea pon
derii industriei, in econo
mia acestui vechi județ 
„eminamente...", la 40 la 
sută. însemnind o dinami
că a ritmului anual de 30 
la sută.

...Este ritmul alert, am
plu, în care își trăiesc vas
luienii și sărbătoarea celor 
600 de ani. Prin tot ce în
treprind ei in aceste zile, 
prin bucuria cu care o 
fac. arată că poartă pentru 
totdeauna in inimă și in 
ginduri aprecierile și indi
cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adresate lor cu 
prilejul recentei vizite de 
lucru întreprinse la Vaslui. 
Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" cla
sa I, strălucind pe pieptul 
simbolic al orașului, are 
gravate de jur-imprejur cu
vintele prin care secretarul 
general al partidului arată 
că această distincție mar
chează „atît existența a 
600 de ani a Vasluiului, 
cinstirea bătăliei purtate 
cu 500 de ani în urmă de 
Ștefan cel Marc, cît și a- 
precierea activității comu
niștilor, a tuturor oameni
lor muncii din Vaslui în 
anii construcției socialiste, 
în acest cincinal, in înfăp
tuirea politicii partidului 
nostru".

Mîndri de ceea ce au în
făptuit pină acum, vasluie
nii pășesc în cel de-al șap
telea veac de existentă a 
orașului lor animați de do
rința de a înfăptui neabă
tut Programul partidului, 
hotăriți să facă din orașul 
multisecular o localitate tot 
mai înfloritoare — și prin 
aceasta să o păstreze mereu 
tinără.

Crăciun 1ĂI.UCI 
corespondentul „Scinteii"

consumați

Mie — s 
Stupini —

I

Din nou 
despre 
hrăpăreți

— Cam cît zahăr 
pe lună ?

— Vreo patru-cinci 
răspuns I. Jinga din 
Brasov.

— Atunci de ce v-ati făcut 
un „depozit" acasă de 109 kilo
grame ? Adică pentru... 2 ani de 
zile ?

Aceeași întrebare a fost pusă 
și lui Bela Kovacs din Codlea, 
dar nu privitoare la zahăr, ci la 
făină, primindu-se același răs
puns : „citeva kile pe lună".

— Atunci de ce v-ati făcut o 
„provizie" de 500 kg de făină ? 
Adică pentru... cițiva ani de a- 
cum încolo ?

La această întrebare n-a pu
tut răspunde nici Iuliana. Moisa, 
de pe strada N. 
care își burdușise 
50 kg de zahăr si 
Numai pentru ea

Bălcescu 10, 
cămara cu 

40 kg făină, 
singură.

I „Nu vindem
| pepsi fără...
I coniac"

Zi de septembrie la restauran
tul hotelului „Rusca" din Hune
doara. Corespondentul nostru, 
Sabin Ionescu. roagă să fie 
servit cu o sticlă de pepsi.

— Cum doriți să fie ? — în
treabă ospătarul Ștefan Ghirca.

— Pepsi, ca oricare pepsi. 
Dacă s-ar intîmpla să fie și re
ce...

— Aaa, nu m-ați înțeles. 
Avem pepsi, servim pepsi, dar 
numai cu coniac sau cu rom. 
Dispoziția șefului...

L-am căutat pe responsabil, 
dar nu l-am găsit. Poate îl yor 
găsi rindurile de față. Nu atit 
pe el, cit pe cei dispuși să tole
reze o asemenea năstrușnică 
„dispoziție".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Pentru buna anroviziona- 
re de iarnă a populației se 
cere ca întreaga recoltă de 
cartofi să fie strinsă cu gri
jă, transportată tn timpul 
cel mai scurt din clmp și 
bine depozitată, astfel Incit, 
In timpul păstrării, să nu se 
înregistreze nici o pierdere. 
Din datele furnizate de 
Centrala de legume-fructe 
rezultă că tn cooperativele 
agricole cartofii de vară și < 
de toamnă au fost recoltați 
de pe 80 500 ha, ceea ce re
prezintă 80 la sută din su
prafețele cultivate. Unul 
din principalele județe pro
ducătoare de cartofi — Su
ceava — a încheiat recolta
rea acestei «culturi. în alte 
județe — Alba. Mureș, 
Vrancea, Neamț, Prahova, 
Vaslui, Iași, Botoșani, Cluj

— se string cartofii de pe 
ultimele suprafețe.

După cum reiese din ci
frele de pe harta de mai 
sus, care prezintă stadiul 
recoltării cartofilor în coo
perativele agricole In ziua 
de 22 septembrie. In unele 
județe lucrările sînt intlr- 
ziate. Atrage In mod deo
sebit atenția faptul că mai 
sînt de recoltat cartofi de 
pe suprafețe mari în două 
județe mari producătoare — 
Covasna și Harghita. Este 
necesar ca în județele res
pective, care au o puter
nică bază materială — com
bine de diverse tipuri, ma
șini de sortat — să fie lua
te în continuare măsuri e- 
nergice pentru ca întreaga 
recoltă să fie strinsă în tim
pul cel mai scurt. De ase

menea, trebuie intensifica
tă stringerea cartofilor In 
acele județe — Teleorman, 
Ialomița, Olt, Caraș-Seve- 
rin ș.a. — cu suprafețe Cul
tivate mai mici, dar unde 
stadiul recoltării este neco
respunzător. Concomitent cu 
grăbirea recoltării, o aten
ție deosebită trebuie acor
dată livrării cartofilor la 
fondul de stat. Decalajul 
este evident: în timp ce re
colta a fost strinsă de pe 
80 la sută din suprafețe, li
vrările reprezintă numai 32 
la sută din plan. Cum se 
desfășoară recoltarea, livra
rea și transportul cartofi
lor ? Publicăm alăturat con
cluziile raidului nostru în
treprins în cele două jude
țe mari cultivatoare: Co
vasna și Harghita.

Sortare prin „sita exigenței*'
în articolul: Î.CÎnd sita exigentei 

are *ochiuri» prea mari“, publicat în 
„Scinteia" din 13 septembrie a.c„ se 
criticau atit neajunsurile constata
te în județul Covasna la recoltat, cit 
și lipsa de răspundere a unor con
ducători de unități agricole și baze 
de recepție pentru sortarea cartofi
lor. Să vedem, mai întîi, ce s-a între
prins pentru a se grăbi lucrările de 
recoltare.

în urma măsurilor energice luate 
de comandamentul județean, precum 
și de comandamentele locale, carto
fii sînt recoltați, sortați și trans
portați cu grijă. O inițiativă foarte 
bună se remarcă la cooperativaa- 
gricolă Turia. Aici, . celor . 600 elevi 
care ajută la recoltarea cartofilor li 
se înmînează în fiecare dimineață 
cîte 10 saci. Odată cu stringerea car
tofilor. elevii ii sortează pe calități.: 
pentru consum, sămînță sau indus
trializare. în comuna Malnăș. co
mandamentul condus de primarul co
munei, Ban Mihai, a organizat o 
stație de sortare care asigură ale
gerea cartofilor pe calități. Ca ur
mare a măsurilor întreprinse de co
mandamentul județean, ritmul trans
portului a crescut, astfel încît ' in 
decurs de o săptămină cele peste 
20 000 tone cartofi depozitați pe 
cimp au fost transportați, in bună 
parte, la bazele de recepție. „Nici 
un cartof să nu rămînă în pămint" 
— sub această deviză se face, pe fie
care tarla cultivată cu cartofi, a doua

recoltare după ce pămlntul este din 
nou răscolit cu cultivatoarele. Meri
tă' să fie evidențiate cooperativele 
din Lemnia. Bicsad. Sînzieni. Cer- 
nat, Tg. Seouiesc pentru bunul mers 
al recoltării.

Indiscutabil, ritmul recoltării ar 
putea să fie și mai bun dacă fie
care comandament comunal ar ăcor-

COVASNA

da întreaga atenție folosirii utila
jelor. îndeosebi a combinelor CRC-2. 
Județul Covasna dispune de 80 a- 
semenea combine, din care, în zile
le cînd am efectuat raidul, nu lu
crau. decît 10—12. De ce nu sint fo
losite ? „PămirituT este prea uscat, 
prea tare" — ni s-a răspuns. O ata
re justificare poate fi plauzibilă in 
cazul unor parcele, dar nicidecum 
pentru . toată suprafața cultivată, cu 
cartofi. Cooperativele din Mărgineni, 
Lemnia. Turia. Brateș. Boroșneu- 
Mare. etc. nici nu ău încercat măcar 
să folosească aceste utilaje, pentru 
adevăratul motiv că recoltarea cu 
combina cere o organizare mai bună 
a muncii. Comandamentele comuna
le au datoria să ia măsuri energice 
pentru folosirea tuturor utilajelor a- 
flate în dotarea S.M.A.

Ce se face pentru a se livra car

tofi de bună calitate 1 Pe baza in
dicațiilor date de comandamentul 
județean, întreaga producție este 
sortată fie de unitățile producătoa
re. fie de beneficiarul intermediar 
I.L.F. Pentru sortare, cooperativele 
agricole din județ dispun de 21 sor- 
tatoare, la care se adaugă alte 40 
primite de la I.L.F. De asemenea, 
I.L.F. a organizat trei centre de 
sortare a cartofilor dotate cu 6 ma
șini de sortat. în articolul precedent 
se critica faptul că pentru industria
lizare erau livrați cartofi mari, care, 
prin sortare, puteau fi dati în con
sum. Acum, la întreprinderea de a- 
midon Tg. Secuiesc — după cum nc-a 
declarat directoarea unității, Eva 
Richter — în urma dispozițiilor date 
de comandamentul județean, sint pre- 
luați doar cartofi de categoria a 3-a. 
S-a dispus, totodată, resortarea can
tităților sosite înaintea acestei dis
poziții. Pînă la această dată au fost 
resortati 200 tone cartofi, iar aceas
tă- lucrare continuă. Și la întreprin
derea de spirt Sf. Gheorghe-Ozun, 
inginerul-șef Alex. Popa ne-a spus 
că se, prelucrează doar cartofi de 
mici dimensiuni. Iată deci eficien
tă unor măsuri bune. Tot așa tre
buie să se procedeze ți pentru gră
birea recoltatului, astfel incit, in 
timpul cel, mai scurt, să fie adunată 
întreaga producție de cartofi.

TOMURI G6za
corespondentul „Scînteii"

Dacă s-ar rostogoli din cimp in
De ce în județul Harghita recolta

rea cartofilor a întîrziat ? S-ar putea 
spune că în județ se cultivă 
o suprafață mare cu , cartofi 
— peste 9 000 hectare — și aceasta 
necesită eforturi susținute acum, la 
recoltat. Nu aceasta este cauza. în 
multe unități, printr-o temeinică or
ganizare a muncii, lucrările sînt a- 
vansate. De exemplu, în cooperati
vele agricole Gheorghieni, Ineu, To- 
mești. Joseni, Voșlobeni, in cîteva 
zile se va termina recoltatul cartofi
lor. în alte unități însă — Remetea, 
Cașinu-Nou. Misentea. Mihăileni și 
altele — lucrările sînt rămase mult în 
urmă. Realitatea este că. tn unele 
comune, comandamentele locale nu 
s-au ocupat cu răspundere de aceas
tă problemă. Este vorba de cele din 
Atia. Corund, Ocna de Jos și Ocna

de Sus și alte locuri. Unitățile agri
cole din raza de activitate a centru
lui de legume și fructe Odorheiu- 
Secuiesc au livrat la fondul de stat 
numai 18 tone din cele 1 780 tone

HARGHITA

prevăzute. Nici în unitățile situate în 
depresiunile Ciucului și Gheorghie- 
nilor ritmul livrărilor nu ține pasul 
cu mersul recoltării. La Cozmeni sau 
la Ciucsîngeorgiu, de pildă, a fost 
livrată întreaga cantitate de cartofi 
de sămînță, dar din cei pentru con
sum nu s-au dat decit cantități in
fime.

depozite...
Ca urmare, din cele peste 54 000 

tone cartofi recoltați în unitățile a- 
gricole din județ, au fost livrate doar 
13 000 tone. Organele locale au ne
glijat acțiunea de achiziționare a 
cartofilor de la populație. Din cele 
20 000 tone planificate s-au achizițio
nat. pînă acum, doar 300 tone. Se 
pune întrebarea : unde sînt cartofii ? 
Desigur, așa cum s-a arătat la în-
ceput, o parte sînt încă în pămînt. 
Dar cei mai multi zac în grămezi pe 
cimp, la sediile unităților și chiar pe 
rampele gărilor — de unde, firește! 
nu se vor rostogoli 
pozite. Se impun 
gice pentru a se

singuri în de- 
măsuri ener- 
intensifica li-

vrarea și transportul întregii produc
ții de cartofi.

BARTUNEK Istvan 
corespondentul „Scînteii"

Modernizarea tehnologiilor de fabricație este o preocupare constantă la Combinatul de industrializare a 
lemnului Pipera. Colectivul acestei mari unități economice bucureștene acționează, în acest sens, pentru o cît mai 
bună valorificare a materiilor prime și în același timp pentru obținerea unor produse de înaltă calitate. De 
curînd a intrat în probe tehnologice o linie automată — în fotografie — pentru realizarea mobilei din panouri. Prin 
aceasta, capacitatea de fabricație în acest sector crește de aproape patru ori. Totodată, se va putea realiza o 
gamă mai diversă de produse, cu caracteristici funcționale și estetice mult îmbunătățite. Finalizarea acestei inves
tiții la termenul prevăzut este rezultatul conlucrării rodnice între beneficiar și constructor Foto : S. Cristian

După recoltare, la cooperativa agricolă din Cernat, 
județul Covasna, cartofii sînt însilozați cu grijă (fotografia 
de sus). La unul din depozitele din Capitala, cel de la 
Chitila, cartofii sînt descârcați direct pe benzile trans
portoare, de unde iau drumul silozurilor sau sînt livrați 

pentru aprovizionarea pieței (fotografia de jos)

AU ÎNDEPLINIT CINCINALUL
Industria

Toți oamenii muncii — români, ma- 
ghiari, germani — din municiphajP 
Brașov raportează îndeplinirea prt? 
vederilor actualului cincinal la pro
ducția industrială cu 101 zile înainte 
de termen, creindu-se condiții ca 
pînă la finele acestui an să obțină o 
producție industrială suplimentară in 
valoare de peste 8 miliarde lei. Bra
șovul va produce și livra în plus e- 
conomiei naționale și partenerilor ex
terni, intre altele, 21 000 tractoare, 
900 000 rulmenți, mobilă în valoare 
de 250 milioane lei, importante can
tități de alte produse.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, se spune, printre altele : 
Perseverând în aplicarea în viață a

municipiului Brașov
prețioaselor dumneavoastră indica
ții, date cu prilejul vizitelor de lu
cru în județul și municipiul Brașov, 
vă raportăm, stimate tovarășe secre
tar general, că pește 40 la sută din 
gama largă de produse — tractoare, 
autocamioane, rulmenți, transmisii 
hidraulice și turbosuflante, tricotaje, 
mobilă și altele —- s-au reînnoit, asi- 
gurindu-li-se' parametri tehnico- 
funcțidnali și calitativi la nivelul pro
duselor similare pe plan mondial.

Sintem ferm hotărîți să facem to
tul pentru a realiza și depăși sarcini
le sporite din viitorul cincinal, astfel 
ca în anul 1980 să depășim nivelul 
prevăzut de 43 mjljarde lei produc
ție globală, să obținem indicatori de

eficiență la cotele impuse de cinci
nalul revoluției tehnico-științifice.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu — se arată in 
încheierea telegramei — că oamenii 
muncii din municipiul Brașov, in 
frunte cu comuniștii, exprimînd și 
cu acest prilej atașamentul lor față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, se angajează 
acum, la confluenta acestor două 
cincinale, să nu precupețească nici 
un efort pentru înfăptuirea exempla
ră a Programului partidului, a Direc
tivelor celui de-al XI-lea Congres, 
chezășie sigură a înaintării scumpei 
noastre patrii pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

întreprinderea de rulmenți 
din Bîrisad

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
colectivul întreprinderii de rulmenți 
din Bîrlad anunță înfăptuirea sar
cinilor actualului cincinal cu 110 zile 
înainte de termen.

Vă raportăm, iubite tovarășe secre
tar general — se spune în telegramă 
— că în întreaga noastră activi
tate avem îndreptar și permanentă 
călăuză prețioasele dumneavoastră 
indicații date cu prilejul vizitelor de 
lucru în întreprinderea noastră. 
Sintem hotărîți să ne îndepli
nim cu cinste angajamentele asu
mate pentru anul 1975, iar prin de
vansarea realizării planului cincinal 
să dăm suplimentar, pînă la sfîrșitul 
acestui an, o producție globală de 
500 milioane lei.

"T Cum se acționează pentru reducerea 
consumului de energie și combustibil
5. LA CIMENT

...Ora 22,30. La Combinatul de lianți 
și azbociment din Tirgu-Jiu își în
cepe activitatea schimbul III. Fiecare 
maistru și muncitor ia cunoștință de 
modul în care funcționează instala
țiile, de punctele de lucru care tre
buie să stea în atenție. In sectorul 
primar al fabricării clincherului, pro
dusul de bază ce intră în componența 
cimentului, se află în funcțiune agre
gate de mare capacitate. în fiecare 
minut, ele consumă zeci și sute de 
kilowați-oră energie electrică. Fi
resc, agregatele trebuie sâ fie utili
zate la întreaga capacitate. Dar... 
iată, găsim și cîțiva „visători" : Du
mitru Codițoiu și Vasile Măruță, ma- 
șiniști la benzile de la morile de 
făină. Au ce transporta sau nu au, 
benzile merg continuu, cînd ele ar 
putea fi oprite in anumite momente. 
Dar cine-să le oprească 7 Pentru că 
cei doi mașiniști dorm în timpul 
lucrului. Și cum să nu doarmă cită 
vreme și Ion Răuț, maistru, șef de 
tură la morile de făină, nu este pre
ocupat de controlul și îndrumarea oa
menilor din tura în care lucrează. Și, 
astfel, zeci și sute de kilowați-oră se 
irosesc în zadar.

Starea de lucruri din schimbul III, 
în care se realizează producții mai 
mici cu consumuri de energie elec
trică și combustibil mai mari, se 
cere curmată cît mai grabnic. Mai 
ales că în opt luni din acest an, la 
fabricarea cimentului s-a înregistrat, 
față de normă, un consum supli
mentar de 12 957 000 kWh energie 
electrică.

în structura cheltuielilor de pro
ducție a cimentului, combustibilul și 
energia electrică dețin împreună o 
pondere ridicată — 23 Ia sută din to
talul acestor cheltuieli. Or, ce se des
prinde din activitatea combinatului 
din Tg. Jiu, cea mai mare unitate 
producătoare de ciment din țară ? 
Consumul de energie electrică înre
gistrat la producția unei tone de 

ciment este de 113,57 kWh ; mai mare 
cu 8,34 kWh decît norma aprobată și 
cu 3,79 kWh față de realizările din 
anul trecut.

Cum se explică această depășire ? 
Inginera Eugenia Radu, șeful servi
ciului programare, pregătire și nor
marea producției, a căutat să ne con- 
.vingă că depășirea se datorează fap
tului că au fost produse față de plan 

Combinatul de lianți și azbociment din Tirgu-Jiu 

Esențialul: întărirea disciplinei tehnologice și a muncii

cantități suplimentare de ciment cu 
mărci superioare. Oare acesta să fie 
singurul motiv al depășirilor ? Iată 
ce relevă situația din secțiile de 
producție.

în sala de comandă de la atelierul 
mori de făină discutăm cu morarul 
Gheorghe Găvan.

— Cită energie utilizați pentru fa
bricarea unei tone de făină de ci
ment ?

— 22 kilowați-oră.
— Cum acționați pentru diminua

rea acestui consum ?
— Prin urmărirea atentă a parame

trilor prevăzuți de rețeta de fabrica
ție. Totodată, trebuie să eliminăm 
întreruperile accidentale ale agrega
telor și să acționăm prompt pentru 
oprirea funcționării unor utilaje a- 
tunci cînd este necesar. De exemplu, 
în momentul în care omogenizarea 
s-a efectuat, trebuie oprite compre- 
soarele.

După cum se vede. In atelierul 

mori de făină consumul se cunoaște ; 
bine cunoscute sînt și căile de eco
nomisire a energiei electrice. Dar o 
analiză mai profundă a realizărilor 
pe cele trei schimburi relevă că ceea 
ce se economisește ziua se risipește 
noaptea.

Funcționarea continuă și la în
treaga capacitate a cuptoarelor este 
condiția de bază a realizării unor 
consumuri de energie și combustibil 
cît mai reduse. în atelierul cuptoare 
însă se înregistrează numeroase o- 
priri. Acestea, implicit, generează 
consumuri suplimentare. Datorită 
nesupravegherii atente Și alimentării 
necorespunzătoare a cuptoarelor, ma
șinistul Constantin Luca a determi

nat oprirea repetată a acestor impor
tante agregate. Și nu este un caz 
singular.

Si în atelierul mori de ciment, re
zultatele obținute pînă acum nu sînt 
satisfăcătoare. Aici era prevăzut ca 

■morile de ciment cu circuit închis 
să funcționeze continuu, iar cele cu 
circuit deschis să fie oprite la orele 
„de ,vîrf“. ale consumului de energie 
electrică. Numai pe această cale ur
mau să se economisească 4 milioane 
kWh energie electrică. Dar unele 
părți componente — pereții despărți
tori — ale morilor de ciment cu cir
cuit închis nu rezistă la un ciclu de 
funcționare normală. De aceea, aceste 
utilaje funcționează cu capacitate 
redusă și. de multe ori. staționează.

Risipă se face și datorită nerezol- 
vării mult discutatei probleme a 
funcționării defectuoase a electrofil- 
trelor. în fiecare oră. un electrofil- 
tru care nu lucrează corespunzător 
provoacă o pierdere de circa 6 tone 

de făină precalcinată. Anual se pul
verizează în atmosferă peste 50 000 
tone de făină necesară fabricării clin
cherului, iar din punct de vedere e- 
nergetic aceasta înseamnă o risipă 
de 1.5 milioane kWh. Este drept, au 
venit la Combinatul de' lianți și az
bociment din Tg. Jiu comisii de spe
cialiști pentru a analiza problema 
electroflitrelor. S-au făcut analize 
peste analize, dar soluția se lăsă 
încă așteptată. Este hotărîtă Centra
la cimentului să intervină cu toată 
fermitatea pentru a înlătura aceas
tă stare de lucruri ?

— Cimentiștii noștri — ne spune 
tov. Ion Ungurici, secretarul comi
tetului de partid din combinat — 
sînt deciși să reducă substanțial 
consumul de energie și combustibil. 
Vom asigura o urmărire riguroasă a 
funcționării utilajelor, îndeosebi a 
celor de bază. Organizațiile de par
tid din secțiile de fabricație își vor 
concentra atenția asupra creșterii 
responsabilității fiecărui muncitor ți 
tehnician în procesul de producție, 
asupra întăririi disciplinei tehnologi
ce și în muncă. Sintem convinși că 
toate , aceste măsuri vor crea condi
ții ca, începînd de luna viitoare, să 
înregistrăm rezultatele scontate.
'Din datele be ansamblul ramurii 

rezultă că în 8 luni din. acest an 
s-a înregistrat la producția de ci
ment un consum, suplimentar de 33 
milioane kWh și de peste 30 000 tone 
combustibil convențional. Măsuri ho
tărî te pentru diminuarea consumuri
lor trebuie să se aplice mai stărui
tor nu numai în. combinatul din 
Tirgu-Jiu. ci și în combinatele de 
lianți și azbociment din Fieni. Med
gidia, Aleșd și Cîmpulung Muscel. 
Ce își propun să întreprindă aceste 
unități pentru reducerea consumuri
lor energetice ? Așteptăm răspunsul 
conducerilor acestor combinate șl al 
forurilor respective din ministerul 
de resort. Este în interesul general 
al: economiei naționale ca fiecare ki- 
lowat-oră, fiecare gram de combus
tibil să fie drămuit cu zgîrcenie în 
toate unitățile producătoare de ci
ment.

Ion LAZAR

DEȘEURI VALORIFICATE 
Înseamnă păduri crujă te 
Rezultate, proiecte și angajamente ale cercetării științifice 

privind extinderea utilizării deșeurilor de hîrtie
După cum se știe, Decretul privind 

colectarea, predarea, gospodărirea si 
valorificarea deșeurilor și a altor re
surse secundare de materii prime și 
materiale, adoptat recent, prevede 
că în industria hîrtiei se va acorda 
o atenție deosebită intensificării ac
tivității de utilizare a deșeurilor de 
hîrtie și cartoane rezultate din co
lectare, transformării acestora în 
sortimente de hîrtie și cartoane de 
calitate superioară, redueîndu-se pe 
această cale consumul de masă lem
noasă. Pentru aceasta, alături de alți 
factori cu răspunderi în acest dome
niu, cercetării și proiectării de profil 
Ic revine sarcina majoră de a valo
rifica mai intens rezultatele bune de 
pînă acum, de a aplica și extinde 
mai stăruitor soluțiile eficiente de 
utilizare în producție a deșeurilor, in 
scopul fabricării de hîrtie de calita
te, cu diverse întrebuințări. In ce 
măsură răspund acestor sarcini cer
cetarea și proiectarea, cum contribuie 
la accelerarea ritmului de intro
ducere în circuitul economic a aces
tui important potențial de materii 
prime ? Iată, in esență, tema con
vorbirii cu tov. irig. VICTOR ȘEN- 
CHEA. director tehnic al Institutului 
de cercetări și proiectări pentru ce
luloză și hîrtie din. București.

— Ministerul și centrala de resort 
— ne-a spus interlocutorul — au sar
cini precise în ce privește coordona
rea tuturor cercetărilor pentru utili
zarea deșeurilor de hirtie și cartoane 
și a altor resurse secundare, pentru 
stabilirea tehnologiilor de fabricație, 
introducerea în producție a rezulta
telor, cercetării. elaborarea programe
lor de valorificare anuală si in 
perspectivă a acestora. în condițiile 
unei eficiente maxime. Pînă acum 
s-au obținut o serie de rezultate care 
ilustrează eforturile coordonate ale 
specialiștilor din producție si ale ce
lor din activitatea de cercetare și 
proiectare. Specialiștii din institut, 
de pildă, au studiat în unitățile de 
producție posibilitățile de modifica
re a unor instalații și de moderniza
re a unor tehnologii, in așa fel incit 

acestea să folosească în cel mai 
scurt timp cantități suplimentare de 
maculatură. Astfel, pe baza unor o- 
perații de descernelizare a deșeuri
lor. specialiștii noștri au introdus 
maculatura în procesul tehnologic de 
fabricație a hirtiei de scris. La fabri
cile de hîrtie din Bușteni si „Comu
na din Paris" din Piatra Neamț s-au 
și pus în funcțiune asemenea insta
lații — proiectate in țară — pentru 
descernelizarea maculaturii.

— Pe ce căi se va intensifica 
acțiunea de valorificare a de
șeurilor de hirtie, a maculatu
rii în locul celulozei și ce rezul
tate economice mai importante 
se întrevăd ?

— Prin punerea la punct a tehno
logiilor originale de tratare-înnobi- 
lare a maculaturii și prin crearea de 
noi capacități de producție care vor 
folosi maculatură vor fi valorificate 
cantități din ce în ce mai mari de 
deșeuri de hîrtie. Specialiștii institu
tului. împreună cu întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din Su
ceava. au reușit să asimileze în țară 
o instalație completă pentru fabrica
rea mucavalei, a cărei materie pri
mă este maculatura. Asemenea linii 
vor funcționa în cinci unități in
dustriale. contribuind la creșterea 
simțitoare a capacității de prelucra
re a deșeurilor. Dacă în acest an se 
utilizează 190 000 tone maculatură 
(echivalentul a circa 510 000 mc lemn 
de rășinoase și foioase), in următorii 
ani, consumul de deșeuri de hîrtie 
va spori substanțial : 216 000 tone în 
1976 și peste 320 000 tone în 1980 ; în 
felul acesta. Ia nivelul ultimului an 
al cincinalului viitor se va asigura 
o dublare a cantităților de lemn eco
nomisit și, implicit, o creștere a pro
ducției de hîrtie și cartoane cu un 
consum minim de lemn.

— Pină in prezent, cu toate 
rezultatele bune obținute, efor
turile cercetării și ale produc
ției au fost îndreptate mai mult 
spre folosirea cantitativă a ma
culaturii pentru fabricarea unor 
sortimente de hîrtie ți cartoane 

care, în general, nu necesită o 
prelucrare superioară. Maculatu
ra nu a fost utilizată încă pentru 
realizarea sortimentelor superi
oare de hîrtie și cartoane (scris- 
tipar, ziar, cartoane-veline ș.a.), 
așa cum se procedează, de alt
fel, în alte țări. Ce își propune 
institutul in acest sens, in ve
derea adincirii procesului de 
valorificare superioară a deșeu
rilor de hirtie ?

— în noile unități industriale și la 
liniile tehnologice prevăzute a se 
realiza în cincinalul 1976—1980 se 
preconizează utilizarea în proporție 
ridicată a maculaturii la fabricarea 
hirtiilor pentru carton ondulat și 
ambalaje. Deșeurile de hîrtie vor 
putea fi deci valorificate mai bine 
in noile instalații, ele constituind o 
prețioasă materie primă pentru rea
lizarea hîrtiei superioare de ambala
je. a cartoanelor ondulate, duplex, 
triplex ș.a. Prin extinderea metodei 
originale de descernelizare a ma
culaturii și albire a ei se vor 
utiliza în proporție mai mare 
deșeurile de hîrtie și la fabricarea 
altor sortimente de hîrtie superioară 
(scris, tipar). Cercetările ce se desfă
șoară. și care vor fi finalizate în 
1978, vor permite creșterea de două- 
trei ori a ponderii utilizării macula
turii la realizarea sortimentelor do 
hîrtie superioară.

Tinînd seama de stadiul avansat 
în care se află cercetarea și proiec
tarea în domeniul valorificării supe
rioare a deșeurilor de hîrtie. între
gul colectiv al institutului nostru. în 
frunte cu comuniștii, este hotărit ca 
— în strinsă conlucrare cu specialiș
tii din producție — să scurteze ter
menele de finalizare a noilor solu
ții. în așa fel încît industria de ce
luloză și hîrtie să utilizeze pe scară 
cît mai largă si cît mai eficient de
șeurile. sporindu-ne, astfel, contri
buția Ia economisirea „aurului verde" 
al pădurilor noastre.

Convorbire consemnată da 
Elena MANTII
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Marin PREDA: „DELIRUL"
La creșterea eficientei învățămîn- 

tului de partid, o serie de instituții 
ideologice și cultural-educative au 
datoria să aducă o contribuție nemij
locită. In această perspectivă, con
ducerea de partid a stabilit un șir 
de sarcini precise pentru aceste in
stituții. incit ele să sprijine nemij
locit buna desfășurare a învătămîn- 
tului politico-ideologic, atît sub ra
portul îmbogățirii conținutului de 
idei, cit și al perfecționării metodi
cii desfășurării procesului instructiv- 
educativ.

Așa cum se știe, Editura politică 
a publicat în volum lucrările Con
gresului al Xl-lea, precum și în ti
raje de masă Programul Partidului 
Comunist Român și celelalte docu
mente ale Congresului, cuvîntările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu
meroase culegeri tematice din docu
mentele P.C.R. — materiale care 
formează biblio
grafia de bază 
peniru întregul 
învătămint poli
tico-ideologic de 
partid. Editura
va continua să 
publice docu
mente de partid, 
culegeri tematice 
din acestea. De 
un real ajutor 
pentru propagandiști și cursant! sînt, 
de asemenea, beoșurile publicate in 
cursul anilor 1974—1975 — atit cele 
destinate direct învățămîntului poli
tico-ideologic. cit și cele apărute 
in colecțiile „Probleme ale organiză
rii și conducerii activității politice și 
economico-sociaie", „Făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te", „File de istorie", „Probleme in
ternaționale", „Dezbateri ideologice"; 
de asemenea, fotoexpozițiile și albu
mele de fotografii și grafice consa
crate Directivelor Congresului al 
Xl-lea, caietele ilustrate pe margi
nea comunicărilor anuale ale Direc
ției Centrale de Statistică.

Editura politică va asigura pu
blicarea în continuare a unor bro
șuri în mai multe colecții, adecvate 
diverselor forme de învătămint, cu
legeri de consultații și articole etc. 
Si alte lucrări publicate în Editura 
politică vor putea fi utilizate pentru 
informarea și documentarea propa
gandiștilor și mai ales a studenților 
universităților de marxism-leninism, 
a partieipanților la seminariile pe 
teme politico-ideologice.

în vederea asigurării unui mate
rial de studiu cit mai complet pen
tru masa Largă a cursanților, presa 
— atît ziarele, cit și revistele econo
mice și social-politice — vor publica 
sistematic consultații și recomandări 
bibliografice la toate temele prevă
zute în programa orientativă a ce
lor 7 cursuri și dezbateri pe proble
me politico-ideologice.

Astfel. „Scînteia", pe lîngă suita de 
articole consacrate diverselor aspecte 
privind organizarea și desfășurarea 
învățămîntului politico-ideologic de 
partid în următorii patru ani. va spri
jini sistematic, prin consultații și re
comandări bibliografice, Cursul de in
formare privind problemele actuale 
ale politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru. Consulta

Ah început conferințele județene ale Organizației pionierilor
In contextul pregătirii celei de-a 

III-a Conferințe naționale a Orga
nizației pionierilor, ce va avea loc 
în luna noiembrie a.c., au început 
să se desfășoare conferințele jude
țene ale organizației revoluționare 
a copiilor din țara noastră. După 
conferințele din județele Maramu
reș și Dîmbovița, ținute în preaj
ma deschiderii anului școlar, sînt 
în pregătire pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni conferințele din județe
le Neamț, Iași, Bistrița-Năsăud, 
Hunedoara. Prahova. Satu-Mare, 
Suceava, Timiș, Vilcea. Covasna. 
Pe ordinea de zi a dezbaterilor sînt 
incluse analize ale activității uni
tăților și detașamentelor de pio
nieri. consiliilor locale ale organi
zației, cadrelor didactice coman- 
danți-instruetnri, pentru transpu
nerea în viată a Directivelor Con
gresului al Xl-lea al partidului, a 
Programului P.C.R., a recomandă

ția pentru prima temă din această 
programă va fi publicată pînă ia 
finele acestei luni, urmînd ca pen-' 
tru celelalte teme din programă 
consultațiile să apară de fiecare dată 
în prima decadă a lunii precedente.

„Scînteia" va publica de asemenea 
sistematic articole de analiză asupra 
desfășurării învățămîntului politico- 
ideologic în diferitele forme de stu
diu, cu scopul de a sprijini organi
zațiile de partid în generalizarea 
experienței înaintate și înlăturarea 
unor neajunsuri.

,Și celelalte ziare și publicații vor 
sprijini învățămîntul politico-ideo
logic de partid, potrivit unui grafic 
(care se va publica în revista 
„Munca de partid" nr. 10 din octom
brie a.c.1. Așa de exemplu, pentru 
cursul Problemele principale ale so
cialismului științific și aplicarea lor 
creatoare de către P.C.R., va publica 
consultații revista „Era socialistă" ;

7. Sprijinul institut Ar ideologice 
si culturaMacutive

cursul Statutul P.C.R., principiile șl 
metodele muncii de partid — revis
ta „Munca de partid" ; cursul Prin
cipiile materialismului dialectic și 
Istoric Și aplicarea lor creatoare de 
către P.C.R. — revista „Contempora
nul" ; cursul Politica externă și re
lațiile internaționale ale P.C.R. și 
Republicii Socialiste România — 
revista „Lumea" ; cursul consa
crat principalelor momente din 
istoria patriei, a partidului, a 
mișcării democratice șî revolu
ționare din tara noastră — „Revista 
de istorie". Pentru cursurile de stu
diere a politicii economice interne 
și internaționale a Partidului Comu
nist Român vor publica consultații 
mai multe ziare și reviste centrale : 
„România liberă". „Munca". „Agri
cultura socialistă" etc. Pentru toate 
temele de la acest curs — cele co
mune și cele specifice — „Revista de 
statistică" va publica grafice, dia
grame, fișe sintetice, date și docu
mentare statistice. Revista „Anale 
de istorie" va publica consultații și 
materiale documentare pentru par- 
ticipanții la seminariile „Probleme 
ale istoriei patriei, a Partidului Co
munist Român, a mișcării muncito
rești și democratice din țara noastră, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale".

Pînă la această dată, majoritatea 
ziarelor și revistelor menționate au 
și publicat consultații la tema I a 
cursurilor pe care și le-au ales. Este, 
desigur, bine ca propagandiștii și 
cursanții să se aboneze la publica
țiile care îi interesează.

Programe speciale în sprijinul în
vățămîntului politico-ideologic (cursu
rile Probleme actuale ale politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru și Principalele mo
mente din istoria patriei, a partidu
lui, a mișcării democratice și revolu

rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind pregătirea și educarea pen
tru muncă și viață a celor mai ti
neri cetățeni ai țării ; totodată, vor 
fi alese organele conducătoare — 
consiliile județene ale organizației, 
delegații la Conferința națională.

Lucrările conferințelor se des
fășoară pe două secțiuni — ale pio
nierilor și ale comandanților-in- 
structori și cadrelor care lucrează 
cu copiii — precum și în ședințe 
comune. De asemenea, ele vor pri
lejui dezvoltarea contactelor cu 
realitățile social-economice și cul
turale locale, prin vizite în unități 
economice și la monumente de cul
tură. discuții cu muncitori și spe
cialiști, cu activiști de partid și de 
stat — manifestări menite să con
tribuie la educația comunistă. în 
spirit revoluționar, a purtăto’rilor 
cravatelor roșii cu tricolor. (Florica 
Dinulescit).

PARIU
ționare) vor difuza Televiziunea șî 
Radioul ; bilunar — miercuri la ora 
18.45 la rubrica tv „Amfiteatrul po
litic". Tot bilunar — miercuri, la 
ora 16,40 — va fi transmis Radioca- 
binetul de informare și documentare. 
Se recomandă ca aceste emisiuni să 
fie înregistrate pe benzi de magneto
fon pentru fonotecile cabinetelor de 
științe sociale si punctelor de infor
mare și documentare politico-ideolo- 
gică. spre a putea fi utilizate ca ma
terial auditiv de informare documen
tară atît pentru propagandiști, cit și 
pentru cursanți.

O contribuție importantă la buna 
desfășurare a învățămîntului politico- 
ideologic de partid vor avea institu
țiile ideologice și cultural-edu
cative centrale, precum academia 
„Ștefan Gheorghiu", Academia de 
științe sociale și politice, Ministerul 
Educației și Învățămîntului, Con
siliul Culturii șl Educației Socia

liste — prin e- 
laborarea de cu
legeri de mate
riale documenta
re. materiale de 
îndrumare meto
dică, organiza
rea unor activi
tăți politico-ideo
logice in cadrul 
muzeelor, biblio
tecilor și celor

lalte așezăminte culturale.
Pe baza unor experiențe pozitive 

din anii trecuți. relevăm eficienta 
deosebită a desfășurării cursurilor de 
istorie în sălile Muzeului de istorie a 
partidului, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, ale Mu
zeului de istorie al Republicii Socia
liste România sau ale muzeelor de 
istorie din centrele de iudet și alte 
localități din țară.

Ca și în anii precedent!, studioul 
„Animafilm" va continua să realizeze 
diafilme și diapozitive pe diferite 
teme din programele orientative ala 
învățămîntului politico-ideologic.

Evident. întregul material realizat 
în sprijinul învățămîntului politico- 
ideologic de instituțiile amintite va 
trebui să fie colecționat. în biblioteci, 
în depozitele de planșe, fototecile, 
filmotecile și fonotecile cabinetelor 
județene, municipale-și orășenești de 
partid, precum și ale cabinetelor de 
științe sociale și punctelor de infor
mare și documentare din întreprin
deri, instituții, comune.

Se impun, totodată, îmbogățirea și 
actualizarea permanentă a fondului 
documentar general, la cabinetele de 
partid și de științe sociale, cu mate
riale realizate pe plan local (planșe 
cu grafice, scheme, diagrame și date 
statistice privind dezvoltarea județu
lui. orașului, comunei. întreprinderii).

Încheind, cu aceasta ciclul artico
lelor privind organizarea si desfășu
rarea învățămîntului politico-ideolo
gic de partid, ziarul nostru va publi
ca, pînă la 1 octombrie, asa cum s-a 
arătat mai sus, o consultație consa
crată primei teme din ,,Cursul de in
formare", respectiv „ÎNSEMNĂTATEA 
Șl NECESITATEA ADOPTĂRII DE 
CĂTRE CONGRESUL AL XI-LEA A

PROGRAMULUI PARTIDULUI"

Noi cămine 
pentru studenți
In anul universitar care a 

început de curînd, cazarea stu
denților este asigurată în 228 de 
cămine, cu opt mai multe decît 
anul trecut. Aii fost date în fo
losință noi cămine în centrele 
universitare Iași, Timișoara, 
Ploiești, Cluj-Napoca, Galați și 
Craiova și sporită, printr-o serie 
de amenajări, capacitatea celor 

i existente. Au fost construite, de 
asemenea, cantine noi, numărul 
acestora ajungînd în prezent la 
65. Totodată, s-au înființat în 
complexele studențești puncte 
comerciale pentru desfacerea 
produselor de strictă necesitate 
și unități prestatoare de servicii.

Pentru o cit mai judicioasă 
utilizare a căminelor, comisiile 
formate în acest scop în marile 
centre universitare ale țării au 
repartizat, din timp, spațiile de 
care dispune învățămîntul su
perior, în raport cu sarcinile de 
școlarizare stabilite, urmărind, 
în același timp, apropierea stu
denților de locurile de studiu și 
de cantine.

CULTURAL primul volum — la a doua ediție
INVITAȚIE LA „SIRIUS"

Galeriile de artă „Sirius" din 
Sibiu găzduiesc. începînd de la 
23 septembrie, o expoziție sub 
genericul „Artiștii plastici sibi- 
eni cinstesc Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R.". Organizată de co
mitetul județean U.T.C. și de 
filiala U.A.P., expoziția reu
nește lucrări de pictură și gra
fică. aparținînd unor artiști 
plastici consacrați sau mai 
tineri care. în marea lor majo
ritate. surprind momente semni
ficative din munca și viața tine
rei generații. (Nicolae Brujan).

HIDEAGA — 500
Cu prilejul împlinirii a 506 de 

ani de atestare documentară a 
localității Hideaga din județul 
Maramureș. în amfiteatrul de 
verdeață din preajma căminu
lui cultural din localitate a 
avut loc o reușită reuniune co
rală. La invitația corului din 
Hideaga, la festivitate au par
ticipat și formații corale din 
Putna (Suceava). Mogoșești și 
Satulung (Maramureș), prezen- 
tînd un bogat repertoriu de cîn- 
tece patriotice. (Gheorghe Susa).

UN NOU CĂMIN 
CULTURAL

în comuna Crăciunelu de Jos, 
județul Alba, a fost inaugurat 
recent un nou cămin cultural. 
Acesta dispune de sală de spec
tacole, bibliotecă. încăperi des
tinate desfășurării diferitelor 
activități cultural-educative. La 
realizarea construcției a partici
pat și un număr mare de cetă
țeni din comună, multi dintre 
ei artiști amatori din formațiile 
căminului cultural. (Ștefan Di- 
nică).

SEARĂ MUZEALĂ
La „Studio Arte" din cadrul 

Muzeului Banatului au fost re
luate serile muzeale — manifes
tări artistice complexe, devenite 
tradiționale. Prima manifestare 
de acest gen, dedicată Anului 
international al femeii, a înscris 
ca punct principal vernisajul' 
primei expoziții personale de 
sculptură a lectorului universi
tar timișorean loan Mureșianu. 
Sînt expuse 28 de basoreliefuri 
în lemn, axate în special pe te
ma maternității. Programul a 
mai cuprins recitări din lirica 
feminină și un recital de muzi
că folk. (Cezar Ioana).

„CURIERUL .LICEULUI"
La liceul „I. L. Caragiale" 

din Ploiești a fost editat, cu 
prilejul începerii anului școlar, 
un nou număr al revistei litera
re a elevilor : „Curierul liceului". 
Chiar în această lună, revista 
împlinește 84 de ani de la prima 
ei apariție. Colectivul de redac
ție compus din 12 tineri entu
ziaști și talentați, sub îndruma
rea profesorului Cristei Tănă- 
sescu. și el un pasionat al cu- 
vîntului scris, și-a petrecut o 
parte din vacanță strîngînd. ar
ticole. scriind poezii, note, schi
te. făcînd corectură la tipogra
fie pentru a putea scoate Ia 
timp acest număr omagial. 
(Constantin Căpraru).

STAGIUNI 
MUZICALE PERMANENTE 
LA HUNEDOARA Șl DEVA

_ Venind în întîmpinarea ce
rințelor iubitorilor de muzică 
din județul Hunedoara. Filarmo
nica de stat din Cluj-Napoca a 
inaugurat microstagiunea muzi
cală permanentă la Deva prin- 
tr-un concert care i-a avut ca 
soliști pe artiștii emeriti Teo
dora Lucaciu, Dan Iordăcheșcu, 
Ștefan Ruha și ne Elena Duma. 
Marți seara orchestra și corul 
Filarmonicii de stat din Cluj- 
Napoca au inaugurat, cu același 
concert, și microstagiunea per
manentă din orașul siderurgiști- 
lor — Hunedoara. (Sabin Io- 
nescu).

Omul nu se mai concepe în afara 
istoriei ; iar scriitorul — prin exce
lență om între oameni — se simte 
răspunzător pentru neîmplinirile și 
împlinirile acesteia.

Pasionat dintotdeauna pentru 
marea artă a povestirii, dramatică în 
chiar substanța ei epică. Marin Pre
da a optat ferm în favoarea deschi
derilor cuprinzătoare către cele 
mai problematice destine individuale 
și colective, ale țărănimii și ale în
tregii națiuni. La antipodul preocupă
rilor facile sau sterile, el a ales calea 
gravității responsabile. O cale sinuoa
să. dificil de biruit. Dar singura în 
măsură să consfințească un talent de 
excepție.

Primul volum din Delirul, în a doua 
sa ediție, revăzută și adăugită, de
pune o nouă mărturie pentru inte
resul acut ce-1 poartă istoriei proza 
românească contemporană. Momen
tul investigat, de la sfîrșitul anului 
1940 și pînă în toamna anului urmă
tor, este cu deosebire tragic. Dificul
tatea consta în găsirea celei mai 
adecvate osmoze între adevărul ar
tistic al viziunii personale și adevă
rul istoric al acestui an de teribile 
convulsii sociale, pe care mulți con
temporani le-au trăit aievea. Se prea 
poate ca în dialogul activ dintre 
cititor și autor să apară nepotriviri. 
Nu sînt excluse nici opinii divergen
te din partea istoricului propriu-zis 
al evenimentelor, el însuși obligat la 
continua lor reverificare și revalori
ficare. Un roman despre istorie nu 
pretinde în orice caz să fie un tratat 
științific : logica sa obiectivă se în
sumează din numeroase logici su
biective, cînd și cînd eronate, ale 
personajelor angrenate în acțiuni 
contradictorii, și ar fi naiv să cre
dem că un autor își dă acordul fie
căreia dintre opiniile eroilor săi.

Multe evenimente ne apar, astfel, 
filtrate printr-o conștiință interme
diară, supusă ea însăși maturizării. 
Este vorba de Ștefan al lui Parizia- 
nu, ajuns din Siliștea — Gumești în 
redacția unui mare cotidian din 
București și apoi pe frontul antisovie- 
tic — martor ocular cinstit, dar cîte- 
odată șovăitor, al istoriei devenita 
trepidante și delirante. El repudiază 
barbaria legionară, la început aproa
pe instinctiv, cu bunul simț care le 
este propriu mai tuturor țăranilor 
înfățișați, și apoi cu o luciditate spo
rită ; îi acordă, în schimb, o încre
dere aproape necondiționată patronu
lui său, „marelui ziarist", sub in
fluența căruia privește un timp uni
lateral și acțiunile generalului Anto
nescu — modul lui specific „morome- 
țian" de a judeca lucrurile, insiiiuin- 
du-se uneori și dincolo de contururile 
propriei sale persoane.

Complexitatea momentului în care 
Antonescu îi zdrobește pe aliații săi 
de ieri, legionarii, rezidă în dubla sa 
perspectivă : pentru moment sînt în
lăturați de la putere fasciștii autoh
toni cei mai odioși, pînă la urmă 
însă tot de dragul alianței fidele cu 
hitlerismul. Contemporanilor cu o 
viziune socială limitată, prima evi
dență putea să 11 se pară suficientă 

comedia polițistă „Urme fierbinți" — producție a studiourilor din R. D. Germană — 
cu : Dieter Franke, Micaela Kreissler. Regia : Wolfgang Hiibner

— dimpotrivă; comuniștii nu conte
neau să denunțe întreaga dreaptă 
pronazistă, dincolo de divergențele ei 
de grup și tacticile ei schimbătoare. 
Experiența ..istorică ulterioară rebe
liunii a confirmat întru totul justețea 
acestui punct de vedere promovat de 
către P.C.R., care a sesizat comuni
tatea de esență a fascismului, în to
talitatea sa antinațional și trădător.

Antifascismul a fost și rămîne un 
atribut politic, etic și estetic al lite
raturii secolului. Și adeziunea noas
tră nu va întîrzia atunci cînd, la 
antipodul estetismelor răsuflate, un 
scriitor promovează o literatură 
realistă, deci politică, deci antifascis
tă. De la titlu și' prin întregul său 
suflu patetic. Delirul se extinde în- 
tr-un neiertător act de înfierare a 
ciumei legionare. Dumitru lui Nae, 
ucis la Siliștea, victimele de la Jilava, 
ca și alte ucideri bestiale celebrate

CRONICA
LITERARĂ

în procesiuni mistice și justificate în 
tirade naeionesciene, spenele rebeliu
nii cu tot cortegiul lor de umiliri și 
silnicii susțin cu vigoare artistică 
acest verdict pe drept necruțător. 
Pînă și Antonescu, în discuția — 
nefirească artistic — cu mama sa, 
după ce încearcă să-și găsească cir
cumstanțe atenuante și să se auto- 
contemple într-o postură înnobilată, 
recunoaște că promovase de fapt „o 
fuziune și spirituală și afectivă cu 
legionarii" și că „fatala vină pentru 
care oamenii acestei țări nu-1 vor 
Ierta niciodată" constă în a fi dat 
„mînă liberă" asasinilor lui Nicolae 
Iorga. Această vină Istorică se ampli
fică treptat în desfășurarea romanu
lui, falsificarea grosolană a reporta
jelor sale de pe front convingîndu-1 
pe Ștefan de „mesianismul găunos și 
Iegionaroid" al regimului antones- 
cian.

Temeritatea vastului demers 
antifascist urmărit de Marin Preda 
o probează extinderea denunțării 
barbariei la varianta sa cea mai de
mentă, personificată de Hitler. Și o 
probează, la antipod, portretele co
muniștilor care înfruntă cu intransi
gență delirul „verde" și pe cel 
„brun" : strungarul moldovean,
Niculae Masă de la atelierele Gri- 
vița, călit in asprele înfruntări ale 
ilegalității, arestat în numeroase rîn- 
duri, reluîndu-și de fiecare dată lupta 
cu forțe sporite, anihilîndu-și călăii, 
cu prilejul din urmă, prin neclin
tirea idealurilor sale ; ori ziaristul 
comunist Titus Diaconescu. a cărui 
figură — schițată deocamdată — ii 
va oferi, probabil, lui Ștefan, în con
tinuarea romanului, exemplul unei 
opțiuni intelectuale deosebite de a 
colegilor săi de redacție.

Romanul se lărgește astfel treptat, 
devine cronică și frescă, prin speci

fice mutații de plan și accelerări de 
ritm. El promovează o tehnică neîn
grădită de canoane, corelează pulsa
ția lăuntrică a narațiunii cu timpul 
galopant al istoriei însăși, combină 
montajul cinematografic, fluxul epic 
și sincopa muzicală. Marin Preda e 
aici adeptul unui realism în care se 
absorb reportajul, publicistica, me
ditația, în acord cu cele mai contem
porane experimentări „impure", de 
mare efect estetic — dovadă și suc
cesul de public al cărții. Modelul 
temerarei întreprinderi rămine 
Război și pace, ceea ce se verifică și 
prin raportarea — polemică — la fi
lozofia istoriei din epopeea lui Tol
stoi. Am formula însă rezerve în 
privința excursiilor filozofice menite 
să explice geneza și mecanismele 
celui de-al doilea război mondial, 
deoarece fatalismul copleșitorului 
predecesor este amendat printr-o vi
ziune de astă dată neîncrezătoare în 
necesități și determinisme : „istoria 
este manifestarea paroxistică a sen
timentelor oamenilor", drept care lu
crurile se reduc și în plan mondial 
la situația in care „un om. în delir, 
sparge și distruge tot ce întîlneste în 
cale". Asemenea accente partiza-e 
sint întrucîtva explicabile prjn aple
carea, artistică prin excelentă, asu
pra mobilurilor intime ale acțiunilor 
individuale. Iar tentativa de a se 
confrunta lucid, în ample meditații 
de sine stătătoare, cu dialectica vi
cleană a istoriei, atestă și ea serio
zitatea sintezei urmărite.

Acest pătrunzător spirit de ansar'-> 
blu se împlinește, desigur, variat r > 
planurile artistice particulare. Re 
marcabile ni s-au părut, de pildă \ 
primele capitole din Siliștea, pînă la' 
scena antologică a trecerii lui Iile 
Moromete prin pădure și a intrării 
lui în București, sau capitolele în 
care i se descriu feciorii, Paraschiv, 
Nilă și Achim, tîrîți pe rtnd și im
placabil (cu o tragică necesitate !) în 
viitoarea războiului. Mai puțin ne-au 
convins tribulațiile sentimentale par
curse de Luchi în dificultatea ei de 
a opta între Adrian, Mihai și Ștefan. 
Capitala pestriță a bulevardelor șl 
mahalalelor ni s-a părut în genere 
mai realizată decît lumea elegante
lor și răsfățatelor ei saloane.

Romanul se citește și se recitește 
cu același acut interes, o virtute pe 
care n-ar trebui s-o nesocotească 
nici un prozator autentic. Un motiv 
în plus pentru care așteptăm cu 
nerăbdare volumul al doilea. El ar 
putea întrucîtva să modifice perspec
tiva celui dinții, în orice caz să o în
tregească. Este riscant să-ți formezi 
o judecată de valoare definitivă des
pre un proiect de anvergură înainte 
ca el să fie terminat. Rămîne în pu
terea artistului și gînditorului Marin 
Preda de a-1 duce cit mai curînd la 
bun sfirșit. Atunci, prin Delirul, te
ribilele antecedente . ale eliberării 
României de sub dominația fascistă 
se vor fi configurat într-un trainic 
monument literar al conștiinței noas
tre umaniste.

Ion IANOȘ1

H IU i! H IU
Se observă. în ultima vre

me, o stăruitoare dezbatere 
publicistică a problemelor 
criticii noastre de artă. Bi
nevenită. ca orice discuție 
în for public a probleme
lor de interes general, a- 
ceastă dezbatere nu este 
deloc întîmplătoare. Ea re
flectă eforturile mișcării 
noastre artistice de a-și îm
bunătăți mijloacele teore
tice. de a-și perfecționa a- 
paratul judecății de valoa
re. In esență, de a optimiza 
contribuția criticii, pe mă
sura exigentelor dezvoltării 
societății noastre, a culturii 
socialiste, momentului actu
al, dominat de strădaniile 
generale pentru concretiza
rea obiectivelor teoretice și 
practice cuprinse în Progra
mul partidului. Experiența 
bună de pînă acum, ca și 
lacunele încă existente 
sint discutate cu simt de 
răspundere, constructiv. Și 
chiar dacă nu întotdeauna 
sint abordate aspectele cele 
mai importante. rămîne 
demn de subliniat faptul 
că printre cei care Inițiază 
și însuflețesc schimbul de 
opinii privind misiunea ac
tuală și de perspectivă a 
criticii sînt creatorii înșiși.

Aceasta reprezintă, cred, 
o dovadă a maturității miș
cării noastre artistice, a 
responsabilității profesiona
le. civice și politice căreia 
artiștii noștri se străduiesc 
să-i răspundă în spiritul 
adevărului fundamental cu
prins în Programul par
tidului : „Literatura și 
arta nu sînt creația unor 
aleși aflati deasupra vieții, 
trăind si gîndind în afara 
relațiilor sociale : ele ex
primă transformările care 
au loc neîncetat în socie
tate. cuceririle forțelor re
voluționare. gîndirea îna
intată a fiecărei epoci".

Ecoul acestor transfor
mări trebuie să se facă au
zit. cu semnificativă preg
nantă. si în dezbaterile cu 
caracter artistic. In calita
te de artist comunist. în a- 
ceastă lumină mi-am con
turat cele cîteva puncte de 
vedere mărturisite aici, 
privind mișcarea noastră 
plastică, aportul criticii de 
artă.

în primul rînd. trebuie 
subliniat faptul că. în lu
mina sarcinilor încredința
te de partid, de întreaga 
noastră societate, azi, cri
tica de artă nu se mai poa
te rezuma la funcția strict 
„de specialitate"; ea repre
zintă un important factor 
de educație nu numai este
tică, ci și etico-sociaîă, nu 
numai a maselor de benefi
ciari ai produsului artistic, 
ci si a creatorilor. De a- 
ceea. s-ar proceda unilate
ral și ineficient dacă, dis- 
cutîndu-se aportul criticii, 
nu s-ar analiza măsura in 
care aceasta nu doar înre
gistrează, ci și orientează 
creația artistică. De aseme
nea. este de analizat mă
sura și, mai ales, modul in 
care critica participă Ia 
viața obștii artistice, la în
treținerea și dezvoltarea 
unui climat de creație, co
respunzător condițiilor ma
teriale si spirituale pe care 
societatea ni le pune la în- 
demînă. Aceasta pentru că. 
în societatea noastră, viata 
economică, socială, politică, 
artistic-culturală reprezintă 
un intreg ale cărei compo
nente se află în strînsă 
interdependentă.

Iată, de pildă, ca rod al 
efortului de perfecționare 
a întregii societăți, sîntem 
cu toții, în ultimii ani. be
neficiarii unui intens și e- 
ficient proces de democra
tizare a obștii artistice. Ca 

urmhre. azi dispunem atît 
de cadru organizatoric, cit 
și de instituții a căror e- 
xis tentă constituie tocmai 
rodul, real si deplin al pro
cesului de democratizare 
inițiat și condus de partid. 
O demonstrează însăși exis
tenta uniunii noastre de 
creație (U.A.P.). alegerea 
deplin democratică a or
ganelor ei de conducere,

Datorii neonorate (încă) 
ale criticii de artă 

---------------------------------------- puncte de vedere ---------------------------------------
autonomia materială — 
substanțial sprijinită de 
stat — a acestor or
gane. libera desfășurare 
spirituală a întregii bresle. 
Dar, mai cu seamă, o de
monstrează însemnatele 
răspunderi politico-sociale 
și artistic-educative cu 
care societatea a învestit 
uniunea noastră de creație 
— mărturie a deplinei în
crederi atit în capacitățile 
creatoare ale artiștilor noș
tri, cit și în capacitatea 
uniunii de breaslă, a criti
cii de artă de a asigura 
dezvoltarea tuturor direc
țiilor artistice, tuturor sti
lurilor și tendințelor, toc
mai în scopul valorificării 
întregului potențial creator 
al țării, „bun al întregului 
popor", cum se arată în 
Programul partidului.

Din păcate, alături de 
succese notabile (de pildă, 
faptul că în ultimii ani a- 
sistăm, în întreaga țară, la 
o inflorescență fără prece
dent a expozițiilor), critica 
noastră de artă a rămas cu 
mult datoare acestei nobile 
sarcini. In primul rînd, 
prin carențe în ceea ce pri
vește cuprinderea în vizo
rul critio a întregii pro

ducții artistice la zi, a tu*- 
turor stilurilor, preocupă
rilor tematice, modalități
lor, aducerea în prim plan 
a valorilor autentice, co
respunzând, filozofic și es
tetic. nevoilor spirituale ale 
societății noastre socia
liste... Această „necuprin- 
dere" ar putea fi conside
rată ca o lacună organiza
torică sau ca o insuficiență 
a... hărniciei criticilor, 
dacă, din păcate, n-ar ilus
tra o mentalitate critică : 
unilateralitatea. Căci, in 
mod paradoxal, tocmai în 
condițiile unui permanent 
și complex efort de per
fecționare a democrației, o 
serie dintre criticii noștri 
vădesc o nejustificată uni
lateralitate în exercitarea 
magistraturii lor. în virtu

tea ei asistăm la apariția 
unei critici unilaterale, 
exclusiviste, care ia in con
siderare o singură direcție 
artistică și numai pe crea
torii însumați acestei di
recții. O critică tinzînd 
să-și convertească funcția 
orientativă într-una de 
„dictat al gustului perso
nal". O critică adesea in
tratabilă, care nu propune, 

argumentat. valori, experi
ențe, ci le impune, folosind 
unicul criteriu, cu totul 
neștiințific, al preferințe
lor personale sau de grup 
(fapt cu atît mai regreta
bil cu cît acest „gust" nu 
se îndreaptă totdeauna că
tre valorile reale). Este de 
la sine înțeles că, în aceste 
condiții, nu putem vorbi de 
o considerare democratică, 
din partea criticii, a tutu
ror direcțiilor de creație, de 
o oglindire reală a mișcării 
noastre plastice, atît sub 
raport cantitativ cît. mai 
ales, calitativ. In această 
viziune îngustă, mișcarea 
noastră plastică apare, în 
reflectarea criticii, sărăcită, 
redusă la limitele unei sin
gure tendințe — și aceasta 
încurajind, din păcate, mi

metismul. „copismul", me
sajul nelămurit sau lipsa 
de mesaj. Mai este nevoie 
să spunem că o asemenea 
practică poate avea influ
ente nefaste atit asupra 
creatorilor, cit și a gustu
lui public, în esență asupra 
unei evoluții firești a artei 
noastre plastice ?

In felul acesta, misiunea 
criticii angajate, comunis

te. de a avea în atenție 
întregul fenomen artistic, 
pentru a selecta, promova 
și dezvolta acele valori de 
artă adevărată care sînt în 
concordantă cu realitățile 
sociale, cu gîndurile. acțiu
nile si aspirațiile poporu
lui. continuă să fie un o- 
biectiv încă neatins. Asa se 
face că. uneori, unii dintre 
criticii noștri confundă 
spiritul revoluționar nova
tor al artei cu manifestă
rile de inovație formală. în 
sine, generate doar de do
rința unor artiști de „a 
face altfel". Unele mani
festări expozitionale de 
dată relativ recentă ('„Ima
gini ale istoriei — de la 
document Ia operă", expo
ziția de autoportrete a Ce
naclului 35) ilustrează con

i O
cludent această confuzie. 
Iar încercarea de a se jus
tifica .lipsa de substanță 
prin postulate cu caracter 
general, abstract — numite 
cînd „demitizare", cînd 
..depășire a tradiției", dar 
toate ascunzînd aceeași 
lipsă de preocupare pen
tru concordanta intre rea
litățile noastre și faptul 
artistic dedicat lor — nu 
este altceva decît o altă 
evidentă carență de orien
tare a unei părți a criticii 
noastre.

De asemenea. critica 
noastră își îndreaptă în 
mod ne.iustificat atent ia 
asupra unor probleme cola
terale, negli.iînd analiza de 
fond, concretă, Ia obiect a 
fenomenului artistic. O a- 
naliză care să-și propună 
căutarea, de pe poziții ști
ințifice. marxiste, a unor 
răspunsuri la întrebări ce 
pot genera autentice dez
bateri creatoare : „Ce fi
loane de gîndire și expre
sie artistică sînt eficiente, 
în condițiile noastre ?“ 
„Care este deosebirea 
dintre pretinsul experiment 
fără har și efortul perma
nent. reprezentînd expe
riența de o viată a artistu
lui autentic, care vrea să 
răspundă nevoilor spiri
tuale ale contemporaneită
ții ?“ „Ce este operă cu 
adevărat modernă și ce 
este doar «aparentă a mo
dernității». doar «prejude
cată modernistă». doar 
«schimbare de dragul 
schimbării ?»" Din păcate, 
atit în discuțiile teo
retice mai ample. cît 
și în exercițiul critic 
curent, asemenea teme sint 
prezente în mică măsură si 
tratate mult prea inexpre
siv fată de importanta lor.

Socotesc că asemenea la
cune ale unei părți a cri

X

ticii noastre (corelate cu 
practicarea unui limbaj în- 
cifrat, a unui subiecti
vism operînd fie prin igno
rarea unor valori certe, fie 
prin exegeze ditirambice la 
adresa unor creații incă ne
validate de conștiința pu
blică, fie prin încurajarea 
unei însușiri adesea je
nante a soluțiilor plas
tice de pe alte meri
diane) nu trebuie să fie 
trecute cu vederea. Și 
aceasta tocmai în virtu
tea faptului că societatea 
noastră acordă o deosebită 
importantă criticii de artă, 
ca element formativ-educa- 
tiv. de impulsionare a miș
cării artistice, ca factor în
vestit cu misiunea de a 
contribui în mod esențial la 
dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a artei noas
tre. la eficienta ei socială.

în această lumină, este 
firesc să amintim că. potri
vit realității, imperativelor 
firești ale societății noastre 
socialiste — imperative sin
tetizate limpede în Progra
mul partidului — uniunii 
noastre de creație nu-i re
vin doar rosturi administra- 
tiv-organizatorîce, ci, in pri
mul rînd, orientativ-ideolo- 
gice. De aceea, socote'sc că 
o dezbatere amplă, in ca
drul breslei, a modului in 
care își îndeplinește misiu
nea critica noastră de artă- 
este absolut necesară. Ast
fel, conducerea uniunii, or
ganizația de partid a U.A.P., 
toți membrii obștii noastre 
artistice vor contribui în 
mod operativ și eficient Ia 
optimizarea activității plas
tice. pe măsura importante
lor cerințe ale acestei epoci, 
a nobilei misiuni pe care 
partidul, întregul popor o 
pun în fata creatorilor.

Constantin CRĂCIUN

tura

PROGRAMUL 1

16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17.05 Refrenul meu. Muzică ușoară.
17,15 Cabinet juridic.
17,35 Din țările socialiste.
17.45 Bijuterii muzicale. In lumea 

liedului...
18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18,25 Publicitate.
18.30 Muzica — emisiune de ao- 

tualitate muzicală.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20.20 Vetre folclorice. Cîntec nou pa 

Ialomița.
20.45 „O. mamă, dulce mamă"... 

Emisiune închinată evocării 
figurii mamei în literatura 
română clasică și contem
porană.

21.30 Corida muzicală. O tele-co- 
rldă pealizată la Palma de 
Majorca.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevlziunii. Di
rijori Iosif Conta și Emanuel 
Elenescu. în program : Ion 
Dumitrescu — Preludiu sim
fonic ; Ludwig van Beetho
ven — Concertul în Re ma
jor pentru vioară si orches
tră. Solist Henryk Szerlng.

21,00 Telex.
21,05 Bucureștiul necunoscut. Car

tierul Radu Vodă.
21.20 Film serial „Columbo".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _
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Semnarea Actului primei reuniuni comune a Comisiilor 
mixte româno-mexicane de cooperare culturala 

si stiintifico-tehnolocică
1 « I " u

La Ministerul Afacerilor Externe a 
fost semnat, miercuri dimineața. Ac
tul primei reuniuni comune a Comi
siilor mixte româno-mexicane de 
cooperare culturală și de cooperare 
științifică și tehnologică. în spiritul 
celor stabilite de președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Statelor 
Unite Mexicane, Luis Echeverria. în 
Declarația solemnă comună din 10 
iunie 1975. reuniunea a analizat dez
voltarea schimburilor culturale, ști
ințifice și tehnologice dintre cele două 
țări și a adoptat o serie de măsuri 
pentru îndeplinirea Acordurilor de 
cooperare existente în domeniile res
pective. în acest sens, au fost înche
iate Programul de cooperare culturală 
pentru 1976—1977 și cel de cooperare 
științifică și tehnologică pentru ace
eași perioadă. în care sînt prevăzute 
acțiuni și schimburi în domeniile în- 
vătămîntului. artei, culturii, sportu
lui. în variate sectoare ale științei și 
tehnicii.

Documentul a fost semnat, din par
tea română, de Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar. 
din partea mexicană, de Jose Gallas-

Vizita președintelui Camerei Comunelor 
din Marea Britanie

în continuarea vizitei pe care o în
treprinde în tara noastră, John Sel- 
wyn Lloyd, președintele Camerei Co
munelor din Marea Britanie. a fost 
în cursul zilei de miercuri oaspete al 
meleagurilor sucevene. Primul popas 
a fost făcut la Mînăstirea Drago- 
mima, unde în întâmpinarea oaspete
lui a venit Justin Moisescu, mitropo
litul Moldovei și al Sucevei. Au fost 
vizitate apoi renumitele monumente 
istorice și de artă de la Sucevita, 
Moldovita și Voroneț, precum și

Întrevederi ale președintelui părții americane 

în Consiliul economic româno - american
Președintele părții americane în 

Consiliul economic româno-american, 
Milton Rosenthal, președintele Consi
liului de administrație al Companiei 
Engelhardt Minerals and ' Chemical, 
care se află într-o vizită în tara noas
tră, a fost primit de Ion Pătan. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, și a 
purtat convorbiri cu reprezentanți ai

Conferirea titlului de membru corespondent al Academiei 
de arte din R.D.G. unor oameni de cultură români

Titlul de membru corespondent al 
Academiei de arte din R.D.G. a fost 
inmînat artistului poporului Radu 
Beligan, directorul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale", și compozito
rului Zeno Vancea, maestru emerit 
al artei, vicepreședinte al Uniunii 
compozitorilor. în cadrul unei festi
vități desfășurate, miercuri la amia
ză, la ambasada acestei țări la 
București.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Hans Voss, ambasadorul R.D.G. 
la București, a relevat contribuția 
deosebită adusă de cele două perso
nalități artistice românești la dezvol
tarea culturii europene, la consacra

tegui. subsecretar al relațiilor exter
ne. în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, vorbitorii au constatat cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a relațiilor 
pe diferite planuri dintre România și 
Mexic și au exprimat convingerea că 
noul document va contribui la mai 
buna cunoaștere, în continuare, a va
lorilor create de popoarele celor două 
țări.

La semnare au fost prezenti Ar
mando Cantu, ambasadorul Mexicului 
la București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, tovarășul Paul Nicu- 

lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul educației și invătămîn- 
tului, a primit pe Jose Gallastegui. 
subsecretar al relațiilor externe al 
Statelor Unite Mexicane.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
colaborării româno-mexicane in do
meniile învătămîntului, științei și cul
turii.

A fost prezent Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului la București.

(Agerpres)

obiective social-culturale din muni
cipiul Suceava.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Camerei Comunelor a fost însotit de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, și de Miu Dobres- 
cu, președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al județului 
Suceava.

Seara, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean a oferit un dineu în onoarea 
președintelui Camerei Comunelor din 
Marea Britanie. John Selwyn Lloyd.

conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rului Industriei Chimice. De aseme
nea, oaspetele s-a întîlnit cu Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior și preșe
dinte al părții române in Consiliul 
economic româno-american.

în cadrul întrevederilor care au a- 
vut loc au fost examinate posibilită
țile existente pentru dezvoltarea și 
diversificarea raporturilor de colabo
rare dintre cele două țări.

(Agerpres)

rea valorilor muzicii și artei teatra
le naționale peste hotare, la promo
varea relațiilor de colaborare cultu
rală între popoare.

Mulțumind pentru titlul primit, cei 
doi oameni de artă români și-au ex
primat dorința de a sluji și în con
tinuare cultura românească și uni
versală. idealurile de pace și prie
tenie în lume.

La festivitate au fost de față mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ai Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, ai Uniunii compo
zitorilor, alți oameni de cultură.

(Agerpres)

ÎNTlLNIRL IA CONSILIUL CENTRAL Al II. G. S. R. Cronica zilei
Miercuri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a întîl
nit cu delegația Uniunii Naționale a 
Sindicatelor Oamenilor Muncii din 
Dahomey (U.N.S.T.D.), condusă de 
Romain Vilon Guezo, secretar gene
ral.

A luat parte Ia întîlnire tovarășul

O delegație economică sudaneză 
a sosit în Capitală

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică su
daneză. condusă de Mamoun Biheiri. 
ministrul finanțelor și economiei na
ționale, care va participa la lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-sudaneze de cooperare 
economică și tehnică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ion Pătan, viceprim-

vremea
Ieri în (ară : Vremea s-a menținut 

călduroasă și frumoasă, în cea mai 
mare parte a țării, exeeptînd nordul 
Munteniei și Carpații Meridionali, unde 
cerul a prezentat înnorări mai accen
tuate, după-amiaza. șl s-au semnalat 
descărcări electrice și averse locale. 
Averse izolate s-au mal semnalat și 
în Carpații Orientali. Vîntul a suflat 
slab, pină la potrivit. Temperatura, ae
rului la ora 14 oscila între 21 grade 
la Sulina și 30 grade la București. In 
București : Vremea s-a menținut căl
duroasă și frumoasă, cu cerul mai

Popasuri turistice ieșene
Pe traseele turistice cele mai 

frecventate din județul Iași, co
operația de consum a construit 
și amenajat unități dintre cele 
mai atractive. în satele și co
munele județului, cooperația de 
consum ieșeană dispune de nu
meroase magazine universale și 
unități de alimentație publică. 
Printre cele mai cunoscute locuri 
de popas se numără „Stîna 
Poieni", amplasată pe DN-24, la 
23 kilometri de Iași, care are și 
un camping, restaurantul pescă
resc „Trei lazuri" (tot camping), 
aflat la circa 70 de kilometri de 
Iași pe DN 2 B, crama „2 lei", 
situată pe același traseu, mote
lul „Codrii Pașcanilor" din pă
durea Moțca, restaurantul pes
căresc de la Deleni-Hîrlău, con
struit în stil rustic.

Tot unități ale cooperației 
de consum ieșene sînt restau
rantul și campingul din stațiu

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE 

TRAGERII EXCEPȚIONALE 
DIN 14 SEPTEMBRIE 1975

Faza I : cat. B : 2 variante 25% a 
5 000 lei, cat. C : 5.60 a 18 777 lei ; 
cat. D : 42.85 a 2 454 lei : cat. E : 
82,05 a 500 lei : cat. F : 428,90 a 200 
lei ; cat. G : 1 280,30 a 100 lei.

Faza a H-a : cat. 2 : 2,80 variante 
a 10 000 lei din care o excursie de 
2 locuri în R.D.G. sau R.P. Ungară 
și diferența în numerar, cat. 3 : 9,05 
a 10 000 lei ; cat. 4 : 17,30 a 5 389 lei; 

Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului’ Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
a avut loc un schimb de informații 
cu privire la activitatea internă a 
Celor două organizații, precum și 
asupra unor probleme ale mișcării 
sindicale internaționale.

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Iulian Bituleanu. 
adjunct al ministrului finanțelor, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de fată Saved Sharief. am
basadorul Republicii Democratice Su
dan la București, și Florian Stoica, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Khartum. (Agerpres)

mult senin. îndeosebi în cursul zilei. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 și 28 septembrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin noaptea 
și dimineața, mai ales în prima parte 
a intervalului. în a doua parte a in
tervalului izolat, în nordul tării și în 
zonele de munte, ploaie slabă și des
cărcări electrice. Vint slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, mai co- 
borîte în depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între 20 și
28 grade, mal ridicate în sudul țării. 
Ceață locală. în București : Vreme fru
moasă și călduroasă cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea, mai ales la 
începutul intervalului. Vint slab. Tem
peratura staționară.

nea balneară Strunga, restau
rantul și crama din comuna 
Cotnari, supermagazinul și 
complexul de alimentație pu
blică de la Tirgu-Frumos. ha
nul ..Răreșoaia", situat în cen
trul Hirlăului, cu restaurant, co
fetărie. cramă, terasă și ca
mere de cazare. Important de 
reținut este faptul că toate uni
tățile turistice ieșene ale coope
rației de consum pun la dispo
ziția turiștilor mîncăruri speci
fice bucătăriei moldovenești.

Pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări a unităților sale, 
cooperația de consum ieșeană a 
dat in ultimii ani în folosință 
trei laboratoare zonale de co- 
fetărie-carmangerie in orașele 
Iași, Pașcani și Hîrlău. două fa
brici de gheață, iar la Tirgu- 
Frumos un nou și modern labo
rator de cofetărie. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scîn- 
teii").

cat. 5 : 250,90 a 400 lei ; cat. 6 : 936,60 
a 100 lei.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1975

Extragerea I : 36 29 34 26 7 5
Extragerea a Il-a : 39 6 31 20 19
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:

2 368 891 lei din care 1 686 216 lei 
report.

Aniversarea a 500 de ani de la naș
terea lui Michelangelo Buonarroti, 
titan al Renașterii, a fost marcată, 
miercuri după-amiază, printr-o ma
nifestare omagială organizată de Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Uniunea scriitorilor, Uniunea 
artiștilor plastici și Asociația de 
prietenie româno-italiană. Manifes
tarea se înscrie în cadrul marilor 
aniversări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pe anul 1975.

Cu acest prilej. Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, și Ion 
Frunzetti, membru al Academiei de 
științe sociale și politice, vicepreșe
dinte al Uniunii artiștilor plastici, 
au evocat personalitatea complexă a 
artistului italian, creația sa artistică 
și literară.

Poeții Radu Boureanu și C. D. Ze- 
letin au citit traduceri din opera lui 
Michelangelo.

(Agerpres)

WSPbfttW SPORT• SPORT* SPORT* sfepgrițsiioitT
La Salonic,

în campionatul balcanic

România — Grecia 1-1
Ieri, pe stadionul municipal din 

Salonic, in fata a 25 000 de specta
tori. s-a jucat nartida-retur din cam
pionatul balcanic intertări între e- 
chipele reprezentative ale României 
și Greciei. (în meci-tur. disputat 
la București, în. 1974 scorul a fost 
3—1 pentru, formația noastră).

întilnirea s-a încheiat cu scorul de 
1-1 (1-0).

în minutul 27. mijlocașul Ion Du
mitru a șutat puternic de la peste 20 
de metri, marcînd imnarabil in 
poarta lui Konstantinou. în minutul 
83. Koudas a trimis mingea în bară, 
iar Sarafis a reluat-o în plasă.

Formația română a intrat ieri pe 
terenul de ioc in următoarea alcă
tuire : Moraru (debutant, la 19 ani. 
în echipa națională) — Cheran. Săt- 
măreanu II. G. Sandu, Anghelini — 
Boloni, Dinu. Dumitru — Fazekas, 
Iordănescu. Lucescu.

Meciul a fost arbitrat de iugoslavul 
Milos Kajici.

★

La Szolnok. intr-un meci din cam
pionatul european pentru echipele de 
tineret, selecționata Ungariei a între
cut cu scorul de 2—0 (0—0) formația 
Austriei. Golurile au fost înscrise de 
Szabo (min. 52 și min. 68).

Miercuri la Budapesta. în prelimi
nariile campionatului european de 
fotbal (grupa a Il-a) echipa Unga
riei a învins cu scorul de 2—1 (2—1) 
selecționată Austriei.

La Brno a avut loc meciul amical 
în care echipa Cehoslovaciei a primit 
replica formației Elveției. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (0—0).

La Moscova, in meciul retur pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 4—0 (0—0) reprezentativa 
Norvegiei.

într-un meci contind pentru primul 
tur al ..Cupei U.E.F.A." la fotbal, e- 
chipa islandeză F. C. Keflavik a în- 
tilnit pe teren propriu formația Dun
dee United. Fotbaliștii scoțieni au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Narvey (min. 
4 și min. 42).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței, Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul 
de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia sărbătoririi celei de-a 165-a 
aniversări a independenței Mexicului. .

Îmi este deosebit de plăcut să vă exprim cele mai bune urări pentru 
prosperitatea continuă a nobilului popor român și Pentru dezvol
tarea tot mai intensă a relațiilor excelente care in mod fericit unesc 
cele două țări ale noastre și care au fost atit de puternic impulsionate in 
timpul recentei dumneavoastră vizite. .... ., *■« >

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea celei mai înalte considcratîuni.
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele
Statelor Unite Mexicane

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Repu
blica Democrată Germană, folosesc prilejul pentru a vă transmite dumnea
voastră, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate roman 
cel mai cordial salut, urarea ca relațiile dintre cele două popoare vecine ale 
noastre să se întărească în continuare, noi succese in construcția socialistă 
a patriei dumneavoastră, 'în lupta pentru triumful socialismului și păcii in 
fîuropa, în întreaga lume.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

ÎN CÎTEVA
JUDO : Campionatele 

internaționale ale României

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui sîmbătă și duminică întreceri
le celei de-a patra ediții a campiona
telor internaționale de judo ale 
României.

La această competiție și-au anunțat 
participarea sportivi din Bulgaria. 
Franța. R. F. Germania. Iugoslavia. 
Portugalia și U.R.S.S.

ATLETISM : întreceri 
la sfîrșit de sezon

Duminică, de la ora 9, la Stadionul 
tineretului din București, se vor 
desfășura campionatele municipale de 
cros. La Galati vor avea loc cam
pionatele naționale de decatlon și de 
pentatlon.
BOX : Numeroase înscrieri 
Ia turneul pentru centurile 

tricolore

Turneul final al campionatelor na
ționale se va desfășura între 17 și 26 
octombrie a.c. Această durată a tur
neului final a fost determinată de 
numărul mare al boxerilor înscriși la 
întrecerile pentru centurile tricolore : 
218 ! Dintre aceștia, 44 de pugiliști 
sînt campioni ai recentelor turnee 
zonale. 12 sînt reprezentanți ai tine
rei generații care au participat de- 
acum la unele competiții internațio
nale, iar 162 au obținut calificarea

Decernarea unor trofee fotbalistice 
internaționale

Colgeteiu? european, 0. Georgescu, a primit 
„Gheata de aur"

PARIS 24 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris festivitatea de
cernării trofeelor fotbalistice interna
ționale instituite de revista „France- 
Football".

Aflat la a VIII-a ediție, trofeul 
„Gheata de aur" atribuită celui mai 
eficace atacant din cluburile euro
pene. a revenit in acest, an tinărului 
fotbalist român Dudu Georgescu, de 
la echipa Dinamo-București. autorul 
a 33 de goluri înscrise în campiona
tul național 1974—1975.

Cupa atribuită cluburilor pentru

RÎNDURI
din oficiu ca membri ai loturilor re
prezentative, ca maeștri ai sportului 
sau boxeri de categoria I. în total. Ia 
turneul final vor avea loc 208 me
ciuri.

4
La 26 septembrie va începe la Su- 

botița (Iugoslavia) un turneu inter
național de box. La acest turneu vor 
participa și boxerii români Pavel 
Nedelcea (pană). Ibrahim Faredin 
(muscă) și D. Agapsa (semimijlocie).

RUGBI : Duminică, reluarea 
competiției naționale

Campionatul de rugbi se va relua 
duminică cu jocurile etapei a Il-a. 
în Capitală vor avea loc următoare
le partide: Steaua — Rulmentul (Sta
dionul Steaua, ora 9.30) ; Vulcan — 
Dinamo (terenul Vulcan, ora 9) ; Gri- 
vița roșie — Universitatea (terenul 
Parcul copilului, ora 9). în tară : 
Farul — Sportul studențesc : T. C. 
Construcții — Minerul ; C. S. Sibiu — 
Gloria ; Agronomia — Olimpia ; Pq- 
litehnica — Știința.

VOLEI
în Sala sporturilor de Ia Floreasca 

va avea loc astăzi, cu începere de la 
ora 17.00. a treia întilnire amicală 
dintre echipele masculine de volei ale 
României și Canadei. în continuare, 
amatorii de volei vor putea urmări 
revanșa întilnirii feminine dintre se
lecționatele României și R.S.S. Ucrai
nene.

comportare generală. în cursul sezo
nului fotbalistic, a fost decernată 
formației vest-germane „Borussia 
Moenchengladbach".

în cursul festivității, Fernand Saș- 
tre. președintele Federației franceze 
de fotbal, Jacques Goddet. director 
al cotidianului sportiv „l’Equipe", și 
Jacques Ferran. director al revistei 
„France-Football", au elogiat calită
țile sportivilor laureați.

La festivitate au luat parte nume
roase personalități ale vieții sportive 
din Franța și din alte țări europene.

Recenta sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. a evi
dențiat pregnant că una dintre 
cele mai grave probleme pe care 
a creat-o în lume dominația im
perialistă o constituie inegalita
tea dezvoltării economice a sta- 

Practicînd o politică de ex- 
re și asuprire a popoare- 
statele imperialiste au im- 
unui mare număr de țări 
de hinterlanduri agrare, le-au 

economică, 
afectează

telo 
plo

■j

'.ul
c, rdamnat la înapoiere 
F ptul că subdezvoltarea

tăzi două treimi din populația glo
bului, că problema decalajelor se pune 
cu atita acuitate constituie unul din
cele mai grave acte de acuzare la 
adresa imperialismului. Practicile 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste care se mai manifestă pe 
arena internațională tind să mențină 
această situație ; ca urmare, decala
jele economice între țările lumii nu 
numai că nu dispar, ci chiar se accen
tuează.

Acționînd cu consecvență pentru 
dezvoltarea complexă și în ritm înalt 
a economiei naționale. România so
cialistă a subliniat. în repetate rin- 
duri. că lichidarea decalajelor con
stituie o necesitate stringentă pen
tru întreaga umanitate, menține
rea și adîncirea acestora fiind o 
sursă permanentă de tensiune în re
lațiile internaționale, de insecuritate 
pentru toate popoarele, un factor de 
accentuare a fenomenelor de criză 
și instabilitate pentru toate statele, 
inclusiv cele dezvoltate economic.

Referindu-se la aceste proble
me atit de urgente, la căile de 
rezolvare a lor, potrivit intere
selor vitale ale întregii omeniri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Nu poate exista destindere în con
dițiile menținerii stării de subdez
voltare! Nu se poate vorbi de des
tindere și pace reală cit timp lumea 
este împărțită in bogați și săraci!" 
Partidul nostru a subliniat și sub
liniază că lichidarea decalajelor exis
tente impune cu stringență o nouă 
ordine politică și economică inter
națională de natură să așeze ferm 
relațiile dintre state pe temelia ega
lității în drepturi și a echității, să 
înlăture practicile de exploatare și 
Jefuire, să garanteze fiecărui popor 
dreptul de a se dezvolta liber, de a 
fi stăpin pe propriile bogății și de 
a le folosi în interesul propriu.

diferite de 
ce în une- 
capitalismul

de la stadii 
în timp 

aceste țări 
un nivel ridicat de dez- 
în altele persistau încă

Este bine cunoscut că țările socia
liste au pornit la edificarea noii o- 
rinduiri 
dezvoltare ;
Îs din 
atinsese 
voltare, ... ------ .. .
rămășițe ale feudalismului. Exemplul 
țărilor socialiste a demonstrat cu 
prisosință superioritatea noii orin- 
duiri ; tocmai socialismul a asigurat, 
intr-o perioadă istorică relativ scur
tă, creșterea rapidă a forțelor de 
producție din fiecare țară, crearea 
condițiilor pentru accelerarea pro
gresului în toate sferele activi
tății economico-sociale, pentru li
chidarea înapoierii moștenite de la 
vechea orînduire. Este semnificativ 
în acest sens faptul că în perioada 

1950—1974 venitul național — unul 
dintre cei mai reprezentativi indica
tori ai dezvoltării economice — a 
sporit in țara noastră de 9,5 ori, în 
R. P. Bulgaria — de 7,9 ori, in 
U.R.S.S. — de 6.6 ori, în R. P. Po
lonă — de 5,4 ori, în R.D.G. — de 
aproape 5 ori, în R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară de aproximativ 3,8 ori. 
Sporirea venitului național înregis
trează ritmuri accelerate și. în cele
lalte țări socialiste.

De remarcat că economia .țărilor 
socialiste a cunoscut mutații structu
rale profunde, industria ocupînd un 
rol tot mai important în reproducția 
lărgită, ramurile generatoare de 
progres tehnic înregistrînd o puter
nică dezvoltare. Toate aceste succese 
au adus o contribuție de seamă Ia 
creșterea prestigiului socialismului

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOREgalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică- obiectiv .fundamental al colaborării dintre țările socialiste
In lume ; este semnificativ în acest 
sens faptul că un șir de state 
în curs de dezvoltare se pronunță 
pentru adoptarea unor căi și forme 
de organizare economico-socială inr 
spirate de experiența țărilor socia
liste, in scopul învingerii înapoierii 
economice, al asigurării unei dezvol
tări rapide.

Cu toate progresele realizate în 
creșterea forțelor de producție, în 
modernizarea structurii economiei 
naționale, între țările socialiste con
tinuă încă să existe inegalități pe 
planul dezvoltării economice. Or, so
cialismul nu poate să înfățișeze ome
nirii tabloul perpetuării unor inega
lități. ci. - diihpotrivă. imaginea unor 
țări care prin valorificarea intensă 
a resurselor materiale și umane de 
care dispun, prin colaborare și întra
jutorare fac să țlispară decalajele 
dintre ele. Mai mult, se poate spune 
că dacă problema egalizării niveluri
lor de dezvoltare se pune pe plan 
mondial intre toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire. cu atit mai 
imperios se cere soluționată pe an
samblul statelor socialiste.

Lichidarea decalajelor, apropierea și 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor socia
liste nu este doar o problemă a țări
lor socialiste mai puțin dezvoltate, 
ci deopotrivă a tuturor țărilor socialis
te. Apropierea și egalizarea treptată a 
nivelurilor de dezvoltare sînt impuse 
de necesitatea obiectivă a adincirii 
colaborării și cooperării — bi și mul

tilaterale — dintre țările socialiste. 
Viata dovedește că cu cît nivelul de 
dezvoltare al țărilor socialiste este 
mai ridicat, cu atît cresc posibilitățile 
de a colabora și coopera între ele mai 
fructuos, de a realiza o specializare 
în producție in avantajul comun, o 
diviziune superioară a muncii, de 
înaltă eficiență.

în același timp, egalizarea treptată 
a nivelurilor de dezvoltare economi
că este impusă și de cerințele întă
ririi continue a unității și coeziunii 
țărilor socialiste. Este indiscutabil că 
această unitate va fi cu atit mai 
puternică, cu cît țările nu se vor 
deosebi mult sub raportul dezvoltării 
economice, ci. dimpotrivă, vor fi cit 
mai apropiate ca nivel economic.

Condiția fundamentală a realizări! 
unei creșteri economice rapide 

și, respectiv, a apropierii și ega
lizării economice treptate o con
stituie efortul propriu intens al 
popoarelor din țările socialiste care 
au pornit de Ia un nivel scăzut de 
dezvoltare, mobilizarea maximă și fo
losirea eficientă, in cadrul planului 
național unic, a tuturor mijloacelor 
materiale, financiare, umane de care 
dispun fiecare dintre ele. Firește, nu 
.ar fi de conceput să se considere că 
la egalizarea nivelurilor de dezvol
tare a țărilor s-ar putea ajunge prin 
daruri sau ajutoare din afară, fără 
o intensă mobilizare a forțelor pro
prii ale poporului.

în această privință, de cea mai 
mare importanță este alocarea unei 
părți însemnate din venitul national 
pentru fondul de dezvoltare econo
mico-socială — expresia cea mai 
sintetică a eforturilor făcute de po
por.

Așa cum este cunoscut, poporul 
român, urmînd cu neabătută încre
dere politica Partidului Comunist 
Român, a obținut, prin eforturi sus
ținute. pline de abnegație, realizări 
de seamă in domeniul dezvoltării 
economice — producția industrială 
din anul 1974, bunăoară, a fost de 
30 de ori mai mare ca cea din anul 
1938. într-un timp relativ scurt. 
România s-a transformat din țara 
slab dezvoltată din trecut, cu o eco
nomie predominant agrară. Intr-un 
stat industrial-agrar., cu o industrie 
ce se dezvoltă în ritm intens, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei

și tehnicii contemporane, cu o agri
cultură socialistă in plin pro
gres. ) .

Toate aceste mari succese constituie 
rezultatul eforturilor proprii, pline 
de abnegație ale poporului român, ale 
clasei muncjtoare, țărănimii, inte
lectualității ; tocmai munca lor asi
duă creînd premisele ca. în ca
drul procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, să fie depășite situația de 
țară în curs de dezvoltare în care se 
mai află, decalajele care o mai des
part de țările avansate economic. Po
trivit Directivelor Congresului al XI- 
lea al P.C.R.. în cursul cincinalului 
1976—1980 se vor aloca 33—34 la sută 
din venitul național pentru fondul de 
dezvoltare economico-socială.

în același timp, cerințele egalizării 

presupun dezvoltarea colaborării eco
nomice și, în primul rind, a coope
rării în industrie, știință și teh- 
mică între țările socialiste, in scopul 
dezvoltării multilaterale a fiecă
rei (ări și îndeosebi a sprijinirii 
eforturilor țărilor rămase în urmă, 
în condițiile in care în lume se mai 
mențin vechile practici imperialiste, 
colaborarea țărilor socialiste este 
menită să afirme forța principiilor 
noi. marxist-leniniste de cooperare 
între state, să promoveze un nou tip 
de relații internaționale, fără prece
dent în istorie, bazate pe deplina e- 
galitate in drepturi a tuturor state
lor. respectul independenței și suve
ranității naționale, neamestecul in 
treburile interne, avantajul reciproc 
și întrajutorarea tovărășească.

Tocmai în faptul că, pe fondul pro
gresului general, sînt menite să 
sprijine in mod deosebit dezvoltarea 
accelerată a țărilor socialiste în curs 
de dezvoltare își găsesc expresie șl 
conținut deplin, realizare efectivă, 
noile principii de relații internațio
nale socialiste, oferind un model de 
conlucrare a statelor, sporind astfel 
forța de atracție a noii orînduiri.

Egalizarea treptată a niveluri
lor de dezvoltare ale țărilor socialiste 
formează unul din obiectivele de sea
mă ale „Programului complex al adin
cirii și perfecționării in continuare 
a colaborării și dezvoltării integrării 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.", adoptat de partidele co
muniste ti muncitorești din aceste 

țări. „Apropierea și egalizarea trep
tată a nivelurilor de dezvoltare eco
nomică — se subliniază in „Program" 
— reprezintă un proces istoric obiec
tiv in dezvoltarea sistemului mondial 
socialist".

înscriind acest obiectiv esențial, 
„Programul complex" cuprinde tot
odată un ansamblu de prevederi me
nite să sporească contribuția co
laborării la valorificarea mai eficien
tă a resurselor materiale și umane 
ale fiecărei țări socialiste, traduce
rea consecventă în viață a acestor 
măsuri fiind de natură să contribuie 
la accelerarea procesului egalizării.

Avînd o importantă cardinală pen
tru toate țările socialiste, este evi
dent că egalizarea treptată a ni
velurilor de dezvoltare economică nu 
poate fi ignorată sau tratată ca o 

problemă secundară, nu poate și 
nu trebuie să fie lăsată să se reali
zeze „de la sine", in cadrul „mer
sului obișnuit" al colaborării si coo
perării. O asemenea cale ar lăsa 
teren de acțiune evoluției spontane, 
manifestării unor tendințe neuni
forme. contradictorii in înfăptuirea 
procesului egalizării nivelurilor de 
dezvoltare economică. Acest proces 
presupune o abordare unitară, con
știentă, coordonată, în care scop de
osebit de oportună apare elabora
rea in cadrul C.A.E.R. a unui pro
gram concret de acțiune care să 
vizeze, într-o largă perspectivă, 
sporirea simțitoare a contribuției 
colaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice la accelera
rea apropierii și egalizării nivelu
rilor de dezvoltare economică, in
cit să fie grăbită astfel realizarea 
unuia (lin obiectivele de bază înscri
se in Statutul C.A.E.R. și în „Progra
mul complex". La sesiunea a 
XXIX-a a C.A.E.R., România a pro
pus elaborarea unui program special 
de măsuri în vederea realizării 
obiectivului menționat într-o pe
rioadă de 15—20 ani.

Desigur, un asemenea program nu 
trebuie să aibă un caracter limitativ, 
referitor doar Ia anumite țări, ci tre
buie să răspundă cerințelor progre
sului multilateral al tuturor țărilor 
socialiste, nevoilor stringente ale tu
turor țărilor mai puțin dezvoltate 
industrial, fără excepție. Conținutul 
unui asemenea program ar trebui să 

asigure dezvoltarea unei baze indus
triale moderne în fiecare tară socia
listă ; implantarea de capacități de 
producție bazate pe tehnica modernă, 
cu participarea prin investiții și cre
dite a statelor socialiste mai avan
sate ; participarea la specializarea 
pe produse finite în domeniile avan
sate ale tehnicii ; necesarul de ma
terii prime, combustibil si energie, 
inclusiv pe baza participării țărilor 
socialiste mai puțin dezvoltate la 
acțiuni de cooperare în producție, 
lucrări comune de explorare și ex
ploatare a acestor resurse ; facili
tarea accesului la cuceririle științei 
și tehnologiei moderne, prin efec
tuarea în cooperare cu țările socia
liste avansate a unor lucrări de cer
cetări. proiectări și asimilări în do
menii prioritare ale progresului teh

nic contemporan ; lărgirea exportu
rilor de produse industriale finite — 
îndeosebi mașini și utilaje, produse 
chimice, alte produse de tehnicitate 
și valoare ridicată, precum și acor
darea unor preturi stimulative si alte 
facilități la produsele agroalimentare 
care dețin un loc important la ex
port.

Importanța măsurilor preconizate 
decurge din faptul că numai aplica
rea lor — bineînțeles conjugată cu 
eforturile proprii ale poporului — 
asigură avantaje economice atit pen
tru țările socialiste mai puțin dezvol
tate. cit Și pentru cele avansate eco
nomic, realizarea unor ritmuri de 
dezvoltare atît de înalte, incit să se 
realizeze progrese efective în direc
ția apropierii și egalizării nivelurilor 
de dezvoltare economică.

Departajarea substanțială pe pla
nul ritmurilor este absolut obligato
rie, știut fiind că o tară care se află 
la un nivel inferior de dezvoltare, 
chiar dacă realizează intr-o perioa
dă determinată ritmuri de creștere 
mai înalte, continuă să se situeze la 
un nivel considerabil mai scăzut 
față de una care evoluează în rit
muri mai lente, dar care a pornit de 
la un nivel superior de dezvoltare.

Este lesne de constatat că, de pil
dă, o tară care produce la un moment 
dat 100 kg de oțel pe cap de 
locuitor și înregistrează un. ritm 
anual de creștere de 10 la sută va 
râmi ne tot mai mult in urmă față 
de alta care produce 800 kg oțel pe 

locuitor și se dezvoltă cu un ritm 
mult mai scăzut — de pildă, numai 
5 la sută. Astfel. în 5 ani prima ar 
ajunge la o producție de 160 kg oțel 
ne cap de locuitor, iar cealaltă la 
peste. 1 021 kg. ceea ce înseamnă o 
adincire a decalajului dintre cele 
două țări, de la 700 kg la peste 
860 kg. De aici concluzia că. în în
făptuirea egalizării treptate a nive
lurilor de dezvoltare, nu este sufi
cientă o simplă devansare a ritmuri
lor in favoarea țărilor socialiste mal 
puțin dezvoltate, cl o considerabilă 
majorare a ritmului de creștere eco
nomică a acestora. Deși țările socia
liste mai puțin dezvoltate înre
gistrează. de regulă, ritmuri înal
te de creștere, realitatea dove
dește că pentru a ajunge din urmă 
țările socialiste avansate aceste rit
muri trebuie să sporească încă și 
mai mult — ceea ce implică eforturi 
proprii mai intense, dar și o coope
rare mult mai eficientă.

Atrage atenția faptul că. în legă
tură cu problemele egalizării treptate 
a nivelurilor de dezvoltare ale țări
lor socialiste, pe lingă puncte de ve
dere judicioase sint uneori exprimare 
în organe de presă, publicații, con
ferințe. și .puncte de vedere eronate, 
lipsite de fundamentare științifică. 
Intre acestea din urmă se înscriu a- 
cele concepții potrivit cărora egali
zarea ar trebui realizată. înainte de 
toate — dacă nu exclusiv — pe 
planul unor indicatori de semnifica
ție secundară sau minoră pentru 
exprimarea nivelului de dezvoltare 
economică a unei țări. Or. este un 
adevăr de mult dovedit de ști
ința economică marxistă că ve
nitul national, producția industria
lă pe locuitor, productivitatea mun
cii, cheltuielile materiale, cuan
tumul producției ramurilor de virf 
ale tehnicii, volumul și structu
ra consumului alimentar, componen
ta exportului reprezintă indicatorii 
de bază ai comensurării nivelului de 
dezvoltare economică a unei țâri.

In procesul egalizării treptate a 
nivelurilor de dezvoltare economică, 
toate țările socialiste se vor ridica 
la un grad Superior de civilizație și 
bunăstare, socialismul afirmindu-și 
tot mai puternic superioritatea, atit 
ca mod de producție, cit și ca sistem 
de relații intre state. Socialismul dis
pune de toate posibilitățile obiective 
pentru a realiza acest obiectiv.

în același timp, țărilor socialiste 
le revine înalta îndatorire de a par
ticipa activ la dezvoltarea și soluțio
narea constructivă a problemelor 
grave ale subdezvoltării din lumea 
contemporană, de a sprijini cerin
țele legitime ale țărilor in curs de 
dezvoltare, de a se situa în primele 
rinduri ale operei de făurire a unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale bazate pe echitate, pe 
deplină egalitate in drepturi.

Prof. univ. tir. 
Constantin MOISUC
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Sesiunea Adunării Prima reuniune a noului guvern portughez Tovarășul Mao Tzedun l-a primit
Generale a O.N.U.
Propuneri ale U.R.S.S. în problemele 

dezarmării
Așa cum am mai informat, în ședința plenară a Adunării Generale a 

O.N.U., ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, A. Gromiko, a pre
zentat două inițiative ale guvernului sovietic in 
incluse pe ordinea de zi a sesiunii, 
iecte de documente.

problemele dezarmării,
Redăm mai jos conținutul acestor pro-

CU PRIVIRE
LA INTERZICEREA 

PROIECTĂRII Șl FABRICĂRII 
UNOR NOI TIPURI 
DE EXTERMINARE

Șl A UNOR NOI
DE ASEMENEA

DE ARME 
ÎN MASĂ 

SISTEME 
ARME

în nota explicativă prin care gu
vernul sovietic a propus înscrierea 
acestei probleme pe ordinea de zi a 
celei de-a XXX-a sesiuni se subli
niază că momentul politic actual se 
caracterizează prin importante prefa
ceri pozitive în situația internațio
nală. linia spre destindere în relațiile 
dintre state bucurîndu-se de tot mai 
mult sprijin. Procesul 
creează premise favorabile 
progrese în opera de 
și limitare a cursei i 
Amintind, în context, 
unor documente — intre 
tatul cu privire la 
experiențelor cu arma nucleară în at
mosferă, in spațiul cosmic și sub apă. 
Tratatul cu privire la neproliferarea 
armei nucleare, Convenția privind 
interzicerea perfecționării, producției 
și stocării armelor bacteriologice 
(biologice) și distrugerea lor, precum 
și acordurile sovieto-americane cu 
privire la preîntimpinarea războiului 
nuclear, la limitarea înarmărilor stra
tegice și experiențelor subterane cu 
arma nucleară — nota guvernului so
vietic relevă, totodată, că, în ansam
blu, continuă sporirea armamentelor, 
cursa înarmărilor, care absoarbe in
calculabile resurse materiale, și u- 
mane, aducind prejudicii tuturor sta
telor. în același timp, devine tot mai 
real pericolul folosirii realizărilor 
tehnico-științifice pentru crearea 
unor noi tipuri de arme de extermi
nare în masă.

în baza acestor considerente, U- 
niunea Sovietică consideră că este 
important ca pe plan internațional 
șă se adopte măsuri eficiente pentru 
interzicerea creării de noi tipuri de 
arme de exterminare în masă. Pen
tru a preîntimpina folosirea realiză
rilor științei și tehnicii in scopuri 
militare prin crearea unor tipuri de 
arme de exterminare în masă, chiar 
mai periculoase și mai distrugătoare 
decit arma nucleară, este necesar să 
se elaboreze și să se încheie acor
duri internaționale corespunzătoare, 
care să interzică proiectarea și fabri
carea de noi tipuri de arme de ex
terminare în masă și de noi sisteme 
de asemenea arme.

Documentul subliniază că adopta
rea. de către Adunarea Generală a 
O.N.U., a unei hotărîri prin care să 
aprobe ideea încheierii unui acord 
internațional care să • pună în afara 
legii proiectarea și fabricarea de noi 
tipuri de arme de exterminare în 
masă și de noi sisteme de asemenea 
arme ar constitui un mare aport la 
cauza limitării cursei înarmărilor și. 
prin aceasta, ar contribui la dezvol
tarea și adîncirea în continuare a 
procesului de destindere, la întărirea 
păcii și securității internaționale.

Textul proiectului de acord înscrie 
angajamentul statelor participante de 
a nu proiecta și a nu fabrica noi ti
puri de arme de exterminare în masă 
și noi sisteme de asemenea arme prin 
folosirea celor mai noi descoperiri 
ale științei și tehnicii contemporane 
— urmind a se preciza, prin trata
tive, tipurile de asemenea arme. Se 
are în vedere ca. in cazul apariției, 
după intrarea în vigoare a acordului, 
a unor noi direcții pentru proiectarea 
și fabricarea armelor de exterminare 
în masă, să se poarte convorbiri în 
scopul extinderii interdicției si asu
pra acestor noi tipuri și sisteme de 
arme posibile. în același timp, fie-

destinderii 
pentru 

dezarmare 
înarmărilor, 

încheierea 
> care Tra- 
interzicerea

care stat participant la acord se obli
gă să nu /ajute, să nu încurajeze și 
să nu îndemne oricare alt stat, grup 
de state sau organizații internațio
nale să desfășoare activități care să 
contravină prevederilor acordului.

în continuare sint înscrise o serie 
de prevederi referitoare la condițiile 
concrete de aplicare a acordului și 
rolul ce revine in acest sens orga
nismelor O.N.U.

în proiectul de acord se precizează, 
totodată, că nici o prevedere a sa nu 
trebuie interpretată ca afectînd drep
tul inalienabil al statelor participante 
de a dezvolta și folosi cercetările și 
descoperirile științifice în exclusivi
tate în scopuri pașnice, fără nici un 
fel de discriminare.

LISABONA 24 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, marți seara la Li
sabona a avut loc prima reuniune a 
noului guvern portughez, desfășurată 
sub președinția primului ministru, 
Jose Pinheiro de Azevedo. După cum 
precizează agenția France Presse, 
ședința guvernului a fost consacrată 
în cea mai mare parte numirii se
cretarilor de stat care urmează să-și 
înceapă activitatea în perioada ime
diat următoare. Au fost desemnați 10 
secretari de stat, după criteriul anun
țat anterior al participării proporțio
nale. la fel ca și în guvern, a re
prezentanților partidelor comunist, 
socialist și popular democratic, pre
cum și a unor personalități indepen
dente — civile și militare.

în zilele următoare vor continua

contactele dintre primul ministru și 
titularii diferitelor departamente in 
vederea desemnării altor secretari și 
subsecretari de stat. Primul ministru 
a fost autorizat să prezinte națiunii 
un bilanț pe această temă, după ce 
va primi rapoarte din partea fiecărui 
ministru de resort în legătură cu acti
vitatea departamentului respectiv.

Consiliul de Miniștri a apreciat că 
este necesară restructurarea unor mi
nistere și organe de stat. Astfel, mi
niștrii informațiilor, educației și cer
cetării științifice și finanțelor au fost 
însărcinați să elaboreze un antepro
iect privind crearea unui minister al 
culturii. Va fi elaborat, de asemenea, 
un proiect de măsuri privind conser
varea patrimoniului artistic, care 
fi supus guvernului.

pe tovarășul Le Duan
PEKIN 24 (Agerpres). — Mao Tze- 

dun președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, a 
primit, miercuri, delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam.

condusă de Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, aflată în vizită 
oficială în R. P. Chineză.

ORIENTUL APROPIAT

va

® Convorbiri la nivel înalt siriano-iordaniene • Acord de 
principiu privind crearea unui comitet de reconciliere națională 

în Liban

★

Sosirea la New York
a ministrului afacerilor
externe al României
Miercuri seara a sosit Ia New 

York ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. șeful delegației tării 
noastre care va participa la lucrări
le celei de-a XXX-a sesiuni ordina
re a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Pe aeroportul internațional Ken
nedy, șeful delegației române a fost 
intîmpinat de reprezentantul perma
nent al tării noastre pe lingă Na
țiunile Unite, ambasadorul Ion Dat- 
cit, de ambasadorul României in Sta
tele Unite ale Americii. Corneliu 
Bogdan, de funcționari superiori ai 
protocolului O.N.U.

Previziunile oficiale 
referitoare la evoluția 
economică a unor țări 
vest-europene conti
nuă să se mențină in
tr-o tonalitate sumbră. 
Alunecarea pe panta 
abruptă a recesiunii 
este o realitate de care 
nu se mai sfiește ni
meni să vorbească. 
„Epoca de creștere a 
prosperității este defi
nitiv apusă** — re
cunoștea nu de mult 
unul din membrii Co
misiei de la Bruxelles 
a Pieței comune. Ca 
urmare, arăta același 
membru al executivu
lui C.E.E., consumul 
privat este condamnat 
să rămînă inferior 
produsului brut, ceea 
ce, în final, se traduce 
în sacrificii impuse 
maselor de consuma
tori, în covirșitoarea 
lor majoritate oameni 
ai muncii.

Frinarea Inflației se 
dovedește a fi un o- 
biectiv greu de atins. 
Șomajul ia în conti
nuare proporții. în 
ultimul său raport tri
mestrial asupra situa-

Ample manifestații în apărarea 
militanților antifasciști spanioli

presă 
noi ac-

CTI PRIV1RF
LA ÎNCHEIEREA TRATATULUI 

DE INTERZICERE TOTALA 
Șl GENERALĂ 

A EXPERIENȚELOR 
CU ARMELE NUCLEARE

Agențiile internaționale de 
informează pe larg despre 
țiuni în sprijinul grupului de tineri 
militanți spanioli, care, după cum se 
știe, au fost condamnați la moarte 
de un tribunal militar din Madrid.

Confederația Mondială a Muncii, de 
tendință creștină, cu sediul la Bru
xelles. a cerut secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și directoru
lui general al Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.). Francis 
Blanchard, să intervină de urgență pe 
lingă autoritățile spaniole „pentru

lasalvarea vieții condamnărilor 
moarte".

Adunarea Națională a Franței a 
dresat un apel generalului Franco, șe
ful statului spanio). cerîndu-i să a- 
corde clemență militanților spanioli 
condamnați la moarte.

Cereri similare au fost adresate 
generalului Franco și primului minis
tru al Spaniei. Carlos Arias Navarro, 
din partea Asociației arhitecților spa
nioli și a unui grup de alte 15 aso
ciații profesionale din Madrid, prin
tre care și Asociația corespondenților 
presei străine acreditați in Spania.

a-

DAMASC 24 (Agerpres). — La Da
masc au luat sfirșit miercuri con
vorbirile la nivel inalt prilejuite de 
vizita în'Siria a regelui Hussein al 
Iordaniei. După cum s-a precizat ofi
cial. in cadrul convorbirilor purtate 
de suveranul hașemit cu președintele 
Siriei. Hafez El Assad, au fost exami
nate situația din Orientul Apropiat 
după semnarea noului acord de de
zangajare militară în regiunea Si
nai dintre Israel și Egipt, problema 
palestineană. evoluția evenimentelor 
din Liban. Au fost trecute in revistă, 
totodată, stadiul actual și perspecti
vele relațiilor dintre Iordania și Siria.

La convorbiri au luat parte șefii 
de guvern ai celor două țări, precum 
și alte oficialități siriene și iorda- 
niene. uf!

lă. care are ca obiectiv găsirea mo
dalităților de restabilire imediată a 
ordinii și securității în țară Și sta
bilirea principiilor unui program na
țional de reformă in domeniile po
litic. social și economic. Acest co
mitet, format din 20 de personalități 
reprezentînd guvernul și toate gru
pările politice importante ale țării, 
se va intruni joi, a spus Karame.

Agenția U.P.I. notează însă că, la 
o oră după anunțarea nouiui acord 
de încetare a focului. în centrul Bei
rutului și în suburbii au mai fost 
semnalate schimburi de focuri de ar
mă și de mortiere.

• TELEVIZIUNE ÎN SA
HARA. Emisiunile algeriene 
de televiziune, limitate pînă 
acum, din motive tehnice, numai 
la localitățile din nordul țării, 
au început să fie recepționate și 
în centrele îndepărtate din Sa
hara. Locuitorii din Ouargia și 
Bechar, oaze situate la porțile 
marelui deșert, au vizionat de 
curind primele programe de te
leviziune transmise prin inter
mediul noului sistem de teleco
municații prin satelit. „Creierul** 
acestui sistem se află la Lak- 
dnria, localitate situată la 80 de 
lan de Alger, unde a fost dată 
în exploatare o stație terestră 
internațională de telecomunica
ții. aflată în legătură cu un sa
telit de tip ..Intelsat", menținut 
in poziție staționară deasupra 
Oceanului Atlantic.

CAIRO

Arătînd că la ordinea ___
viața internațională apare ca o sar
cină presantă completarea și conso
lidarea destinderii politice cu măsuri 
în domeniul militar, documentul re
levă necesitatea opririi cursei înar
mărilor. reducerii producției de ar
mament, pentru a se trece, in ulti
mă instanță, la dezarmarea generală 
și totală. Sint evocate unele acorduri 
încheiate in ultimii ani. amintin- 
du-se, totodată, că la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa s-a ajuns la înțelegerea cu pri
vire la informarea reciprocă asupra 
marilor manevre militare și la alte 
măsuri menite să ducă la creșterea 
încrederii și întărirea stabilității pe 
continent.

în condițiile creșterii nestăvilite a 
cursei înarmărilor, se impun noi 
măsuri pentru înlăturarea pericolu
lui unui război nuclear. O mare im
portantă prezintă în acest sens — se 
arată în documentul sovietic — in
terzicerea experiențelor cu armele 
nucleare. După cum se știe. Tratatul 
de la Moscova din 1963 interzice 
efectuarea experiențelor cu armele 
nucleare in trei medii — in atmo
sferă, în spațiul cosmic și sub apă. 
în afara cadrului acordului rămîn 
insă experiențele subterane cu ar
mele nucleare. Uniunea Sovietică 
propune elaborarea și încheierea 
unui tratat de interzicere totală și 
generală a experiențelor cu armele 
nucleare.

Potrivit proiectului de tratat, fie
care stat participant se obligă să in
terzică, să preintimpine și să nu e- 
fectueze explozii experimentale, de 
orice fel. cu armele nucleare, in ori
ce loc aflat sub jurisdicția sau con
trolul său, in toate mediile — in at
mosferă, spațiul cosmic, sub apă și 
în subteran. Statele se obligă să se 
abțină de la îndemnarea, încurajarea 
sau participarea sub orice formă la 
efectuarea de explozii nucleare. .

Controlul asupra respectării tra
tatului se realizează de către statele 
participante cu folosirea mijloacelor 
tehnice naționale de control aflate 
la dispoziția lor. intr-un mod care 
să corespundă normelor uzitate ale 
dreptului internațional.

Interdicțiile amintite nu se referă 
la exploziile nucleare subterane care 
vor fi efectuate în scopuri pașnice 
de către statele posesoare de arme 
nucleare pe teritoriul aflat sub ju
risdicția lor, precum și în concordan
tă cu acordurile în virtutea cărora 
statele ce nu posedă arme nucleare 
se vor bucura de avantajele folosirii 
pașnice sub orice formă a exploziilor 
nucleare.

★

zilei în

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Din însărcinarea șefilor de stat și 
de guvern ai celor 35 de țări parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, minis
trul afaceriloi’ externe al Finlandei, 
Olavi Mattila. a remis secretarului 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, o 
copie a Actului final al conferinței. 
Ministrul de externe finlandez a ce
rut secretarului general al Națiuni
lor Unite ca Actul final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa să fie distribuit ca document 
al O.N.U.

Deschiderea tirgului
international de carte

de la Sofia
A- 

și-a 
in-

„Zilele medicale

balcanice11-prilej 

de extindere a
SOFIA 24 — Corespondentul 

gerpres transmite : La Sofia 
deschis porțile, miercuri, Tirgul 
ternațional de carte, care se desfă
șoară sub deviza „Cartea in slujba 
păcii și progresului". Participă 83 de 
firme specializate in comerțul cu 
cartea, din 33 de țări, printre care și 
întreprinderea românească de co
merț exterior „ILEXIM".

în standul țării noastre, 23 de edi
turi expun peste 500 de titluri din li
teratura social-politică, economică, 
științifică, tehnică, beletristică. Un 
loc central in expoziția de carte a 
României este ocupat de lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Standul țării noastre a fost vizitat 
de Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de 
al R.P. Bulgaria, Gheorghi 
membru al Secretariatului 
P.C. Bulgar, redactor-șef al 
„Rgbotnicesko Delo“, 
Uniunii ziariștilor, și de alte persoa
ne oficiale. în timpul vizitei au fost 
exprimate aprecieri elogioase Ia a- 
dresa bogatei participări a României 
la expoziție.

Miniștri 
Bokov.

C.C. al 
ziarului 

președintele

legăturilor prietenești
ATENA 24. — Corespondentul A- 

gerpres transmite: în capitala Greciei 
s-a încheiat cea de-a cincea ediție a 
„Zilelor medicale balcanice", organi
zată cu ocazia împlinirii a 40 de ani 
de la crearea Uniunii Medicale Bal
canice. La dezbateri au luat parte 
reprezentanți de frunte ai medicinii 
din _ Bulgaria. Grecia. Iugoslavia, 
România și Turcia, precum și din 
alte țări.

Miercuri, președintele Republicii 
Elene. Constantin Tsatsos, sub al că
rui inalt patronaj a avut Ioc reuniu
nea. a primit o delegație a Consiliu
lui General al Uniunii Medicale Bal
canice. condusă de prof. dr. M. Po- 
pescu-Buzeu. președinte de onoare și 
secretar general al uniunii. Șeful sta
tului elen și-a exprimat satisfacția 
deosebită că țara sa a găzduit cea 
de-a cincea ediție a „Zilelor medi
cale balcanice", care, a apreciat el, a 
constituit un nou prilej de extindere 
și întărire a legăturilor prietenești și 
de colaborare dintre oamenii de ști
ință din țările balcanice.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului. Rashid 
rame. a.anunțat, miercuri, că. în 
ma consultărilor cu toate 
teresate, s-a ajuns la un 
toate grupările înarmate 
conflict să se retragă din 
suburbii. Acordul prevede, totodată, 
încetarea imediată a actelor de vio
lență. înlăturarea baricadelor, pos
turilor de observație și desființarea 
depozitelor de muniții. El stipulează, 
de asemenea, eliberarea persoanelor 
răpite și deținute de fracțiunile ri
vale. precum și restabilirea controlu
lui forțelor de ordine in întreaga 
țară.

Cu același prilej, Rashid Karame, 
care și-a reafirmat convingerea că 
„singura soluție a acestei crize tre
buie să fie o soluție politică", 
nunțat că a obținut acordul 
cipiu al tuturor grupărilor 
țiunilor interesate asupra 
unui comitet de reconciliere

Primul secretar al C. C

părțile 
acord 
aflate 
Beirut

Ka- 
ur- 
in- 
ca 
în 
Și

. a a- 
de prin
și frac-

creării 
naționa-

R.P.D. COREEANĂ

al Uniunii Socialiste Arabe
a primit pe ambasadorul

roman
CAIRO 24 (Agerpres). — Primul 

secretar al C.C al Uniunii Socialiste 
Arabe. Refaat Mahgoub. a primit, la 
23 septembrie, pe ambasadorul Româ
niei la Cairo, Petru Burlacu.

în cursul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Arabă. 
Refaat Mahgoub a exprimat deplina 
satisfacție față de lărgirea relațiilor 
de prietenie și colaborare între P.C.R. 
și U.S.A, și hotărirea de a acționa 
pentru extinderea și diversificarea 
acestora și pe viitor.

• GRAVITAȚIE ARTI
FICIALĂ ÎN SPAȚIUL 
COSMIC. în cadrul Congre
sului international de astronav 
tică de la Lisabona, savant 
sovietic E. A. Ilin a anunțat c. 
in luna noiembrie, Uniunea So
vietică va lansa un bio-satelit, 
la bordul căruia va fi realizată 
pentru prima oară o gravitație 
artificială în spațiu. Experiența 
va fi efectuată cu ajutorul unei 
mașini centrifuge, pe ale cărei 
dispozitive vor fi plasate, în in
teriorul unor cutii speciale. 12 
specii biologice : șoareci, broaș
te, semințe, ciuperci etc. Gravi
tația artificială va fi egală cu 
cea de pe Pămînt și va fi men
ținută timp de 22 de zile, cit 
va dura zborul. Deși in cursul 
zborurilor cosmice omul a reu
șit să stea pină la trei luni in 
spațiu, se apreciază că este ne
cesar să se continue experien
țele cu plante și animale pen
tru a se cunoaște mai bine toate 
efectele imponderabilității sau 
ale unei gravitații artificiale a- 
supra organismelor.

A

îndeplinirea înainte de termen

a planului
PHENIAN 24 (Agerpres). — La 

Phenian a fost dat publicității comu
nicatul 
tică a 
lizarea

Direcției centrale de statis- 
R.P.D. Coreene privind rea- 
în patru ani și opt luni a

sesenal

de presă transmit

planului șesenal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale 1971—1976. anun
ță agenția-A.C.T.C. Comunicatul pre
cizează că îndeplinirea cu un an si 
patru luni mai devreme a prevede
rilor planului șesenal s-a datorat 
realizării unui ritm anual de crește
re a producției superior’ prevederi
lor. Astfel, producția industrială a 
cunoscut un ritm 
18.4 la sută, față 
se preconiza. Din 
tul lunii august 
struite și date în i 
zine moderne în 
A fost dezvoltată

Convorbiri între primii 
miniștri ai R.D.G. și Bulga
riei. Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. Stanko 
Todorov, a sosit, miercuri, la Ber
lin. într-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Horst Sinder- 
mann. în aceeași zi au inceput con
vorbirile intre cei doi șefi de gu
verne, printre temele abordate aflin- 
du-se adîncirea relațiilor de colabo
rare între R. D. Germană și R. P. 
Bulgaria.

Conferința partidului U- 
niunea Națională Africană 
din Tangânika <t.a.n.u.) i-, 

desemnat pe șeful statului tanzanian, 
Julius Nyerere, drept candidat la ale
gerile prezidențiale ce vor avea loc 
la 26 octombrie anul acesta.

Organizarea unei vaste 
operațiuni de securitate în 
Ulster 3 fost inițiată de către 
secretarul de stat britanic pentru 
Irlanda de Nord, Merlyn Rees, în ur
ma valului de incidente din ultime
le zile. Numeroase baraje de control 
au fost instituite în zorii zilei pe 
străzile orașelor Belfast și London
derry și pe șoselele din comitatele 
Armagh și Tyrone, unde s-au 
dus cele mai numeroase

După cum anunță agen
ția China Nouă, K‘m Ir Sen> 
președintele R.P.D. Coreene, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a primit delegația Parti
dului Comunist Chinez, condusă de 
Cian Ciun-ciao, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, care se află 
în vizită in R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

Prima sesiune a Comisiei 
pentru armistițiu în ango
la, din cadrul Organizației Unității 
Africane, va avea loc la 30 septem
brie. la Kampala — a anunțat, la 
Addis Abeba, Secretariatul O.U.A. Din 
această comisie, creată cu prilejul re
uniunii la nivel inalt a O.U.A.. des
fășurată în vara acestui an în capi
tala ugandeză. fac parte reprezentan
ții a opt state din Africa : Burundi, 
Maroc. Somalia. Ghana, Nigeria, Al
geria, Kenya și Lesotho.

Președintele Republicii 
Portugalia, Francisc° da costa 
Gomes, va întreprinde. Ia începutul 
lunii octombrie, o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică, la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S 
și a guvernului sovietic.

pro-
atentate.

Populația Siriei se «dica-Ia 
începutul anului 1975, la 
cuitori.

7 346 000 lo-

0 zi de acțiune sindicală 
împotriva șomajului și politicii eco
nomice a guvernului s-a desfășurat, 
marți, în Franța, fiind marcată, în 
majoritatea orașelor, de demonstrații 
și greve de scurtă durată. Acțiunea, or
ganizată la Paris de principalele două

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ției în Piața 
Comisia ’de la 
Ies consideră 
de fapt actualmente 
existentă în cele nouă 
țări membre drept 
„cea mai defavorabilă

comună, 
Bruxel- 
situația

în nici un caz — în 
opinia comisiei — o 
îmbunătățire cit de cit 
sensibilă în domeniul 
utilizării 
muncă.
șomajul, cu întreg cor-

forței de
Altfel spus,

care se degradează 
neîncetat, experții Pie
ței comune constată 
că „tendințele recesio- 
niste au fost subesti
mate" la întocmirea 
orientărilor de politică

comună.
pentru anul 1975. 
bineînțeles, în 
negativ. De unde, 
finele 
dent, această organiza
ție considera încă po-

BRUXELLES

prevederile
Și, 

sens 
la 

anului prece-

Previziuni economice intr-o tonalitate sumbră

din cite a cunoscut 
Comunitatea Econo
mică Europeană" în 
materie de înceti
nire a ritmului ac
tivității și în evolu
ția șomajului, apre
ciind, totodată, că sint 
puține semne care să 
arate 
ar fi 
mai 
dacă, 
lui. 
oarecare înviorare

că conjunctura 
atins punctul cel 

scăzut. Chiar 
spre finele anu- 
se va resimți o 

a 
cererii și a producției, 
aceasta nu va antrena

tegiul său de priva
țiuni materiale la ni
velul a multe milioane 
de oameni ai muncii, 
va continua curba as
cendentă pe care o des
crie în ultimii ani.

Sînt, de asemenea, 
de rău augur estimă
rile privind evoluția 
prețurilor : la sfîrșitul 
anului în curs, media 
creșterii acestora nu 
se va situa mai jos de 
10 la sută.

în căutarea unor 
explicații la situația

economică, în conse
cință fiind operate co
rective severe. Pro
blema nu privește însă 
numai cele nouă țări 
ale C.E.E.

Nu cu multă vreme 
în 
ția pentru 
re 
voltare (O.C.E.D.), ca
re grupează 24 de 
țări capitaliste — prin
tre care Australia, Ca
nada, S.U.A., Japonia 
— a anunțat că și-a 
revizuit, ca și Piața

urmă, Organiza- 
coopera- 

economică și dez-

sibilă în 1975 o crește
re economică, pe an
samblul țărilor mem
bre, de 0,5 la sută, la 
răstimp de citeva luni 
de la începutul actua
lului exercițiu a tre
buit să se anunțe că, 
datorită avansului re
cesiunii, „creșterea va 
fi negativă, mergînd 
pînă la 1 la sută11.

Asemenea aprecieri 
întăresc convingerea 
multor economiști din 
Occident că, departe

de a se afla in fața 
unei recesiuni de or
din conjunctural. eco
nomia țărilor capita
liste 
criză 
raport al O.C.E.D.. dat 
nu de mult publicită
ții la Paris, aduce noi 
și categorice dovezi în 
acest sens. Pe an
samblul celor 24 de 
țări membre ale or
ganizației. numărul șo
merilor se cifrează la 
15 milioane, reprezen- 
tind 5,5 la sută din 
populația activă. Este 
nivelul cel mai ridicat 
din întreaga perioadă 
postbelică, iar cifra se 
află în creștere.

Dacă Piața comună 
speră in realizarea 
procentului de creștșre 
„zero" — ceea ce, în 
cel mai fericit caz, în
seamnă stagnare — pe 
ansamblul economiei 
țărilor capitaliste, ten
dința este, potrivit da
telor de mai sus, spre 
cota „sub-zero".

trece printr-o 
profundă. Un

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

centrale sindicale (C.G.T. și C.F.D.T.), 
a reunit peste 100 000 de persoane, 
care au revendicat îmbunătățirea 
condițiilor de lucru și apărarea locu
rilor de muncă.

Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolia- 
J*g (U.N.C.T.A.D.), Gamani Corea, a 
sosit, la invitația guvernului alge- 
rian, într-o vizită la Alger. El va 
conferi cu oficialități ale țării-gazdă 
în legătură cu modalitățile de reali
zare a unei noi ordini economice in
ternaționale. In acest context, vor 
analizate contribuțiile întîlnirii 
nivel înalt a țărilor nealiniate și 
celei de-a șasea sesiuni speciale 
Adunării Generale a 
Națiunilor Unite în 
energiei și materiilor prime.

fl 
la 
a 
a

Organizației 
problemele

mediu anual de 
de 14 la sută cum 
1971 pînă la sfîrși- 
1975 au fost con- 

exploatare 1 055 u- 
sectorul industriei, 

teza de materii 
prime, combustibil și energie, pu- 
nindu-se accentul pe utilizarea mai 
eficientă a resurselor de materii pri
me. combustibil și energie ale tării, 

în cursul îndeplinirii planului țe- 
senal s-au produs schimbări mar
cante și în dezvoltarea economiei 
rurale. în agricultură, sarcinile de 
plan au fost realizate cu doi ani 
mai devreme, producția de cereale 
fiind la sfîrșitul anului 1974 de peste 
7 milioane tone. Creșteri importan
te s-au înregistrat în toate ramurile 
economiei rurale — zootehnie, pomi
cultură. sericicultură. '

Realizările din industrie și agri
cultură au determinat și o dezvol
tare a transporturilor, traficul fero
viar sporind de 1.7 ori.

în anul 1974, precizează comunica
tul. venitul național 
1.7 ori față de 1970. 
locuitor înregistrînd
1,5—1,6 ort

MARGINALII
între „Roșul" de Chianti

a crescut de 
venitul real pe 
o creștere de

și „Rozeul“ de Languedoc
Subiectul invită la 

imaginație și la meta
fore. Gazetarii au răs
foit arhivele și micul 
„Larousse", paginile lui 
Rabelais și Dante, în- 
cereînd să facă o epo
pee inedită dintr-un 
conflict economic ba
nal și previzibil, su
pranumit „războiul vi
nului". Cit vin a curs 
pe șoselele din sudul 
Franței din. cisternele 
deversate de viticul
torii revoltați, tot atî- 
ta cerneală a curs in 
rotative in ultimii zece 
ani, de cînd durează 
gilceava dintre „Ro
șul" de Chianti și „Ro- 
zeul“ de Languedoc.

Dacă situația a sute 
de mii de viticultori 
din Franța și 
n-ar fi atît de 
lă, atunci s-ar 
vorbi, așa cum 
revista „Le Point' 
această săptămină, de 
o „commedia del vi
no". Dar, loviți puter
nic de manifestările 
crizei economice, de 
costul tot mai ridicat 
al materialelor și sub
stanțelor utilizate in 
cultura viței de vie, 
podgorenii francezi 
s-au revoltat împotriva 
importurilor de vin 
italienesc care ating 
ritmul de 100 milioane 
de litri pe lună, favo
rizate și ca urmare a 
devalorizării cu circa 
30 la sută a lirei ita
liene.

Trecind peste amă-

Italia 
difici- 
putea 

face 
din

nuntele acestei dispu
te. trebuie să amin
tim, totuși, că in ulti
mele două săptămini 
ea a suscitat trei reu
niuni ministeriale in 
cadrul Pieței comune 
și o decizie a guver
nului francez 
rea cu 12 la sută 
importurilor de 
peninsular), ceea 
a ascuțit și mai 
conflictul.

Dar relansarea aces
tui „război" a relevat 
contradicții cu 
mai profunde, 
clatină înseși 
Pieței comune agrico
le. în urmă cu citeva 
zile, la Veneția^ mi
niștrii agriculturii „ce
lor nouă" au lărgit te
ma discuției, făcind 
un adevărat bilanț al 
neînțelegerilor inter- 
comunitare. Observa
torii au remarcat ati
tudinea reprezentan
tului vest-german ca
re. eludind vocabularul 
diplomatic, a declarat: 
„Ne-am săturat să tot 
plătim". Este vorba de 
fondurile agricole ale 
Pieței comune, la care 
cotizează toți mem
brii, dar de care be
neficiază în primul 
rind principalii pro
ducători agrari. ase
meni Franței. Or, du
pă cum constata „Le 
Figaro**, lipsa unei po
litici coerente a pro
ducției viticole „va 
sustrage din «pușculi
ța» Europei verzi un 
miliard de franci in

(taxa- 
a 

vin 
ce 

mult

mult 
care 

bazele

acest an. Pe de altă 
parte, factura lapte
lui va fi în 1975 de 
cinci ori mai mare“.

Totodată, R.F. Ger
mania și alte țări se 
ridică împotriva așa- 
numitelor preferințe 
comunitare : favori
zarea vinzării de pro
duse agricole către 
membrii C.E.E., dar 
limitarea importurilor 
din afara Pieței co
mune. Comentatorii 
remarcă, in acest sens, 
că intr-o lume tot mai 
larg deschisă comer
țului internațional, co
laborării și cooperării 
reciproc avantajoase, 
asemenea discriminări 
sint 'anacronice.

Ținind seama de în
semnătatea politică a 
acestor probleme, R.F. 
Germania, Belgia și 
Italia au cerut ca do
sarul reformei Euro
pei verzi să fie tratat 
de către șefii de gu
verne cu ocazia 
6iliului Pieței
ne care va avea 
la începutul lui 
cembrie. Războiul 
nului a declanșat, 
pă cit se pare, o 
toare restructurare

con- 
comu- 

loc 
de- 
vi- 
du- 
vii- 

a 
regulamentelor comu
nitare. Așadar, stră
vechiul adagiu ..in vi
no veritas" (în vin stă 
adevărul) pare să ob
țină o confirmare nouă 
și originală.

Paul
DIACONESCU

• „VIAȚA" ALPILOR. 
Apăruți^ in străfundurile marine 
in urmă cu 170 milioane de ani, 
Alpii continuă și in prezent să 
se înalțe. în medie, cu... un mi
limetru pe an. Aceasta este con
cluzia la care a ajuns de curind 
o echipă de geologi de la Insti
tutul de geologie din Neuchâtel. 
Prin diferentele de altitudine 
măsurate între 1918 și 1969 pe 
repere aflate între Lucerna și 
Chiasso s-a putut demonstra 
că Alpii au descris față de Pla
toul elvețian o „cupolă" — al 
cărei punct mai inalt (de 50 de 
milimetri în 50 de ani) se gă
sește la 85 de km, în linie 
dreaptă, de Lucerna. Specialiștii 
apreciază că, deși este vorba de 
valori infime, această desco
perire privind modificarea de 
înălțime a Alpilor este deo
sebit de utilă, ea urmind să 
fie avută in vedere de cei car« 
se ocupă de construirea și su
pravegherea barajelor și tune
lurilor alpine. în plus, pe plan 
științific, se face demonstrația 
că Alpii... continuă să trăiască.

• MAI MULȚI SOLICI- 
TANȚI DE AJUTOARE. 
Societatea de binefacere „Ca
ritas" din R.F.G. primește in 
ultimul timp tot mai multe ce
reri de așa-numite „bonuri de 
piine". în perioadele de stabi
litate economică, tichetele, cu 
ajutorul cărora solicitanții pot 
cumpăra piine în contul „Cari- 
tasului", erau reclamate mai ales 
de vagabonzi. Investigațiile 
centralei „Caritas'* din orr 
Freiburg au dus la concluzie 
cercul solicitanților este for & 1 
in prezent „în primul rină” l 
șomeri și familii cu multi co
pil".

• RALIU AL VETERA
NILOR IN JURUL LUMII, 
în programul amplu de mani
festări consacrate bicentena
rului Statelor Unite se prevede 
și reeditarea vestitului raliu 
automobilistic din 1908, desfășu
rat timp de 169 de zile, între 
New York și Paris, pe o distanță 
de peste 21 000 km. Startul se va 
da la 27 mai 1976, dar pe ruta 
inversă. Pot participa modele 
de autoturisme din acea peri
oadă.

• EDIȚIE EACH. Cil 
prilejul comemorării a 225 de 
ani de la moartea marelui com
pozitor german Johann Sebas
tian Bach, întreprinderea de 
discuri „Eterna" din R. D. Ger
mană scoate o ediție de discuri 
ce va cuprinde aproape totalita
tea lucrărilor genialului muzi
cian. P-imele trei exemplare ale 
ediției, care va număra in total 
130 de discuri, au și apărut. Ele 
cuprind cantate și muzică de 
cameră. Pină Ia sfîrșitul anului 
vor mai apărea discuri cu ora
torii. Ediția urmează a fi înche
iată in anii următori.

• FĂRĂ CRUZIME, 
Fundația internațională „Fru
musețe fără cruzime" a lansat 
marți un semnal de alarmă, a- 
cuzind negustorii de blănuri din 
Europa occidentală că realizea
ză mari beneficii de pe urma 
masacrării lutrei de Cap — o 
varietate de focă din Africa de 
sud. Exportatorii de blănuri 
din Africa de sud asaltează 
piața europeană cu asemenea 
blănuri în dorința de a com
pensa pierderile bănești provo
cate prin hotărirea anumitor 
țări de a impune un moratoriu 
importurilor de piei de focă. 
Dar — constată fundația — vî- 
nătoarea este practicată cu ex
tremă cruzime, „unele lutre 
fiind jupuite de vii**.
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