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sarcină de zi cu zi, problemă în centrul atenției 

organelor de partid și de stat

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a intilnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo,

secretar general al Partidului Comunist din Spania

După cum se cunoaște, In ziua de 14 octombrie, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat unele probleme actuale ale a- provizionâril populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum și a aprobat programul de aprovizionare pentru trimestrul IV 1975 și semestrul I 1976. A doua zi — în spiritul practicii sistematice de a examina direct realitățile și a dezvolta dialogul cu oamenii muncii — tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat o serie de mari piețe și magazine din București, analizînd apoi, împreună cu factorii răspunzători, aspectele esențiale ale aprovizionării populației.Atît sarcinile cuprinse în documentul Comitetului Politic Executiv, cit și concluziile vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu prezintă un interes general, cu deplină aplicabilitate pe scară națională, pentru toate localitățile țării. Fiecare comitet județean, municipal și orășenesc de partid, fiecare consiliu popular are datoria să analizeze cu profunzime, în spirit de înaltă exigență, situația aprovizionării în raza sa de activitate și — în lumina acestor sarcini și observații — să tragă neîntîrziat învățămintele și concluziile cuvenite, să acționeze cu promptitudine în vederea unei serioase îmbunătățiri a aprovizionării populației.în analiza făcută de Comitetul Politic Executiv s-au reliefat, pe bună dreptate, o serie de aspecte pozitive în ceea ce privește aprovizionarea populației, satisfacerea mai bună a cerințelor acesteia in condițiile unei stabilități a prețurilor. Este de vedere, desfacerile cestui an substanțiale față de perioada respunzătoare a anului trecut la a- semenea produse importante pentru buna aprovizionare a cetățenilor cum sînt, de pildă, la carne și produse din carne, pește, ulei comestibil, la zahăr, conserve de legume și fructe etc.Cu toate acestea, așa cum a reliefat îndeosebi și cu acuitate analiza întreprinsă în Capitală, în domeniul aprovizionării mai persistă un șir de neajunsuri — goluri în desfacere, livrări neritmice, insuficientă varietate a sortimentelor, orare necorespunzătoare etc.Se datoresc oare acestea unor cauze obiective ? La această întrebare se poate răspunde, în mod categoric. NIT ! Succesele obținute in toate domeniile producției materiale, In realizarea prevederilor cincinalului, rezultatele bune obținute în agricultură, în ramurile industriei alimentare și ușoare oferă condiții tot mai bune pentru sa

grăitor, din acest punct faptul că în livrările și din trimestrul IV al a- se Înregistrează sporuri co-

Comerțul merge bine atunci cind se sprijină
pe spiritul gospodăresc al edililor 
și pe colaborarea cetățenilor 

un adevăr confirmat de constatările reporterilor „Scînteii" 
prezenți ieri în numeroase piețe și magazine din Capitală 

și din alte localități ale țării
A doua zi după vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in mari 

piețe șl magazine ale Bucureștiului șl de la întîlnirea de lucru a 
secretarului general ol partidului cu cadre de conducere din mi
nistere economice șl Consiliul popular al Capitalei — care au pri
lejuit, după ședința recentă a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., o nouă analiză, la fața locului, a problemelor aprovizio
nării populației, indicații șl măsuri privind îmbunătățirea activității 
industriei alimentare și ușoare, a funcționării rețelei comerciale — 
redactori și corespondenți ai „Scînteii" au făcut un raid într-un șir 
de piețe șl magazine din Capitală și județe spre a examina felul 
cum 8-a trecut la traducerea în fapt a măsurilor hotărîte, a îndru
mărilor primite.'...Trecem la primele ore ale dimineții prin piețe si magazine alimentare din cartierul Drumul Taberei. Se resimte înrîurirea acțiunilor întreprinse încă din seara zilei de miercuri pentru continua îmbunătățire a aprovizionării populației. In piața Militari I. de exemplu, se găsesc din abundentă roșii de seră, castraveți proaspeți, mulți gogoșari, ardei grași, vinete, mere, legume și fructe aduse în piață încă din timpul nopții. Surprinde însă faptul că doar la producătorii individuali se găsesc ceapă, cartofi și fasole uscată.Bine aprovizionate cu legume și fructe sînt și piețele „Moghioroș" și „Orizont". Curios însă, deși în piața 

tisfacerea cerințelor de consum ale populației la un nivel corespunzător. Cauzele sînt, așadar, nu de natură obiectivă, ci reflectă îndeosebi deficiențe în domeniul organizării activității de aprovizionare, al funcționării rețelei comerciale și de transporturi, slăbirea preocupării față de aceste probleme, contactul sporadic, insuficient de aprofundat, cu terenul. Tocmai de aceea, spre aceste direcții trebuie să-și îndrepte atenția cu hotărîre toate instituțiile, toți factorii, toți cei ce lu—
HOTĂRÎRILE COMITETULUI POLITIC EXECUTIV, 

INDICAȚIILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
-PROGRAM DE ACȚIUNE PRACTICĂ, 

IN PLINĂ ÎNFĂPTUIRE

crează și au răspunderi în acest sector.în această privință, hotărîrile Comitetului Politic Executiv, sarcinile stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea de lucru se constituie intr-un program de acțiune cuprinzător, cu măsuri precise și concrete, cu obiective clar definite, pentru toți factorii cu răspunderi în domeniul aprovizionării populației. Practic, de la ministru și pînă la responsabilul de magazin, de la primari și pînă la inspectorii comerciali sau vînză- torii din piețe, fiecare poate înțelege ce are de făcut, ce are de întreprins, începînd cu ziua de azi — mai bine spus, începînd cu ziua de ieri ! — spre a asigura pretutindeni fondul de marfă necesar, respectarea graficelor de livrare, diversificarea produselor și desfacerea lor în bune condiții, fără întreruperi, după un program rațional, corespunzător timpului și cerințelor cetățenilor.Acest program de măsuri trebuie aplicat în mod integral, cu fermitate și hotărîre, cu energie și promptitudine, pentru îmbunătățirea reală a aprovizionării întregii populații de la orașe și sate cu produsele alimentare și industriale necesare. Totodată, este esențial ca organele locale de partid și de stat să se pătrundă de spiritul acestor măsuri, să înțeleagă că problemele aprovizionării populației trebuie să ocupe in mod cotidian un loc cen-

Militari I se găseau mari cantități de roșii și castraveți de seră, in celelalte nu existau, ceea ce dovedește, fără îndoială, o repartizare nerațională a fondului de marfă pe teritoriu. La fel ca în piața Militari I, la „Orizont" și „Moghioroș" nu se face o aprovizionare ritmică, încă din timpul nopții, cu ceapă, cartofi, fasole uscată.La magazinul „Orizont", produsele lactate se găseau în cantități mari, într-un sortiment variat : lapte, brin- ză, iaurt, brinzeturi fermentate ș.a. Erau, de asemenea, puse în vinzare cantități însemnate de carne de vită, pui, ouă. Iată însă că Ia carne se formase un șir de oameni. Cauza : vînzătorii nu puteau să facă 

tral în activitatea lor, să constituie un obiectiv permanent, urmărit cu maximă grijă și responsabilitate. Se poate spune că această activitate constituie unul din domeniile în care se poate verifica cel mai bine, efectiv, spiritul gospodăresc al celor cărora cetățenii le-au încredințat atribuții în conducerea localităților unde trăiesc.Potrivit hotărîrilor adoptate de conducerea partidului, pe plan central s-au luat măsuri de natură să asigure o cît mai bună satisfacere 

a cerințelor populației. Firește, a- ceasta nu înseamnă că trebuie așteptat ca soluționarea tuturor problemelor să vină „de sus", „de la centru" ; asigurînd o organizare rațională a activității, este necesar ca organele locale să acorde o mai mare atenție valorificării resurselor proprii, posibilităților oferite de zonele de aprovizionare ale fiecărui județ sau centru urban. O seamă de experiențe pozitive, din diferite centre ale țării, demonstrează cum tocmai prin valorificarea judicioasă a acestor resurse și posibilități locale, prin repartizarea ritmică, bine organizată și îndeaproape controlată a fondului de marfă existent s-a putut asigura o aprovizionare în bune condiții, spre satisfacția cetățenilor.O deosebită importanță pentru îmbunătățirea activității au și în acest sector contactul viu cu terenul, controlul direct asupra tuturor verigilor mecanismului aprovizionării — începind cu bazele de a- provizionare, în piețe, în magazine, în întreprinderi industriale pînă la cele mai îndepărtate puncte de desfacere. Nu după scripte, nu doar după rapoarte și situații se poate cunoaște cu exactitate realitatea, ci numai și numai printr-un contact viu, nemijlocit, printr-o cotidiană legătură cu cetățenii. Or, așa cum s-a dovedit, nu o dată, unele organe locale, unii primari nu au cunoscut nemijlocit terenul, nu și-au însușit bunul obicei de a-și începe 

față cererii. în schimb, la sectorul de mezeluri, unde nu erau cumpărători. nu prea aveau treabă două vîn- zătoare și responsabilul. Stau și privesc cum trudește colega. Mostră de birocrație comercială....La centrele pentru desfacerea cărnii din halele Obor și piața Traian se găseau diferite sortimente de carne de vită, în cantități suficiente, la pachete și în vrac. Carne de porc însă. în afară de cap, urechi și picioare, nu era. Aseară s-a vîridut, la fiecare centru, carne de porc la pachet. Un lucru bun : carnea de oaie, căutată în acest sezon de toamnă, există în cantități suficiente.— La ce oră se aduce carnea 1 — l-am întrebat pe Tudor Ivan, șeful raionului de la hala Traian.— Mașina de la abator a venit astăzi la ora 6, iar pe cei de la Antre- frig îi așteptăm să sosească (era ora 9.40). De obicei, aceștia veneau pe la ora 8. Azi însă nu știm ce s-a întîmplat cu ei......La unitățile de desfacere a legumelor și fructelor, atît în hala Obor, cît și în piața Traian, se găseau în cantități suficiente ceapă, vinete, ardei, roșii, varză albă, verdeață. Cartofii însă lipseau. Și aici a reieșit 

ziua de muncă trecînd prin piețe și magazine pentru a examina pe viu situația aprovizionării și a întreprinde operativ, în cunoștință de cauză, măsurile cuvenite, îneît populația să aibă la dispoziție, încă din primele ore ale fiecărei zile, produsele ce-i sînt necesare. Este o datorie și. totodată, o obligație a organelor locale de partid și de stat, a cadrelor și tuturor celor cu răspunderi în domeniul aprovizionării ca, eliminînd orice practici birocratice, să se consulte îndeaproape cu cetățenii, cu gospodinele, să le solicite părerile, să le înregistreze cu atenție si receptivitate observațiile, criticile și propunerile, acționînd apoi cu responsabilitate pentru rezolvarea lor cît mai grabnică. Tocmai așa a procedat și procedează sistematic secretarul general al partidului nostru — și aceasta trebuie să constituie un inalt exemplu pentru toate cadrele de partid și de stat, pentru toți cei ce lucrează in acest domeniu.In îmbunătățirea continuă a a- provizionării cetățenilor, importante răspunderi revin, totodată, cetățenilor înșiși. Pe bună dreptate, o- pinia publică blamează pe acei cetățeni care, manifestînd tendințe individualiste, egoiste, fac stocuri de alimente, peste trebuințele obișnuite ale gospodăriei ; aceste stocări inutile, aceste „practici de hirciog". contrare intereselor întregii societăți, nu pot genera decît. anomalii și-perturbatij în aprovizionare, care, în cele din urmă, se răsfrîng și asupra purtătorilor unor asemenea mentalități. Trebuie să fie cu desăvîrșire limpede pentru toți că fondul de marfă existent este suficient pentru a asigură o bună aprovizionare a întregii populații, la un nivel mereu mai înalt, corespunzător cerințelor unor condiții de trai civilizate. De aceea, este o datorie a cetățenilor ca, la măsurile chibzuite întreprinse de organele de partid și de stat, să răspundă deopotrivă printr-o a- titudine chibzuită, responsabilă. A- ceasta este o cerință de ordin nu numai economic, ci și etic.Există toate condițiile — și este, în primul rînd, datoria organizațiilor de partid să fructifice aceste condiții — ca, printr-o activitate susținută, bine organizată, printr-o valorificare corespunzătoare a resurselor șK posibilităților existente, să se asigure satisfacerea tot mai bună a cerințelor populației, corespunzător creșterii puterii sale de cumpărare, pe măsura rezultatelor obținute în dezvoltarea producției agroalimentare și de bunuri de consum industriale, a economiei noastre naționale.
__________ 7

că nu la toate unitățile din incinta celor două piețe s-au luat măsuri ca aprovizionarea să se facă ritmic în cursul nopții sau în primele ore ale dimineții.Aceleași carențe în ce privește ritmicitatea aprovizionării se observă și în piețe și magazine alimentare din sectorul 8. In piața „16 Februarie", cartofi erau în cantitate suficientă, dar de slabă calitate, iar ceapa — preambalată — sosise, dar nu se fixase încă prețul (preț care exista însă in... factura aflată la responsabilul I.L.F.).Tot de „problema utilajelor" ne ciocnim și la magazinul alimentar nr. 1 din piața Pajura : aici existau cantități mari de marmeladă, dar se formase un șir de cumpărători, deoarece marmelada era vîndută de o singură vînzătoare. Cum ne-a declarat responsabila, „aceasta se dato- rește faptului că n-avem cîntare". Explicații la fel de puerile ne în- timpină și cind constatăm faptul că depozitul geme de zahăr, dar afară, la o mică băcănie din piață, zahărul se vinde de către o singură vînzătoare care caută să satisfacă circa... 100 de clienți.
(Continuare in pag. a III-a)

în ziua de 16 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., a întreprins o vizită de prietenie în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor celor două partide și s-a efectuat un schimb de păreri cu privife la unele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții politice internaționale.în timpul convorbirii s-au relevat cu satisfacție relațiile de strînsă prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania și a fost exprimată hotărîrea de a extinde și adinei aceste legături Internaționaliste, caracterizate prin stimă, respect și deplină înțelegere. De comun acord s-a apreciat că dezvoltarea și întărirea continuă a conlucrării frățești dintre P.C.R. și P.C. din Spania sînt în folosul celor două partide și popoare, în interesul unității parti
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Delegația Federației Generale a Sindicatelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, după-amiază, delegația ~ Generale a Sindicatelor (F.G.S.I.), condusă Ayesh, președintele face o vizită în țara
joiFederației din Irak Mohamed carede federației, noastră.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.A luat parte, de asemenea, ambasadorul Irakului la București, Ahmad Hussein Al-Samarrai.în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a exprimat de ambele părți satisfacția pentru progresele Înregistrate în ultimii ani în dezvoltarea relațiilor româno-irakie- ne pe tărim economic, tehnic, al coo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi dimineață pe Habibullah Farooqui, redactor-șef al emisiunilor pentru 

delor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice. antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii.Secretarul general al Partidului Comunist Român a reafirmat sprijinul constant al P.C.R. și poporului român față de lupta P.C. din Spania, a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, împotriva represiunii și actelor de teroare ale regimului franchist și a exprimat convingerea în victoria cauzei juste a poporului spaniol, pentru democrație, libertate și independență.în cadrul întrevederii s-au reliefat schimbările profunde ce au loc în lume în favoarea forțelor care se pronunță pentru o politică independentă, pentru respectarea suveranității și independenței naționale, pentru destindere și progres social. S-a subliniat că în aceste condiții favorabile ale evoluției sociale contemporane se impune cu pregnanță necesitatea unirii și intensificării, pe plan național și Internațional, a e- forturilor, a acțiunilor tuturor forțelor revoluționare, democratice șl 

perării Industriale și în alte domenii de interes comun. S-a manifestat, totodată, dorința de a se depune noi eforturi pentru intensificarea acestor raporturi pe multiple planuri pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. în această ordine de idei, schimbul de opinii a relevat că sindicatele din cele două țări pot a- duce o contribuție tot mai mare la adîncirea prieteniei dintre poporul român și poporul irakian, la dezvoltarea colaborării româno-irakiene.Au fost abordate, de asemene»,' unele probleme ale situației actuale Internaționale, îndeosebi cele privind realizarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. în același timp, convorbirea a evidențiat faptul că în lume au loc mutații importante. S-a apreciat că una din cele mai însemnate transformări ale contemporaneității o reprezintă afirmarea luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului șl neocolonialis- 
Un grup de ziariști din Pakistanștiri externe de la Televiziunea pakistaneză, și Hasan Akhtar Gar- dezi, redactor-șef la agenția Aso- ciated Press din Pakistan.La primire a luat parte tovarășul Cornel Burtică, membru al Comite

progresiste în lupta împotriva politicii de dominație și dictat a imperialismului, colonialismului și neocolonialismulul, pentru dreptul fiecărui popor de a-și hotărî propriul său destin, fără nici un amestec din afară, pentru înlăturarea focarelor de încordare și conflict si reglementarea ne cale politică a problemelor ce confruntă omenirea, pentru înfăptuirea unei securități reale șl a unei cooperări multilaterale în Europa șl în lume, pentru o nouă ordine politică și •- conomică internațională.Tovarășii Nicolae Ceaușescu ei Santiago Carrillo au reafirmat hotărîrea celor două partide de a milita si In viitor pentru Întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești Internationale, pentru triumful în întreaga lume al idealurilor de libertate. pace, democrație, independentă națională șl progres social.Întîlnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de caldă prietenie si înțelegere reciprocă, ce caracterizează relațiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.

mului, pentru dreptul fiecărui popor la dezvoltare de sine stătătoare, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte, în acest context a fost subliniat rolul pe care sindicatele, clasa muncitoare de pretutindeni pot și trebuie să-1 joace in afirmarea aspirațiilor omenirii de progres economic și social, de pace, securitate. Înțelegere el colaborare Intre națiuni.în încheierea întrevederii, care «-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat urarea ca intre sindicatele din cele două țări, intre clasa muncitoare română și clasa muncitoare irakiană să se dezvolte relații de strînsă colaborare, de profundă prietenie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, de asemenea, urări de succes sindicatelor irakiene în realizarea obiectivelor pe care și le-au propus, precum și poporului irakian in dezvoltarea sa economică și socială Independentă, de prosperitate și bunăstare.
tului Politic Executiv,' secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru Televiziunea pakistaneză șl agenția Asociated Press din Pa« kistan.



PAGINA 2 SCÎNTEIA — vineri 17 octombrie 1975

30 de ani de la Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945CONSECVENȚA POLITICIIPARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
de dezvoltare liberă și progres multilateral al patrieiAcum trei decenii, între 16 și 21 octombrie 1945, au avut loc, la București, lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, moment de seamă în lupta revoluționară, desfășurată de clasa muncitoare, de forțele populare, sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea democratică, pentru progresul economico-social al țării, pentru cucerirea întregii puteri politice și transformarea socialistă a României.însemnătatea Conferinței Naționale din octombrie 1945 în viața partidului, a țării, se află în ștrînsă legătură cu modul în care ea a răspuns cerințelor imperative ale etapei noi, de profunde înnoiri revoluționare, deschisă prin victoria insurecției naționale armate din august 1944.în perioada ce a trecut de la victoria insurecției, valul luptei revoluționare a maselor, determinînd răsturnarea succesivă a trei guverne cu majoritate reacționară, impusese, la 6 martie 1945, instaurarea guvernului revoluționar democratic cu pronunțat caracter munci- toresc-țărănesc, în frunte cu dr. Petru Groza ; fusese înfăptuită reforma agrară ; se realizaseră mutații importante în raportul forțelor de clasă, prin întărirea forțelor democratice și revoluționare. Dar clasele exploatatoare dețineau încă însemnate poziții, atit pe plan politic, cît și economic, avînd ca principal punct de sprijin monarhia și împotrivin- du-se cu înverșunare transformărilor democratice.în aceste condiții a fost convocată Conferința P.C.R. din octombrie 1945, prima întrunire a unui for la scară națională al comuniștilor în condiții libere, după 20 de ani de activitate ilegală a partidului. Din însărcinarea Comitetului Central al partidului. Raportul politic la conferință a fost prezentat de Gheorghe Gheorghiu- Dej. Pe baza unei cuprinzătoare analize a situației interne și internaționale, pornind de la caracteristicile etapei, conferința a definit linia tactică și obiectivele strategice, a înfățișat căile de acțiune revoluționară imediată și liniile de urmat în viitor, sarcinile concrete ale partidului in domeniul politic și economic, ca și în domeniul activității de partid, al relațiilor internaționale.

★Problema majoră, fundamentală a etapei o constituia gimului democratic, adîncirea procesului revoluționar, incit să se ajungă, In perspectivă, la cucerirea deplină a puterii politice de către clasa muncitoare și aliații ei. Este un merit deosebit al Conferinței Naționale faptul că, trăgind toate concluziile din experiența de pînă atunci, a indicat, ca un obiectiv politic fundamental al partidului, întărirea unității tuturor forțelor democratice, progresiste. O deosebită atenție a acordat partidul sudării și puternice a alianței dintre muncitoare și țărănime, baza litică a • ■ ■ -Iar. în apreciat obiective mărilor . .trase, alături de muncitori și țărani, cea mai mare parte a intelectualității, masele largi ale micii burghezii și chiar o parte a burgheziei, și a chemat efectiv toate aceste forțe, pe toți patrioții și democrații să acționeze pentru consolidarea puterii populare. în aceasta și-a găsit o vie expresie politica largă de alianțe promovată consecvent, cu principialitate și elasticitate, de Partidul Comunist Român, capacitatea sa de a dezvolta legăturile stabilite in perioadele anterioare ale procesului revoluționar. Tocmai această politică a permis schimbarea neîncetată a raportului de forțe în favoarea forțelor democratice, Izolarea crescîndă și în cele din urmă înfrîngerea forțelor reacțlunii — proces marcat de victoria zdrobitoare a Blocului Partidelor Democrate în alegerile din 1946, de înlăturarea, spre sfîrșitul anului 1947, a ultimilor reprezentanți ai claselor exploatatoare din guvern și abolirea monarhiei la 30 decembrie 1947.Chezășia continuării cu succes ■ procesului revoluționar o eon-

stituia întărirea rolului conducător al clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a poporului. în această perspectivă, conferința a trasat sarcina întăririi continue a partidului clasei muncitoare, incit forța sa organizatorică să se ridice la nivelul influenței sale politice. Statutul P.C.R., adoptat atunci, ca și alte documente ale conferinței au subliniat necesitatea creșterii rîndurilor partidului prin primirea celor mai buni muncitori, țărani și intelectuali, verificați în focul luptei de clasă, aplicării consecvente a principiului centralismului democratic, intensificării activității politice și ideologice de masă etc.

seie largi ale poporului au putut vedea clar, prin documentele Conferinței Naționale, ce teluri își propune partidul comuniștilor, ce perspective luminoase deschide poporului român, convingîndu-se, o dată mai mult, de patriotismul și înalta responsabilitate a comuniștilor față de destinele țării.Pornind de la marele deziderat al popoarelor, cărora cel de-al doilea război mondial abia încheiat le pricinuise atîtea suferințe — instaurarea unei păci durabile — conferința a apreciat că pentru atingerea acestui obiectiv este necesară „nu o politică de „echilibru al forțelor", nu o politică de împărțire a lumii în „blocuri", ci una de înțelegere șî co-
„Conferința Națională a stabilit măsurile ce trebuiau 

luate pentru creșterea rolului partidului, pentru întărirea 
sa organizatorică și politică, pentru consolidarea unității 
clasei muncitoare în vederea conducerii cu succes a 
procesului de democratizare a țării, a pus la ordinea zilei 
reconstrucția națională, realizarea reformelor revoluțio
nare ce se impuneau, a indicat ca linie de perspectivă 
dezvoltarea industriei naționale — ca bază a progresului 
economic general al societății românești, a întăririi In
dependenței țării".

NICOLAE CEAUȘESCU

consolidarea re-

mai clasa . . P°-regimului democrat-popu- același timp, conferința a că datorită intereselor lor de înfăptuire a transfor- democratice, puteau fi a-

Cu deosebită putere a reliefat conferința necesitatea realizării unității politice a clasei muncitoare, punînd în acest scop ca o sarcină deosebit de importantă întărirea Frontului Unic Muncitoresc. „Muncitorimea, a cărei unitate de acțiune a constituit punctul de plecare al unirii tuturor forțelor democratice — sublinia rezoluția conferinței — are datoria de a întări și mai departe această unitate de acțiune și de a o desăvîrși prin înfăptuirea unității sale politice". Conferința a arătat că pe calea întăririi F.U.M., a dezvoltării continue a colaborării dintre P.C.R. și P.S.D. se va duluiUn clasă Conferința Națională activitatea economică, întrucît clasele exploatatoare, deținînd încă aproape întreaga putere economică. își concentrau tocmai în acest domeniu eforturile de subminare a guvernului democratic, prin speculă si sabotaj. De aceea, problemele economice au ocupat un loc deosebit in lucrările conferinței, sarcinile precise stabilite în vederea redresării economice fiind menite să asigure cîștigarea victoriei și pe acest important front de luptă.Conferința nu s-a limitat însă la indicarea acestor obiective imediate. Meritul ei istoric constă în aceea că, aplicind învățătura marxist-leninistă potrivit condițiilor specifice ale României, a stabilit liniile dezvoltării viitoare într-o largă perspectivă, a imprimat orientarea spre industrializarea țării. împotriva vechilor concepții retrograde, susținute și în acei ani de reprezentanți ai partidelor burgheze reacționare, după care România ar fi trebuit să rămină o țară agricolă. Partidul Comunist Român a fundamentat necesitatea industrializării țării, ca singura cale pentru lichidarea înapoierii economice și progresul rapid al întregii țări, pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, inclusiv a agriculturii, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului și, in același timp, pentru asigurarea unei independențe reale.Ca direcții principale ale liniei de industrializare au fost indicate dezvoltarea industriei grele, electrificarea, crearea unei industrii constructoare de mașini și a altor ramuri ale industriei moderne în vederea făuririi unei Românii avansate economic. Astfel, după ani îndelungați în care Partidul Comunist Român, nevoit să activeze în neagră ilegalitate, a fost denigrat și calomniat de forțele reactiunil, ma-

putea ajunge la făurirea Parti- Unic Muncitoresc.teren major al înfruntărilor de în perioada în care a avut loc l-a constituit

laborare între popoare și între state”, esențial în această privință fiind să se promoveze „spiritul de colaborare și voința de a rezolva toate problemele prin buna înțelegere". în orientările stabilite de conferință și-au găsit odată mai mult expresie internaționalismul consecvent al Partidului Comunist Român, voința comuniștilor, a întregului nostru popor de a dezvolta prietenia și colaborarea cu celelalte țări, de a întări solidaritatea cu toate forțele iubitoare de libertate, pace și
★Pe drumul deschis nii de Conferința progres social.acum trei dece- Națională, poporul român a obținut victorii istorice — confirmări strălucite ale justeței politicii partidului, ale consecvenței cu care este înfăptuită în practică.în acești 30 de ani a fost cucerită întreaga putere politică în stat, a fost instaurată și generalizată proprietatea socialistă în întreaga economie, asigurindu-se astfel lichidarea exploatării și asupririi omului de către om, victoria deplină a socialismului. Politica de industrializare a dus la făurirea unei industrii puternice, devenită ramura conducătoare a economiei și a cărei producție întrece de 33 de ori producția din 1938, la crearea și dezvoltarea puternică a unor ramuri industriale moderne, de vîrf, promotoare ale progresului tehnic în întreaga economie. Este în plină desfășurare procesul de perfecționare a repartizării forțelor

de producție pe teritoriul țării, pe această cale asigurindu-se ridicarea economică accelerată a zonelor mai puțin dezvoltate, transformarea fiecărui județ intr-un puternic centru economic, social, cultural.Pe temelia industrializării s-a dezvoltat puternic întreaga bază tehnico- materială a societății, a sporit in ritm înalt venitul național, s-au îmbunătățit condițiile de viață ale oamenilor muncii. O puternică dezvoltare au cunoscut știința, învățămîntul, cultura. S-a adîncit democrația socialistă; ca rezultat al schimbărilor adinei petrecute in structura socială, s-a făurit unitatea politică a poporului — inepuizabil izvor de tărie al so- ■ cietății noastre. Așa cum este bine cunoscut, ritmul general al întregii dezvoltări socialiste a României s-a accelerat considerabil în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, apreciată, pe bună dreptate — datorită amplorii și densității progreselor cantitative și calitative pe toate planurile — drept perioada cea mai rodnică în împliniri din întreaga istorie a patriei. Toate acestea au permis trecerea la o etapă nouă, superioară, etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Avem astăzi satisfacția să aniversăm Conferința Națională din 1945 în condițiile în care partidul, întregul popor dispun de un program constructiv de o asemenea anvergură și măreție cum este Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Vedem de pe acum cu claritate, în lumina obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea, Imaginea României de mîine ca o țară în care se va asigura o puternică dezvoltare a forțelor de producție, pe baza asimilării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, dezvoltarea armonioasă, proporțională a tuturor ramurilor economiei naționale, ca și a tuturor județelor. Generațiile care acum 30 de ani abia puneau bazele industrializării sînt astăzi în măsură să întrevadă, în perspectiva următorilor 15—20 de ani, și să apropie prin eforturile lor perioada cînd România se va situa, nu numai din punct de vedere social- politic, dar și economic, printre statele cele mai avansate din lume. Prin dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, ca șl prin continua adincire a democrației socialiste, prin vasta activitate educativă de formare a omului nou, se va deschide cîmp larg afirmării plenare a personalității umane.însuflețit de aceste obiective grandioase, poporul român își stringe și mai mult rindurile în jurul partidului, iși consacră toate forțele înfăptuirii sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea, convins că în felftl acesta va urca trepte tot mai înalte ale progresului, civilizației și bunăstării, va aduce o contribuție tot mai mare la întărirea forțelor mondiale ale socialismului și păcii.
Prof. univ. dr. 
Vasile NICHITA

Reșița. Vedere din centrul orașului Foto : 8. Cristian

Programul de sistematizare a localităților buzoiene a cunoscut o etapă definitorie în toamna anului 1973. cu prilejul vizitei de lucru întreprinse în județul nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Indicațiile primite atunci au constituit direcții concrete de acțiune în vederea adoptării de soluții eficiente — care să asigure un înalt grad de funcționalitate a obiectivelor și o rațională ocupare a terenului — atît în amplasarea unităților economice, cit și a construcțiilor de locuințe sau social-culturale.O atenție deosebită a fost acordată. In cadrul acțiunii de sistematizare, municipiului Buzău — care a solicitat și solicită preocuparea permanentă a arhitecților si edililor pentru a-i asigura o dezvoltare economică si socială armonioasă. Fiind un oraș în plin proces de industrializare, amplasarea și sistematizarea platformelor industriale au constituit obiectivul principal al preocupărilor noastre în aoest sens. Astfel, zona industrială sud. amplasată pe un teren slab productiv — cu o poziție convenabilă pentru oraș, din punct de vedere al protecției mediului — asigură, în același timp, o bună legătură a fluxului de muncitori spre unitățile economice. De asemenea, traducînd în viață indicațiile conducerii superioare a partidului, consiliul popular județean și organismele de specialitate au luat măsuri ca majoritatea obiectivelor viitorului cincinal să fie amplasate, conform detaliului de sistematizare, în incintele întreprinderilor existente, fără demolări sau deschideri de noi căi de acces, prin folosirea utilităților actuale și modernizarea dotărilor tehnologice, asigurindu-se astfel gospodărirea judicioasă a spațiului. Datorită acestor măsuri, în anul 1980 gradul de ocupare a terenului. în platforma noastră industrială. va fi de peste 92 la sută.Pe baza acelorași indicații, a prevederilor actelor normative referi- soare Ia creșterea eficienței lnvesti-

țiilor, s-a trecut la reanalizarea utilităților — pentru a adopta soluții de folosire în comun a centralei electro^ termice, a celorlalte echipamente tehnice existente in zonă. Astfel, alimentarea cu energie termică se realizează pentru toate obiectivele prin centrala termică a zonei, amplasată la distantă aproximativ egală față de toți consumatorii. Rețeaua termică

treprinderea de tîmplărie metalică șl produse din mase plastice pentru construcții. Rețeaua de canalizare este astfel concepută incit asigură servirea integrală a zonei, avînd o singură stație de epurare, care acoperă și necesarul orașului. Întrucît aci lucrează un număr mare de oameni, majoritatea formînd-o tinerii muncitori, platforma a fost prevăzută cu o cantină

gă consultare cu beneficiarii de investiții și proiectanții. soldată cu elaborarea unor proiecte de construcții industriale etajate. în acest fel au fost concepute filatura de lînă pieptănată. fabrica de tricotaje, întreprinderea de contactori și unele ateliere la secția de inserție metalică a întreprinderii de sirmă, viitoarea fabrică de mobilă, fabrica de ulei si al-

SISTEMATIZĂRII

Peisaj din stațiunea balneoclima
terică Olânești

Concedii

cu
și excursii 
tarife reduseîn brie, din întreaga țară oferă locuri la tarife reduse in stațiuni balneoclimaterice tuturor celor care doresc să-și petreacă concediul sau să efectueze cură balneară pentru a-și îngriji sănătatea. Cazarea se face în vile și hoteluri prevăzute cu încălzire centrală. Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50 la sută la transportul pe C.F.R. sau I.T.A.Prin aceleași oficii județene de turism se pot face excursii pentru vizitarea celor mai interesante obiective și zone pitorești din raza fiecărui județ sau de pe alte meleaguri ale țării.Procurarea biletelor pentru concediu și cură balneară, ca și înscrierea în excursii — la sediile și filialele tuturor oficiilor județene de turism.

lunile octombrie și noiem- oficiile județene de turism

Așteptînd în autogări...Autogările RÎnt porțile dinspre sat ale orașului. Prin ele vin și pleacă, începînd de la ceasurile 4—5 ale dimineții și pînă la ceasurile 10—11 ale serii, mii de oameni de toate vîrstele și îndeletnicirile, minați cu treburi personale ori de serviciu de la sat la oraș și de la oraș la sat. în orice localitate te-ai afla, autogara o recunoști după forfota neîncetată a oamenilor și autobuzelor. Tocmai pentru că autogara este un continuu furnicar, ș.i tocmai pentru că aici oamenii așteaptă de la o jumătate- de ceas în sus, uneori mult mai mult, eâ trebuie să fie astfel organizată și să ofere o astfel de ambianță, îneît călătorul să se simtă bine, să aibă la dispoziție . cîteva mici servicii, iar așteptarea să-i fie plăcută și să i se pară mai scurtă. Oferă ele, autogările noastre, un asemeneaCine a avut, ori jul să treacă — în plimbare — i
••

șeaua Chitilei, te întîmpină o priveliște și un aer atit de neplăcute îneît ai putea crede că s-a sfirșit orașul. De fapt. în acel loc — înconjurat’ cu blocuri si case de locuit. de unde rămine mai mult decît o bătaie de pușcă pînă la marginea cartierului — se găsește ceeh ce se cheamă Autogara Bucureștii- Noi. Să fim bine înțeleși, nu vechimea clădirii dă acestui loc public aspectul sordid. Starea de neglijentă. de necurățenie o creează și călătorii, dar, in primul rind, personalul I.T.A. Din pricina indiferenței lor față de îndatoririle gospodărești ce-le revin. în această autogară sala de așteptare este murdară și prost luminată, toaletele sint practic scoase din uz, peroanele lipsesc, cele citeva bănci sint de mult deteriorate, prin jurul clădirii, pe jos vezi mereu noroi, bălți de hîrtii de tot felul,cadru civilizat T va avea, prile- • fie cu treburi, fie ... r________ prin autogara maredin Rîmnicu-Vîlcea, de pildă, a rămas, ori va răminje, de-a dreptul impresionat. Nu e vorba numai de aspectul frumos al clădirii, de sala de așteptare confortabilă și' mereu curată, de peroanele bine amenajate si dotate cu bănci comode. Este vorba. în general, de ambianța plăcută care pe viitorul călător cu I.T.A., de ' cului, dar ciale care cintă sau ghețată sau cu o băutură toare. dincolo cu o gustare, iar mal încolo cu ziare, cărți și ilustrate de pe Valea Oltului. Un asemenea cadru civilizat impune, prin el însuși călătorilor o comportare civilizată. Si exemplul din Rîmnicu- Vîlcea nu este singular. La fel văzut că arată autogările și comportă călătorii, și la Sibiu, la Cluj-Napoca, și la Constanța în alte locuri, unde ți-e mai mare dragul să intri. Sînt însă și multe, poate prea multe, autogări asupra cărora și-a pus prea vizibil amprenta starea de necivilizație.Nu mai departe decît în Capitală. De cum ai lăsat în urmă Calea Griviței, ăi trecut pe sub Podul Constanța și-ai luat-o pe Șo-

întîmpină autobuzele buna organizare a trafi- și a unor unități comer- te îmbie ici cu o plă- o gogoașă, colo cu o in- răcori-
am seȘi sau

ulei, gunoaie și sticle și cutii de conserve goale. Nu poate fi trecută cu vederea însă nici vina oamenilor care trec și așteaptă prin această autogară — în care unii se comportă ca pe cîmp, adică așa cum nu și-ar permite nici o clipă în casa proprie, fie ea casă țărănească sau de oraș.Pentru că asemenea autogări mai sint si în alte localități — noi am văzut și la Drobeta Tr. Severin, și in centrul Babadagului, și la Tg. Jiu, și la Pitești, iar cititorii cunosc, desigur, mult mai multe — ne-am hotărît să scriem despre ele în spațiul rezervat astăzi rubricii „Opinia publică și conduita civică". Să scriem, atît în atenția celor care răspund de autogări — organe ale I.T.A. și organe locale — cît și a cetățenilor călători. Și îr.că ceva ; departe de noi intenția de a considera — cum greșit consideră multi — că nu-i nimic de făcut. de vreme ce în autogări găsești atiția oameni neobisnuiti cu strictețea regulilor de comportare civică. urbană, civilizată. Este profund fals. Locul public impune. Curățenia îndeamnă la curățenie, ordinea la ordine., igiena la igienă, în privința călătorilor, putem spune doar că civilizația locului public impune norme de comportare civilizată tuturor celor ce trecem prin acest loc — indiferent de unde venim și încotro ne ducem.
G. MITRO1

Toamna invită cu insistență

Prudența să treacă la volan!
Abuzurile la trecerile 

pentru pietoniFîșiile transversale de pe arterele rutiere — delimitate cu indicatoare și marcaje — destinate trecerii pietonilor constituie unul din elementele importante ale organizării circulației cotidiene din interiorul localităților. Rolul lor constă în polarizarea traversării pietonilor în condiții de siguranță și prevenirea pătrunderilor spontane și periculoase ale acestora pe partea carosabilă a străzilor. Dar pentru ca trecerile de pietoni să-și atingă scopul, se impune ca toți participanții Ia traficul rutier să respecte cu strictețe regulile de circulație instituite în zona acestora. Astfel, la apropierea de locurile de trecere conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza pînă la evitarea oricărui pericol și SA ACORDE PRIORITATE DE TRAVERSARE PIETONILOR. La rindul lor, pietonii sînt obligați să se asigure înainte de angajarea în traversare, să nu treacă în fugă, dar nici stînjeni- tor de încet, să vîrșire angajarea . unor discuții, răsfoirea unei cărți, staționarea sau întoarcerea din mijlocul drumului. Din păcate, unii pietoni se hotărăsc să traverseze în ultimul moment și apar pe neașteptate în fața autovehiculelor. O mare vină însă poartă acel conducători flagrant regulile special obligația ritate pietonilor rele marcate, tălndu-le calea pur și simplu, forțînd trecerea printre ei. Asemenea nereguli sînt sancționate cu severitate de lege, atit cu amendă contravențională, cit și prin

SUSPENDAREA PERMISULUI DE CONDUCERE. Cu aceste sancțiuni au făcut cunoștință anul acesta CÎTEVA MII DE ȘOFERI CARE AU ÎNCĂLCAT ---------- ’ ’PRIORITATE AL trecerile marcate.Grav este faptul trecerile de pietoni
DREPTUL DE PIETONILOR lacă în acest an la _____ ________ _________ ș-au petrecut circa 100 de accidente grăvd, soldate cu morți și răniți. în marea lor ma-

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția 

circulație din Inspectoratul 
General al Miliției

evite cu desă-

auto care încalcă de circulație, in de a acorda prio- aflați pe culoa- sau,

tegrate in ambianța noilor construcții. iar dezvoltarea edilitară a orașului să se realizeze unitar. în municipiul Buzău, în perioada 1976—1980 sint prevăzute a fi construite peste 8 800 apartamente, in ansambluri închegate concentrate, care vor dispune de dotări edilitare si social- culturale capabile să servească în condiții bune populația.armonios integrale în perimetrul orașului
principală, de la centrală spre beneficiar, a fost concepută și realizată prin conducte situate la suprafață, spre a fi ușor de exploatat și a se permite, în același timp, atit remedierea rapidă a avariilor, cît și executarea mai economicoasă a racordurilor pentru alti consumatori în viitor.Zona industrială înglobează, de asemenea. și o seamă de servicii productive și complementare, care vor fi folosite în comun de toate unitățile din platformă. Spre exemplu, întreprinderea de utilaj tehnologic va asigura lucrările schimb necesare rației utilajelor toate unitățile.Pentru dispozitive, scule, necesarul va fi asigurat de către în'

de forjă și întreținerii tehnologice piese de Si repa- oentruma trite.

centrală și mai multe cămine pentru tinerii încă necăsătoriți. Preocupările proiectanților pentru sistematizarea acestei zone s-au concentrat și asupra rezolvării problemei atit de importante pe care o reprezintă transportul muncitorilor. Astfel, accesul spre oraș se asigură fluent prin două artere de circulație —' pentru mijloace auto și pietoni — care închid inelul rutier al traseelor de autobuze.Preocuparea pentru asigurarea unei densități optime a obiectivelor industriale și a utilităților necesare a avut drept urmare reducerea suprafeței ocupate de zona industrială sud de la 630 ha la 318 ha. Pentru reducerea suprafețelor de teren necesare unor noi întreprinderi sau dezvoltării de noi capacități, organele județene de partid și de stat au organizat o lar-

tele ; aceste construcții vor ocupa deci o suprafață redusă cu peste 40 la sută față de cit s-ar fi considerat necesar mai înainte.Asigurarea unei dezvoltări armonioase a municipiului. în concordantă cu obiectivele economice și sociale prevăzute pentru viitor, impune o soluționare eficientă a amplasării și realizării ansamblurilor de locuințe, a celorlalte dotări vor fi construite, moștenit un fond parte vechi, cu care pun o serie nistilor. urmărit crearea unei zone reprezentative, care să păstreze elementele specifice. în așa fel incit clădirile de importantă socială să fie in-

social-culturale ceOrașul Buzău a de clădiri. în bună densitate scăzută, de probleme urba- Schița de sistematizare a centrale

în urma consultării permanente cu deputați și specialiști, cu cele mai diferite categorii de cetățeni — muncitori. pensionari, femei, tineri — consiliile populare municipal si județean au putut găsi soluții eficiente de realizare a ansamblurilor, păstrînd întreaga rețea stradală. Totodată, extinderea și modernizarea utilităților publice — canalizări, alimentări cu apă și gaze, energie electrică, telecomunicații — au fost realizate in funcție de traseele arterelor existente, pentru a se evita cheltuielile costisitoare, asigurindu-se totodată satisfacerea în bune condiții a cerințelor cetățenilor.Noile construcții sînt concepute si în ideea amenajării corespunzătoare a principalelor artere de penetrație

impunea o atenție sporitădiții se tuturor __________________ r______drum. Din păcate, nu toți au înțeles acest lucru, și consecințele nefaste nu au întîrziat să se arate. Numărul accidentelor de circulație în aceste două zile a ajuns la 36, în urma cărora 17 oameni și-au pierdut viața și alțl 35 au fost răniți. Cauzele acestor accidente : neadaptarea vitezei la condițiile de drum umede, defecțiunile tehnice (în special uzura avansată a pneurilor și dereglarea frîne- lor). Un exemplu : autoturismul Getax 9-B-2198, condus’ de șoferul Marin Dobre, a fost oprit pentru că circula cu viteză peste limita legală și avînd două dintre pneuri într-atît de uzate, îneît pe unele porțiuni de pe suprafața lor de rulare se puteau vedea camerele. De prisos să mal spunem ce pericol reprezentau pentru siguranța circulației rutiere.

aconducătorilor auto porniți la

joritate, aceste accidente s-au comis din vina conducătorilor auto. Inspectoratul General al Miliției subliniază insistent necesitatea ca toate organele locale de miliție, agenții de circulație să acorde o mai mare atenție supravegherii trecerilor pentru pietoni, pentru curmarea frecventelor abateri și abuzuri.
Ploaia și victimele 

șoselelor alunecoaseIn ediția trecută a buletinului rutier au fost inserata cîteva recomandări privitoare la circulația autovehiculelor în sezonul de toamnă. Zilele de stmbătă și duminică — 11 și 12 octombrie — zile obișnuite cu trafic iptens, au fost șl primele zile cu frig, ploaie, vint și — pe alocuri — cu ’g, ploaie, vint și — pe alocu.. lapoviță și ninsoare. In aceste con-
in de municipiu, păstrindu-se regimul înălțime impus de funcționalitatea și tradiția fiecărei zone. Astfel, cartierul Episcopiei va rezolva și intrarea in oraș dinspre Moldova, punînd în valoare monumentele istorice existente. Cartierul Dobrogeanu- Gherea va face joncțiunea cu centrul civic și cu ieșirea spre litoral, iar ansamblul Unirii, cu artera București — Buzău. Spatiile verzi și de agrement existente (Crtng și Parcul tineretului) vor fi revitalizate prin re- plantări de arbori și arbuști și prin sporirea utilităților publice cu care sint dotate.In spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu, pe malul riului Buzău va fi amplasat un- dig de apărare. cit mai aproape de albia regularizată, creîndu-se între dig și oraș o zonă de circa 100 ha ce va fi redată circuitului productiv. Datorită studierii cu minuțiozitate a amplasamentelor vechi, analizării și luării în considerare a numeroaselor propuneri formulate de cetățeni (în adunări populare sau cu prilejul dezbaterii publice a schiței și machetei de sistematizare), schița avizată receht de conducerea partidului prevede reducerea perimetrului construibil șului de la 2 540 ha, cît era de anul 1973, la 1 555 ha.Preocupările noastre pentru nitivarea schiței de sistematizare au intrat in etapa finală. în această perioadă au loc ultimele, retușuri, oe baza sugestiilor pe care le.fac cetățenii in dezbaterile organizate pe cartiere, urmînd ca la apropiata conferință județeană a deputaților schița să fie aprobată și să devină programul nostru de lucru în domeniul sistematizării.

al ora- inaintedefl-

Inq. Ion ANTONICA 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular Județean Buzâu

Farurile — corect 
utilizateDupă cum se știe, pe drumurile udate de ploaie luciul apei face ca lumina farurilor să se reflecte puternic. Este un motiv suplimentar care impune reglarea corectă a luminii farurilor ca o stringentă necesitate atît pentru a asigura conducătorului auto iluminarea optimă a drumului, cît și pentru a nu „orbi" pe cei care circulă din sens opus. Potrivit Regulamentului de circulație, faza de drum (faza lungă) trebuie să lumineze noaptea, pe timp senin, în mod eficace, pe o distanță minimă de 100 metri, iar faza scurtă (de intilnire), pe o distanță minimă de 30 metri. De asemenea, este necesar ca la întilnirea a două autovehicule care circulă noaptea din sens opus pe drumuri neiluminate, șoferii să treacă pe faza scurtă de Ia cel puțin 200 de metri față de autovehiculul din sens opus (concomitent cu reducerea vitezei). Faza scurtă trebuie să fie astfel reglată- îneît să nu împiedice vederea celorlalți participanți la trafic. în acest scop, faza scurtă trebuie să realizeze un fascicul de formă asimetrică.Subliniem și pe această cale faptul că folosirea incorectă a fazei lungi a luminii farurilor la întilnirea cu alt autovehicul pe timp de noapte constituie o contravenție pentru care, în afară de amendă, se procedează șl la menționarea faptei în tichetul de evidența contravențiilor din permisul de conducerei Săvîrșirea acestei fapte de două ori într-un interval de doi ani atrage suspendarea .temporară a dreptului de a conduce autovehicule.

Atenție pe drumurile 
cu lucrări de reparațiiPe multe artere de circulație, atît în localități, cit și în afara acestora, se execută diferite lucrări, fie de asfaltare sau de reparații. De regulă, pe asemenea porțiuni se află resturi de pămînt care, udate de ploaie, devin deosebit de alunecoase, reprezentînd surse de pericole pentru circulație. Semnalizarea regulamentară a lucrărilor, atit ziua, cit și noaptea, obligație importantă pentru asigurarea fluenței șî siguranței circulației în zonele respective este de aceea cu atit mai necesară în acest sezon. în principal, se impun următoarele semnalizări: restricție de viteză (aplicată succesiv și nu deodată la limita mi- nimă. de viteză) ; informarea conducătorilor de vehicule asupra profilului îngustării drumului (pe dreapta, pe stingă, pe ambele părți) ; stabilirea priorităților de trecere ; menționarea prin indicatorul corespunzător a sfîrșitului restricțiilor. Deosebit de importantă este asigurarea semnalizării pe timp de noapte a lucrărilor (cel puțin cu felinare, deși cel mai eficient ar fi cu lămpi cu lumini galbenă intermitentă).
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îndeplinind întocmai sarcinile 

trasate de Comitetul Politic 

Executiv al C. C. al P. C. R.

PORUMBUL
TRANSPORTAT cît mai repede
DEPOZITAT cu mare grijă
• Se mențin încă decalaje nejustificate între recoltare 

și înmagazinare ® De ce se pierde mult timp la bazele 

de recepție ? • Organizarea transporturilor — cu precă
dere în atenția comandamentelor locale

Fotoreportaj în piețe și magazine

Magazinul „Fortuna" din București. Intr-un asemenea magazin faci cumpdrâturi cu plăcere

La recenta ședința a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a subliniat necesitatea ca Ministerul Agriculturii. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliile populare și unitățile agricole să ia măsuri hotărîte pentru urgentarea și încheierea în cît mai scurt timp a recoltării, îndeosebi la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legume și altele, pentru transportarea și înmagazinarea lor în bune condiții, asigurîndu-se astfel integral baza materială necesară pentru o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare. Cum se acționează pentru îndeplinirea acestor sarcini și, îndeosebi, pentru urgentarea recoltării, transportului și depozitării porumbului ? Iată cîteva concluzii desprinse din raidul-anchetă intreprins în județele Ialomița, Bihor și Cluj.
j IALOMIȚAComandamentul județean Ialomița a stabilit o serie de măsuri prin a- plicarea cărora recoltarea porumbului urmează să se încheie pînă la 20 octombrie. Pînă acum, peste 60 de cooperative agricole au încheiat a- ceastă lucrare. Cum se aplică măsurile stabilite pentru a se intensifica strînsul și transportul recoltei ?La cooperativa agricolă Amara, dis-de-dimineață, pe cîmp, era practic toată suflarea comunei. Ceie 1 268 ha cu porumb vor fi recoltate cu 5 zile mai devreme decît termenul inițial. Președintele acestei unități, Ștefan Budu, arăta că 125 ha au fost culese de către îngrijitorii de animale. Alte 200 ha au fost recoltate cu mijloacele mecanice, iar cocenii tocați s-au însilozat in amestec cu masă verde din culturile duble. Analizind posibilitățile de urgentare a livrării porumbului, comandamentul comunal a ajuns la concluzia că pot fi folosite mai intens cele 95 de atelaje. Zilnic, se cară cu atelajele 200 tone, de știuleți. Alte 100 tone de știuleți se transportă în camioane și remorci. La cooperativa agricolă Smirna, tot ceea ce se recoltează se și transportă în aceeași zi. Capacitatea de transport este folosită deplin datorită inițiativei șoferilor de pe autocamioane de a face cite 4—5 drumuri la baza de recepție, din care unul în cursul nopții. Cu un plus de inițiativă s-ar putea ajunge la același grad de eficiență în utilizarea mijloacelor de transport și în alte unități agricole.Decalajul care există in județul Ialomița între cantitățile recoltate și cele livrate se datorește, în principal, neajunsurilor organizatorice de la bazele de recepție. La una dintre 

acestea, datorită insuficienței benzilor transportoare sau a defecțiunilor în funcționarea lor, mijloacele de transport nu sînt folosite la întreaga capacitate. Dar în afară de aceasta, una din cauzele aglomerației la unele baze de recepție, ca aceea de la Călărași, o constituie ne- respectarea graficelor de transport. Adeseori, dimineața, la descărcat sînt numai cîteva camioane și remorci, pentru ca apoi să se adune cite 30— 40, ceea ce duce la pierderea multor ore prețioase. Transportul și depozitarea porumbului ar putea fi intensificate dacă pe plan județean s-ar organiza mai bine dirijarea produselor spre acele baze de recepție care sînt mai puțin solicitate. Astfel, în timp ce unele baze sint suprasolicitate, la Țăndărei, în unele zile, s6 preiau numai 50—60 tone de știuleți, față de circa 300 de tone în zilele de vîrf. Aicî, după cum spunea tov. Victor Burja. șeful bazei-siloz, există o capacitate disponibilă de aproape 5 000 de tone. Iată o situație care impune revederea graficelor de livrare a porumbului.
C. BORDEIANU

BIHORîn cooperativele agricole din județul Bihor, porumbul a fost recoltat pe mai bine de 85 la sută din suprafețele cultivate. Există însă un decalaj între suprafețele recoltate si cantitățile de porumb transportate Ia bazele de recepție. Am urmărit această problemă în citeva unități agricole.Cooperativa agricolă din Simian, potrivit graficului, trebuie să livreze zilnic 144 tone, dar, în 3 zile, a transportat la baza de recepție 

numai 14 tone. La cooperativa agricolă din Tămășeu, de pildă, mari cantități de porumb recoltat sînt împrăștiate pe cîmp, în grămezi mici, expuse intemperiilor. Motivul ? Ca și în alte unități, explicația este aceeași : lipsa mijloacelor de transport. Dar ziua în amiaza mare în curtea secției de mecanizare stăteau nefolosite 4 remorci. Făcind diferența între cantitatea de porumb recoltată și aceea transportată la baza de recepție sau în pătulele proprii rezultă că la cooperativa agricolă din Tarcea se găsesc pe cîmp peste 200 tone de știuleți. în plus, zilnic se recoltează 150—180 tone de porumb și se transportă din cîmp 110—120 tone. Am ajuns pe una din parcele tocmai cînd primele picături de ploaie udau pămîntul și grămezile de știuleți. Tov. Lenkey Ludovic, inginerul șef al unității, motivează că în această perioadă sînt mari cantități de produse care trebuie cărate din cîmp, iar mijloacele de transport sint insuficiente. Și aici, două tractoare cu remorci stăteau în curtea unității. „Am putea căra cantități mai mari de porumb la baza de recepție, dar durează mult descărcarea mijloacelor de transport" — ne-a spus, în continuare, inginerul.Am notat această motivație deoarece am auzit-o și în alte unități. Numai că ea nu poate fi luată drept scuză, ci reprezintă una din principalele deficiențe în organizarea transportului. Din cele 5 baze de recepție vizitate cu prilejul raidului, numai la una singură — cea din Săcuieni — cooperativele agricole aveau echipe permanente de oameni la descărcat. Trebuie luate măsuri pentru ca în toate unitățile să se constituie echipe permanente de descărcători la bazele de recepție.
Ion TEODOR 
Dumitru GÂȚA

în județul Cluj se acționează în vederea reducerii decalajului între recoltare și livrarea porumbului la bazele de recepție. în acest scop, o atenție deosebită se acordă folosirii depline a mijloacelor de transport, în întregul județ, peste 900 de autocamioane au fost puse la dispoziția cooperativelor agricole pentru transportul sfeclei, al porumbului și altor produse. Lucrătorii din I.A.S. Baciu și Cluj-Napoca- și cooperatorii din Bobîlna, Gilău, Mica, Recea-Cristur au încheiat recoltatul șl transportul porumbului ; în alte unități continuă transportul fie în bazele de recepție, fie în hambarele proprii.Problema cea mai mare și mai dificilă o constituie insă transportul porumbului în bazele de recepție. Decalajul între recoltare și livrare este mare. Dacă in unele cooperative agricole — Cîmpia Turzii. Luna, Viile Dejului — livrările la baze țin pas cu recoltările, în altele această operație este mult rămasă in urmă. Cooperativa din Coasta a livrat numai 52 tone, Răscruci — 44 tone, Bolduț — 86 tone etc. Aceasta ca urmare a unor deficiențe în organizarea transporturilor din cîmp la baza de recepție. Dacă vizitezi bazele de recepție intre orele 11—16. se remarcă o mare aglomerație de camioane.în afara acestor ore, bazele sînt aproape pustii. Asta înseamnă că nu peste tot s-au luat măsuri ca mașinile trimise de întreprinderea de transporturi auto sau cele proprii ale unităților să fie dis-de-dimineață la locurile de încărcare sau să fie încărcate seara pentru a putea porni în zori spre baze.

Complexul „Practic" din Capitald. Aprovizionare ritmică, diversitate de produse

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii" într-un magazin alimentar din Drumul Taberei. Au sosit mârfurl proaspete

(Urmare din pag. I)Demn de relevat ni s-a părut faptul că în piața „16 Februarie" l-am găsit pe tovarășul Constantin Zanfir, secretar al Comitetului P.C.R. al sectorului 8, care. împreună cu reprezentanții organelor comerciale, stabilea pe loc măsuri pentru rezolvarea unor probleme de aprovizionare....în piața Floreasca, despre care ziarul nostru a mai scris că este vitregită in privința aprovizionării, la unul din chioșcuri se puteau găsi numai mere și gogoșari. în mijlocul unor cetățeni, Gheorghe Sultan, responsabilul acestei piețe, explică : „Am venit dis-de-dimineață. Poate ni se aduce ceva. Deocamdată nimic, sau aproape nimic". L-am putea întreba la rindul nostru : ce ați făcut pentru a primi marfa necesară ?Călcăm pragul celor două măcelării din cartier. La unitatea 42, măcelarul Nicolae Stănoiu avea pe tejghea 55 de... etichete, pentru toate sortimentele de carne. Le primise de dimineață de la cooperativa „Decorativa". Aici, ca și la cealaltă unitate, se găseau două sortimente de carne de vită. Gospodinele solicitau carne de porc, de pasăre, de berbec.Din cele două magazine de brînze- turi și lactate doar unul era deschis ; celălalt se afla in renovare. în cartier puteai cumpăra brînzeturi fermentate. lapte, iaurt.în discuțiile purtate cu cetățenii șl vînzătorii la magazinele alimentare din străzile Ceaikovski și Glinka ne-au fost relevate defecțiuni în aprovizionarea ritmică a magazinelor, ca și nesatisfacerea unor comenzi ; despre aprovizionarea de noapte sau din zorii zilei, vînzătorii au aflat numai din emisiunile televiziunii. și nicidecum din măsurile pe care organele comerciale erau datoare să le ia de urgență....Patru piețe din sectorul 4. Peste noapte s-a făcut o bună aprovizionare cu ceapă, varză, vinete, ardei și gogoșari, gogonele, roșii, salată și ridichi. Continuă să sosească marfă, în piața „Titan 1“ se aflau stivuițl mulți saci de cartofi, sosiți în ajun.— De aprovizionare n-am avea a ne plinge — ne-a spus gospodina Alexandra Cojocaru. E adevărat, nici azi, ca, de altfel, nici în zilele trecute, n-am găsit pastă de tomate și brinză telemea ; legume sînt, dar, cum vedeți și dumneavoastră, trebuie să aștepți la rînd ca să le cumperi".Dar și un alt aspect al problemei :— Ar fi necesară — ne spune Vrabie Mărgărit, șeful unității „Alimentara" nr. 100 din str. Glinka — mai multă disciplină cetățenească. Unii cumpărători se îmbulzesc. creează artificial aglomerație. Pe alții ii văd zilnic cumpărînd ulei și zahăr. Or. este un fapt că de mai multe săptă- mîni încoace cantitatea de zahăr desfăcută zilnic este dublă în raport cu ceea ce vindeam înainte si vom 

continua să desfacem cantități sporite.în piața „Titan I", la capitolul „calitatea servirii" mai sînt încă unele lucruri de îmbunătățit. La un punct de desfacere „Gostat", un singur vîn- zător trebuia să se împartă între patru, tarabe pentru a vinde, concomitent, mere, roșii, ardei și vinete, între timp, se adună la rînd zeci și zeci de persoane. In schimb, în a- ceeași piață, din cele două puncte de desfacere „Gostat", unul este închis, deși în programul afișat scria ..deschis între orele 6 și 10“ (afară așteptau stivuite lăzi Cu legume). La magazinul alimentar, un singur vînzător distribuie ulei și aglomerația e mare. Poate n-ar strica un schimb de experiență cu gospodarii pieței ..Minis", unde mărfurile sînt mai rational distribuite pe toată suprafața pieței, astfel incit vînzarea decurge civilizat, iar cumpărătorii nu trebuie să aștepte prea mult. Sugestia acestui schimb de experiență este cu atit mai utilă pieței „Ozana", unde, dintre cele 19 mese de vinzare. doar 6 erau ocupate....Sîntem într-unul din magazinele de confecții și încălțăminte — la „Adam". în aceste zile, toate unitățile comerciale asemănătoare cunosc un mare aflux de cumpărători, dornici să-și procure îmbrăcămintea sau încălțămintea necesare pentru sezonul rece. De altfel, actuala ediție a „Tîrgului de toamnă" (în plină desfășurare) oferă o posibilitate în plus respectivelor unități pentru a pune la dispoziția marelui public un bogat sortiment de lenjerie groasă, paltoane, fulare, căciuli, mănuși etc.— Am citit cu multă atenție comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. indicațiile tovarășului secretar general al partidului privind îmbunătățirea aprovizionării populației — ne spunea M. Rudolf, responsabilul magazinului „Adam" — și, împreună cu întreg colectivul unității, sîntem ho- tăriți să acționăm și mai energic de- cît am făcut-o pînă acum pentru a putea satisface tot mai bine cerințele publicului cumpărător. Magazinul nostru — ca și celelalte magazine de textile-încălțăminte — dispune de suficiente cantități de produse, dar este nevoie, să ne preocupăm mai eficient de aprovizionarea ritmică a unității, de prezentarea mat atractivă a mărfurilor, în funcție de cerințele și gusturile tuturor categoriilor de cumpărători. Am și acționat pe linia indicațiilor. Astfel, prin impulsionarea livrărilor de la depozite, prin organizarea mai bună a mecanismului a- provizionării (preluarea fondului de marfă de la depozite se face incepînd de ieri, numai în afara programului — pentru a nu perturba procesul de vinzare din magazin), prin prelungirea programului de la bazele I.C.R.T.I. etc. am reușit să mărim vînzările in ultimele două zile cu circa 15 la sută. Evident, în perioa

da următoare ne vom intensifica preocupările în acest sens......Cum se știe, un rol important în organizarea aprovizionării îl au forurile de conducere ale organelor comerciale.— întreprinderea noastră — ne-a declarat Alexandru Boancă. director adjunct la I.L.F. Militari — a trecut operativ. încă din după-amiaza zilei de miercuri, la aplicarea indicațiilor date de secretarul general al partidului. Astfel, livrările zilnice din depozitele întreprinderii noastre spre unitățile de desfacere au crescut la cartofi de la 200 la 250 tone, la varză de la 100 la 120 tone, la ceapă de la 30 la 35 tone. Pentru marii consumatori colectivi — cantine-restaurant. creșe. grădinițe, spitale — ca și pentru a
Ieri, reporterii „Scînteii" 

ou consemnat..
provizionarea curentă a populației am introdus la vinzare cantităti sporite de produse semiindustrializate (cartofi și ceapă deshidratată) și semi- conservate (castraveți, gogoșari. gogonele murate ș.a.). Totodată. înce- pînd de astăzi (ieri n.n.) am livrat la fondul Dietei fasole uscată și usturoi. Realizarea si menținerea in continuare a acestui ritm susținut al livrărilor au impus luarea unor măsuri tehnico- organizatorice : intensificarea preluărilor de la furnizori. întocmirea unor noi grafice de livrări pentru fiecare piață și unitate comercială, organizarea muncii in trei schimburi în toate depozitele, suplimentarea numărului de autocamioane, extinderea conteinerizării și a preambalării la livrări, asigurarea ritmicității în livrări și repartizarea judicioasă a fondului de marfă către toate piețele și celelalte unități de desfacere prin dispeceratul întreprinderii.Deci, era posibil...NSUSÎlț Joi’ ora 7 dimineața, ora de deschidere a magazinului ..Unic", cel mai mare din Piatra Neamț. O- limnia Păsat, șefa, unității, ne prezintă situația aprovizionării ..la zi". Fată de miercuri. 15 octombrie, ieri se afla în magazin un dIus de marfă concretizat. între altele. în 1 500 kg Dește proaspăt. 250 kg specialități preparate de carne. 250 kg untură. 4 000 ouă. 8 sortimente de semipre- parate. Aprovizionarea cu aceste pro

duse s-a făcut incă din seara zilei precedente, imediat după închiderea magazinului. Este un lucru bun. pe care am fi $orit să-l întilnim și în celelalte unități pentru desfacerea produselor agroalimentare. Din păcate însă — așa cum am constatat împreună cu tovarășul Damian Corlă- țeanu. prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal — în linele locuri nu s-a acționat cu a- ceeasi promptitudine la transpunerea în viață a măsurilor stabilite. în piața centrală, spre exemplu, am constatat lipsa a circa 30 tone varză si rădăcinoase fată de cerințele de consum. în timp ce sîntem informați că în unitățile agricole din județ cantități însemnate de varză stau încă neridicate. Pe de altă parte. între

prinderea pentru industrializarea cărnii nu a „schițat" încă nici un gest în scopul reactualizării graficelor de livrare. Cantitățile de carne prevăzute pentru joi au sosit în magazine abia la orele prînzului.Albd Joi dimineața, la depozitul de alimente al întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri alimentare din Alba Iulia. Cu mult înainte de începerea programului, lucrătorii de aici se aflau la posturile lor. „Chiar de astăzi — ne spune șeful depozitului, Grund Ladislau — am început să lucrăm in schimburi prelungite, pentru a putea asigura o bună aprovizionare a magazinelor cu produse alimentare in afara orelor de program ale acestora. De asemenea. merceologi și alți lucrători din cadrul întreprinderii s-au deplasat în unitățile furnizoare și la fabricile producătoare, pentru a impulsiona livrarea unor mărfuri și preluarea unor cantităti suplimentare de produse din resursele acestora. La ora actuală, în depozit avem cantități sporite de conserve de legume, carne și pește. Numai în ziua de 15 octombrie am introdus in depozit 25 tone conserve de legume, 25 tone conserve de fructe, 15 tone conserve de carne, pește, suc de roșii și altele. De aici, zilnic pornesc spre diferite zone ale județului zeci de tone de produse alimentare. Astăzi. 16 

octombrie, am expediat pentru lucrătorii de pe șantierele hidrocentralelor din valea Sebeșului 60 tone de mărfuri, printre care conserve, zahăr, ulei, brînzeturi, paste făinoase. Spre Zlatna expediem chiar acum 20 tone de alimente, iar spre unitățile din Alba Iulia alte 30 tone". Totodată, interlocutorul nostru ne semnalează faptul că, deși în depozit se află produse alimentare în cantități suficiente, ele nu ajung totdeauna operativ și ritmic în magazine și din cauza unor greutăți întîmpinate in privința mijloacelor de transport, în acest sens se impun măsuri urgente din partea conducerii întreprinderii de transporturi auto din Alba Iulia, pentru a se asigura auto

vehiculele solicitate nu numai ca număr, ci și la orele (mai ales de noapte) în care se face aprovizionarea.
Maramureș. Ne atlăm Ia ma- gazinul nr. 23 al centrului de legume și fructe din piața de alimente a municipiului. Aici, programul de lucru începe la ora 6. dar vînzătorii sînt prezenți încă de la ora 5 pentru a pregăti mărfurile. Trebuie subliniată și inițiativa acestora ca, în fiecare seară, să mai zăbovească și după ora de închidere, pentru sortarea produselor și asigurarea unui aspect comercial atrăgător. Stăm de vorbă cu vinzătorul Veron Bum- bariu :— Magazinul nostru este bine a- provizionat. Chiar acum ne-au sosit 16 tone' de cartofi, pe lingă cele 6 tone aflate în magazin. Tot azi (16 octombrie — n.n.) urmează să ni se mai aducă din depozitul central încă 4 tone de cartofi ambalați.Spre a veni în ajutorul gospodinelor, vînzătorii de aici au scos mărfurile la vinzare atit în piață, cît și prin oraș, cu cărucioare încărcate cu mere, struguri, rădăcinoase. Și incă un amănunt important : în toate încăperile magazinului, în jurul tonetelor și cărucioarelor domnesc o ordine și curățenie exemplare. Cu alte cuvinte, se face comerț igienic, civilizat.

Harghita Corespondentul nostru pentru județul Harghita ne-a telefonat ieri dimineață din comuna Joseni, dindu-ne legătura cu primarul Săra Jănos. care ne-a spus :— Datorită măsurilor pe care le-am luat pentru mai buna aprovizionare a celor 6 500 de locuitori ai comuneinoastre, pot să vă spun că la ora actuală dispunem de cantități suficiente de legume și fructe. Cu sprijinul cooperativei agricole și al populației am înființat recent o măcelărie, iar printr-o strînsă colaborare cu secția de industrializare a laptelui și cu brutăria din Gheorghieni am reușit să asigurăm aprovizionarea ritmică a comunei cu produsele agroalimentare de bază — zahăr, ulei șl piine. Pentru perioada imediat următoare, ne-am propus trecerea Ia sistemul de autoservire in magazine alimentare, înființarea unui magazin de mobilă, precum și mutarea în localuri mai încăpătoare a unităților pentru piine și lapte.Dar preocuparea noastră nu se limitează numai Ia sporirea produselor agroalimentare și industriale de care beneficiază locuitorii comunei. Ne străduim, în aceeași măsură, să ne aducem și noi contribuția la sporirea fondului de marfă al statului, atit prin cooperativa agricolă, cit șl prin gospodăriile proprii ale sătenilor. în toamna acestui an, comuna noastră a livrat la fondul centralizat al statului peste 2 000 tone cartofi, 8,5 tone varză și alte produse. Ne propunem nu numai să ne achităm obligațiile contractuale, dar să și livrăm suplimentar o serie de produse agroalimentare.
Bihor. în cursul zilei de Ieri, toate mijloacele de transport ale Complexului de legume și fructe Oradea, la care s-au adăugat și alte autovehicule trimise în sprijin de la I.T.A. Bihor, au fost trimise în curse speciale pentru colectarea grabnică a produselor de la furnizori. La 25 de unități de legume și fructe din municipiu, transportul produselor se face direct în magazine de către cooCe concluzii se pot trage din constatările reporterilor și corespondenților noștri ? Acolo unde s-a acționat prompt pentru traducerea in viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului de a se asigura o aprovizionare ritmică, rațională, cu cantități îndestulătoare de produse, la sortimentele cerute, unde s-au înlăturat lipsurile organizatorice s-a resimțit de îndată o îmbunătățire cantitativă și calitativă a aprovizionării populației. Deosebirile ce mai persistă de Ia cartier Ia cartier in Capitală sau între diferitele localități din țară dovedesc că încă nu s-a acționat pretutindeni cu operativitate, că nu s-au valorificat (oate posibilitățile, că mai stăruie carențe, fie că este vorba ile deficiențe de livrare de Ia depozite, de repartizare nejudicioasă a mărfurilor în rețea sau de utilizarea nerațională a personalului din magazine. Este de datoria forurilor centrale și locale ale comerțului de a veghea îndeaproape Ia îndeplinirea întocmai a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv ai C.C. ai P.C.R., a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, <1c a trage învățăminte din lipsurile constatate și a acționa cu toată energia pentru Înlăturarea tuturor neajunsurilor ce mai stau în calea unei bune aprovizionări a populației.

perativele agricole de producție din Borș, Giriș, Roșiori, Vaida și Episcopia Bihorului, fapt care asigură prospețimea acestora, rapiditate in aprovizionare, cheltuieli reduse de transport. în același timp, a fost extinsă aprovizionarea tuturor unităților din municipiu cu produsele de bază în timpul nopții. La unele din unitățile mai mari — 15 la număr — au fost repartizate mijloacele de transport pe care să le folosească pe bază de grafic, atit ziua cît și noaptea.— în afară de cartofi, cu care continuăm aprovizionarea și însilozarea pină la cantitatea necesară — ne spune tovarășul Avram Rus. directorul complexului de legume și fructe — toate celelalte produse pentru toamnă-iarnă le avem asigurate in cantități suficiente.
Galați. Comuna Independențadispune de 15 unități comerciale. Comuna a fost și este bine aprovizionată cu cele de trebuință oamenilor, atit cu produse din sectorul a- limentar, cît și din cel al produselor industriale.— Odată cu preocuparea stăruitoare pentru ca oamenii noștri să fie bine aprovizionați și să nu-și mai piardă timpul, ca altădată, mergînd la oraș — ne spune primarul comunei, Mihalache Coman — ne străduim să ne achităm, la rindul nostru, de toate obligațiile față de stat, pentru a livra la timp produsele a- groalimentare prevăzute în contracte. în afară de aceasta, pe teritoriul comunei noastre se află un complex intercooperatist de creștere și ingră- șare a porcilor, unitate care furnizează materie primă întreprinderii de Industrializare a cărnii. Este un motiv in plus de a acționa și mai stăruitor în viitor pentru îndeplinirea așa cum se cuvine a obligațiilor acestei unități. în același timp, ne preocupăm de creșterea unui număr sporit de animale în gospodăriile personale ale sătenilor atit pentru consumul propriu, cît și pentru sporirea cantităților de carne, lapte și ouă pa care să le livrăm statului.
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Integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea

OBIECTIVE, PROIECTE
Șl PRIORITĂȚI 

in noul an universitar
— Complexitatea activității u- 

niversitare nu poate fi re
dusă la una sau două preocu
pări. Totuși, pot fi desprinse 
citeva priorități, in funcție de 
caracteristica fiecărui an uni
versitar. In acest sens, vă ru
găm să ne vorbiți despre pro
blemele care concentrează in 
mod deosebit atenția profesori
lor, studenților, in actuala eta
pă de muncă universitară.— Emblema acestui an este calitatea — ne-a precizat prof. George Ciucu. Necesitatea ei a fost pregnant demonstrată în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul deschiderii noului an de în- vățămint. în acest spirit, ne-am propus pentru noua etapă sporirea indicilor calitativi în toate compartimentele muncii universitare. în primul rînd, se Impun o mai mare mobilizare, concentrare și coordonare a eforturilor în vederea asigurării unei integrări reale a învățămîntu- lul cu cercetarea și producția, e- forturi conjugate cu acela al operei de educație, ai muncii politico-ideo- iogice, ai întronării unei discipline și exigențe sporite, al dezvoltării răspunderii etice și politice a fiecărui cadru didactic, a fiecărui student. Vrem ca fiecare dintre cei peste 2 000 de absolvenți pe care-i repartizăm anual în producție să aibă o pregătire excelentă, atit sub raport științific, cit și cetățenesc.

— In sensul acestor priorități 
de principiu, ce preconizați in 
actualul an universitar pentru 
înfăptuirea unei sarcini atit de 
importante ca integrarea invă- 
țămintului eu producția și cer
cetarea ?— Bineînțeles, vrem să consolidăm și să dezvoltăm bunele rezultate de pînă acum. între anii 1970—1975, procesul integrării, In Universitatea bucureșteană, a înregistrat o continuă intensificare atit sub raport economic, cit și tematic. Creșterea de circa 2,2 ori a numărului de contracte economice încheiate a fost urmată de o sporire de 3,6—3,8 ori a valorii acestora. Valoarea activităților contractuale universitare a sporit astfel de aproape 5 ori, ceea ce reflectă efortul universității noastre de a accelera realizarea sarcinilor ce decurg din hotărîrile partidului. Cursul pozitiv al integrării se relevă, de a- semenea, și în sensul acoperirii progresive a costului tematicii de cercetare științifică necontractuală. Totodată, se evidențiază procesul pozitiv al implicării active a studenților nu numai la nivelul numărului de contracte realizate, ci și în diversificarea pe profile și specialități a activităților prestate, ceea ce a contribuit la stimularea continuă a capacității creatoare a tinerilor, la dezvoltarea spiritului lor de responsabilitate socială.Pentru acest an ne-am propus valorificarea și mai înaltă a noilor structuri și funcții ale universității in vederea pregătirii specialiștilor în profile largi, corespunzător cerințelor actuale ale vieții economice, sociale și politice; extinderea și realizarea într-un cadru unitar și după un plan ferm a activității de micro-

producție. de realizare a unor materiale didactice și editoriale; realizarea la un nivel calitativ superior a legăturilor dintre instruire, cercetare și producție pe platforma Centrului Național de Fizică ; axarea tematicii lucrărilor de diplomă ale studenților pe comenzi provenite din sferele producției și vieții social-politice și culturale ș.a.m.d.
— In ce măsură realizarea a- 

cestor obiective va determina 
creșterea calității întregului pro
ces de instruire și formare a 
studenților ?— Osmoza proceselor de instruire, producție și cercetare va determina nemijlocit analiza sistematică și îmbogățirea programelor și cursurilor cu cele mai valoroase achiziții obținute în procesul integrării. în a- ceastă perspectivă, sîntem hotărîți ca toate cursurile și activitățile didactice în domeniul științelor social- politice și umaniste să realizeze

La ancheta noastră răspund i
prof. univ. dr. docent

George CIUCU, 
rectorul Universității din București 

prof. univ. dr. docent
Iulian DRĂCEA, 

rectorul Institutului agronomlo 
din Timișoaraferm prevederile referitoare la munca ideologică, înscrise în Programul partidului. Activitatea didactică va avea un puternic spirit combativ, va supune criticii, de pe pozițiile partidului nostru, teoriile filozofice, sociologice, istorice, juridice și din sfera esteticii și criticii literare străine ideologiei noastre. Sistemul activităților didactice integrate în unități economice, social-cultu- rale și de cercetare îi va asigura învățămîntului un conținut și mai strîns legat de nevoile reale ale vieții. De altfel, simplul fapt că ansamblul pregătirii studenților nu mai poate fi disociat în activități „la catedră" și „în afara acesteia" — tot mai multe catedre din învățămîntul superior urmînd calea platformelor Industriale — Ilustrează, cred, cel mai bine modul în care perfecționarea integrării înseamnă implicit situarea pe noi trepte de calitate a întregii activități universitare.Următoarele întrebări le-am adresat prof. Iulian Drăcea.

— Debutul noului an univer
sitar a marcat, implicit, înche
ierea unui an de pregătire a 
studenților in condiții de pro
ducție. Cu ce rezultate ?— Dotarea institutelor agronomice cu stațiuni didactice experimentale de mărimea unităților productive s-a dovedit intru totul binevenită. Lucrările complexe din stațiuni, e- fectuate — în cazul institutului nostru — în exclusivitate de studenți și profesori, au constituit un sever examen științific și organizatoric. In sectoarele producției vegetale și animale s-au obținut sau se preli- mină obținerea unor producții de

vîrf, superioare celor din unitățile agricole vecine și cu atit mai mult celor obținute anterior de pe suprafețele de teren aflate acum în perimetrul stațiunilor. Catedrele au e- laborat și aplicat soluții agrotehnice adecvate condițiilor pedoclimatice specifice zonei noastre, s-a inițiat un program de cercetare strîns legat de sarcinile actuale ale agriculturii și de preocupările studenților din fiecare an. Așa se și explică interesul deosebit al studenților pentru această formă de pregătire. Ei au e- fectuat zilnic nu numai 0,4 din normele prevăzute, așa cum se cere în cazul lor, ci norme întregi realizate intr-o zi-lumină.
— Care sint roadele noii for

me de pregătire in ceea ce pri
vește formarea complexă, in 
profil larg, a viitorilor specia
liști 1— Faptul că studenții participă e- fectiv și prin rotație la realizarea întregului ciclu de lucrări agricole le dezvoltă priceperea conexiunilor in- terdisciplinare și îi ajută să aprofundeze mai bine conținutul cursurilor ce se predau, să dobîndească o orientare mai clară asupra cerințelor care se pun astăzi în fața agriculturii și, pe această bază, să-și formeze un orizont de cunoștințe și deprinderi adecvat condițiilor de lucru din unitățile agricole unde ei vor lucra după absolvire. Aș adăuga, de asemenea, spiritul de disciplină, de ordine, cunoștințele organizatorice asimilate acum mult mai temeinic de studenți. Munca pe terenurile stațiunii didactice experimentale, organizată pe grupe, cu sarcini precise în îndeplinirea indicilor cantitativi și calitativi ai planului de producție, face ca formațiunile studențești de lucru astfel constituite să se asemene cu echipele complexe din cooperativele agricole. întrucît acum studenții învață și trăiesc deopotrivă pe teritoriul stațiunii didactice, se înțelege că și indicii de utilizare a timpului de lucru sint superiori celor din anii precedenți.

— In această perspectivă, ce 
obiective vă propuneți pentru 
anul 1975—1976 ?— Aflîndu-ne la primul an de funcționare a stațiunilor didactice, înzestrarea acestora cu mașini și utilaje n-a putut fi încheiată ; în plus, am avut un an cu precipitații excesive, ceea ce a făcut necesar un program foarte intens de intervenții tehnice și, drept revers, a trebuit să afectăm cercetării științifice un timp mai redus. Or, stimularea potențialului creator, a Eindirii novatoare, deprinderea științei de a utiliza eficient agrotehnica modernă nu pot fi obținute decît printr-o îmbinare armonioasă a cerințelor instruirii, producției șl cercetării. Iată de ce pentru noul an avem în vedere, printre altele, un program organizatoric mai riguros întocmit, astfel incit integrarea să înregistreze un curs optim din toate punctele de vedere. In acest context vom asigura corelații calendaristice mai judicioase între lucrările practice și de cercetare executate și conținutul cursurilor predate.

Mihai IORDANESCU

ROMĂNIA-FILM prezintă filmul de aventuri pentru tineret

MOSCOVA - CASIOPEEA

Producție a studiourilor sovietice. Cu: INNOKENTI SMOKTUNOVSKI. 
VASILI MERKURIEV, LEV DUROV. Regia: RICHARD VIKTOROV

Cum și de ce rîde publicul nostru la cinematograf 7 Iată o întrebare deloc minoră, știută fiind posibilitatea practic nelimitată a difuzării filmelor, precum și accesibilitatea si ..priza" marii majorități a acestora în fata celor mai diverse categorii de spectatori.Comedia cinematografică românească are o tradiție relativ îndelungată și destul de robustă. Intre valorile cristalizate în epoca veche si desfășurările epocii noi. ale cinematografiei socialiste, au fost întinse punți rezistente, asigurîndu-se astfel o anumită continuitate, specifică, comediei autohtone.Comedia s-a bucurat de o deosebită prețuire încă de la începuturile artei noastre socialiste. văzîn- du-se în ea un gen deosebit de eficace în lupta contra mentalităților anacronice biugheze. în modelarea omului unei conștiințe noi. in cultivarea simțului de răspundere. în stimularea atitudinilor critice sănătoase. în formarea unor curente pozitive de opinie.Paralel cu ecranizările unor scrieri caragialesti. după reușitul film satiric si liric „Directorul nostru", al lui Jean Georgescu, atenția și interesul realizatorilor s-au îndreptat fie spre lucrări în maniera tradiției și culturii literare („Mofturi 1900". „Doi vecini". „Titanic vals". „Celebrul 702“ etc.), fie spre tărimurile fantasticului. inclusiv ale fantasticului științific, explorate de Gopo (de la „S-a furat o bombă" la recentul „Comedie fantastică"), fie spre conturarea unei comedii „poporane", prin Geo Saizes- cu („Un surîs în plină vară", „Păcală").Se cuvine să observăm mai întîi că principala valoare a reușitelor în privința comediei cinematografice românești trebuie atribuită cu precădere contribuției actorilor. Cinematograful românesc dispune efectiv de o pleiadă de comedieni de prim rang. lansați și verificați initial pe scenele teatrelor, care constituie un mereu împrospătat rezervor de energie comică. în stare să ali

menteze cu strălucire cele mai variate producții cinematografice. Dar. în același timp, e necesar să subliniem faptul că resursele actorilor noștri comici nu sînt folosite din plin, cu un optimum de angajare și eficientă estetică-educativă. De ce ? Pentru că — spre deosebire de epoca filmului mut. cînd marii comici erau aproape singurii stăpîni ai expresivității lor — comedia modernă se sprijină mai ales pe capacitatea constructivă si pe inventivitatea sce-

dintre „voia bună", ca una din componentele omeniei românești din- totdeauna, și o producție cinematografică menită să răspundă în spiritul concepției societății socialiste despre funcția social-educativă a comediei trebuie să fie obtinut cu maximum de eficientă, asigurîndu-se o limpezime a mesajului si autenticitatea expresiei comice.Comediile cinematografice de actualitate din anul curent, și anume : „Toamna bobocilor", „Comedie fan-
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„MOMENTE
DIN ISTORIA U.T.C."Casa de cultură a sindicatelor din orașul Zalău găzduiește expoziția „Momente din istoria Uniunii Tineretului Comunist", manifestare dedicată celui de-al X-lea Congres al U.T.C. Peste 100 de fotocopii, hărți, texte șl imagini fotografice expuse a- mintesc despre începuturile mișcării de tineret din România, constituirea U.T.C., participarea tineretului la războiul antihitlerist, la refacerea și reconstrucția țării și despre activitatea U- niunii Tineretului Comunist între anii 1950—1971. Ultimele panouri înfățișează aspecte din munca și viața tineretului sălă- jean în zilele noastre. (Gheorghe Rusu).
NOI UNIVERSITĂȚI 

POPULAREîn județul Botoșani au luat ființă 4 noi universități populare în mediul rural, în comunele Șendriceni, Răchițl, Mihai Eminescu și Pomîrla. Avînd ca obiectiv de bază cunoașterea și aprofundarea documentelor Congresului al XI-lea al partidului, programa de învățămînt a universităților cuprinde sisteme pe profil stabilite potrivit solicitărilor și preferințelor celor care le urmează. în majoritate, acestea sînt nemijlocit legate de activitatea productivă a cursanți- lor, venind în sprijinul ridicării calificării lor, dobîndiril de cunoștințe tehnice și economice. La sate, de exemplu, vor funcționa 36 de cursuri cu profil agrar (mecanizare, zootehnie, e- conomie agrară etc), 20 de cursuri de popularizare a științei, precum și altele de etică, istorie, literatură. (E. Nazarie).
EXPOZIȚIE 

PIONIEREASCĂSub egida Consiliului județean Argeș al pionierilor, la Muzeul din Pitești a fost deschisă o expoziție intitulată : „Pionierii — viitorii constructori ai comunismului". în expoziție sint prezente zeci de obiecte lucrate cu pasiune de pionieri. Este vorba de felurite aparate electronice, ca nave cu comandă teleghidată, detectoare, aparate de emisie- recepție, stații de înaltă și joasă tensiune. Un panou mare înfățișează lucrări de artă plastică inspirate, de asemenea, din revoluția tehnico-științifică, iar altul obiecte servind ca material didactic la predarea științelor tehnice. (Gheorghe Cîrstea).
UTIL

PENTRU STUDENTI 
Șl NU NUMAI 

PENTRU ElPentru buna desfășurare a procesului de învățămînt și cercetare științifică din anul universitar recent inaugurat, Biblioteca Centrală Universitară din Capitală pune la dispoziția studenților o gamă variată de cursuri. Numai în ultimele șase luni, în fondul bibliotecii au intrat peste 30 500 de volume, dintre care peste 4 000 reprezintă 80 de titluri și manuale noi. Dintre acestea amintim : „Filozofia marxistă" de T. Pod- goreanu, „Bazele Informaticii" de B. Căzănescu, „Manualul de lingvistică" de Al. Niculescu, și „Geografia populației și așezărilor omenești" de I. Vasile.
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză (ni

vel mediu).
16,45 Curs de limba engleză (În

cepători) .
17,00 Emisiune In limba germană.
13,43 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
10,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Un ofițer numit Cătălina...
20,35 Film artistic : „Omul cu pan

taloni scurți". In distribuție:

lixirul tinereții". în ambele, vlaga creatoare se sleiește puțin prea devreme. iar publicul rîde tot mai rar spre final, după ce a rîs copios în primele două treimi ale spectacolului cinematografic. Cu „Toamna bobocilor" lucrurile se complică, deoarece e un film realist, interpretare a unei actualități nemijlocite : aici fantezia nu mai trebuia să fie fabuloasă, ci să respecte exigentele credibilului, ale verosimilului psihologic, social, moral. Or. scenariul forțează în nu-

Moderna casâ de cultură a sindicatelor din orașul Gheorghe Gheorghlu-Dej 
Foto : E. Dichiscanu

Cu șevaletul în mijlocul

„La Babadag — în vara acestui an — în peisajul luminos al Dobrogei, s-au întîl- nit la lucru trei tineri pictori. Ii apropiau nu numai profesia, nu numai apartenența la aceeași generație, cu aspirații și preocupări comune, dar mai cu seamă o caldă și sinceră dragoste pentru natură, înțelegerea și comuniunea cu pămîntul generos al Dobrogei. Observațiile lor atente, filtrate prin ochiul creator al artistului a- devărat, au devenit tablouri — ansamblul prezentai în prima lor expoziție „de grup". Cuvintele ' pictorului Ion Pacea din prefața catalogului ce însoțește expoziția (Galeriile Eforie) consemnează o inițiativă pe cit de spontană pe atit de generoasă și rodnică. De altfel, titlul generic al manifestării — „Babadag ’75“ — indică însăși tema de bază care a concentrat e- fortul creator al celor trei tineri artiști.GABRIEL CATRI- NESCU, ION RESSU și EMIL CIOCOIU și-au propus, așadar, în succesiunea unei definitorii tradiții a picturii românești, o incursiune în peisajul atit de caracteristic al Dobrogei și al Deltei. Autorii expoziției au aflat — în mediul suprasaturat de apă al Jurilovcăi, in pitorescul Babadagu- lui, în unele aspecte care indicau a- bundența vegetală a regiunii — elementele prime, materia concretă de care spiritul lor avea nevoie pentru a le topi apoi în creuzetul pînzei și a provoca, la rîndu-le, o emoție artistică.Au pornit de la aspectele concrete ale peisajului dobrogean pentru a atinge o altă

naturiirealitate — de ordin artistic ; au refăcut drumul de la aspectul exterior, fugitiv al peisajului, spre o realitate mai stabilă, mai densă decît cea a aparențelor. Ideea centrală a întregii expoziții a fost, deci, aceea de a stabili ra- . porturi ale picturii cu realul, de a găsi astfel o legătură firească, originală, cu lucrurile.Dar dacă la cei trei artiști există similitudini în privința mo-
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PLASTIC
tivelor de inspirație, dacă a fost comună dorința ca pictura să fie un mijloc de expresie direct, sincer, felul lor de a traduce în desen și culoare peisajele Dobrogeiprezintă diferențemarcante.Astfel, Gabriel Ca- 
trinescu (a cărui activitate de pînă acum a înregistrat numeroase participări la expoziții colective, și cî- teva personale) pornește de la culoare, de la substanța și ritmul ei pentru a face și mai pregnant sesizabilă atmosfera peisajelor sale. Atit în lucrările de mai mari dimensiuni, cît și în cele mici, în care a reușit să obțină efecte de prețioasă concentrare, Catrinescu a știut să exploateze plasticitatea culorii, să-i releve sensuri muzicale. Lucrări intitulate simplu „Babadag", „Dealuri", „Peisaj" (pentru a nu cita decît cîteva titluri) formează parcă

un fel de reacție în lanț în care fiecare imagine se naște pentru a o completa pe cea de alături. Ceea ce le leagă la un loc nu este doar descrierea unei simple experiențe de viață, ci e- nergia care emană din această alăturare a i- maginilor.Pentru Ion Ressu desenul, pasta clară și groasă sînt modalități de a construi spațiul. Apropierea de lume se face prin concretul figurat al imaginii — dificilă întoarcere la efortul meseriei bine însușite, prin raportarea continuă la detaliu, prin curajul de a-1 exprima cu claritate și ordine. Fie că erau o „Geamie" sau un simplu „Peisaj", o „Curte din Babadag" sau „Case", pictorul a știut să dea relief concret imaginilor reprezentate.Exprimarea mobilă, cursivă, elegantă, avînd lâ bază aceeași experiență directă a naturii, a stat și la baza lucrărilor lui Emil 
Ciocoiu. Pictorul este virtual un analist. El știe să nu se grăbească'. să observe atent, stăruind asupra anumitor amănunte. Limbajul său. accentuînd asupra diversității peisajelor parcurse („Lanul de griu", „Bărci la Jurilovca", „Peisaj industrial", „Cale ferată" etc.), prezintă, cel mal ades, un delicat și echilibrat ritm cromatic.Peisajele întregii expoziții au fixat momente, aspecte ale unor trasee parcurse. Aceeași atmosferă luminoasă, aceeași bucu1- rie a culorii le unește, conferindu-le, de fiecare dată, viață artistică de sine stătătoare.
Marina PREUTU

FAPTULDIVERS
Călătorului 
îi stă bine
cu... florileO idee excelentă a ceferiștilor 
din gara Birlad : împodobirea 
acestui frumos și modern edifi
ciu cu flori. Călătorii care urcă 
sau coboară in gara Birlad. care 
poposesc aici sau se află in 
tranzit sint plăcut impresionați 
de vegetația luxuriantă aflată 
sub cupolele de sticlă ale gării. 
E o priveliște care incintă ochiul 
și desfată inima. Un amănunt : 
florile și plantele ornamentale 
au fost aduse in gara din Birlad 
— de unde credeți ? — chiar de 
la o seră din localitate. Care 
seră este tot a C.F.R.-ului. De 
unde se vede că așa cum călă
torului ii șade bine cu drumul, 
cefereului ii stă bine cu... flo
rile.

I
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| Milostiva 

Dobrita»Procurorul-set al județului Tulcea, N. Mihai, ne istorisește un caz mai puțin obișnuit. In timp ce Ștefan Schimbeschi se afla internat într-un spital din Constanța, s-a pomenit vizitat de o tînără pe nume Voicilă Do- brița, care i-a spus :— Am auzit că ești bolnav și mi se rupe inima de milă. Cum n-ai nici un suflet alături, m-am gîndit să-ți dau o mină de ajutor și să te duc la neamurile mele din Sinaia sau din Timișoara, unde ai să te faci repede sănătos tun.„înduioșat" de mila Dobriței, Ștefan a dus-o mai întîi pe la părinții săi din comuna Nufărul — Tulcea. apoi, în drum spre Sinaia, au poposit peste noapte la o soră a sa, Cornelia, din Tulcea. Dimineața, sora lui Ștefan, înainte ca acesta să se scoale, a plecat la serviciu, iar Dobrița a început să scotocească, fără... milă, toată casa. încărcată cu tot ce a găsit mai de preț — bijuterii, îmbrăcăminte, ta- cîmuri și bani gheață — a dispărut fără urmă. Și fără... milă!
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| Un gestionar

t V
Allda Vally, Eduardo de Fi
lippo, Francisco Rabal, Ju
nta Martinez. Regla ; Glauco 
Pellegrini.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL H

17,00 Telex.
17,05 Anchetă socială.

17.45 Universul lor (Documentar). 
18,05 Melodii lirice.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Seară de balet. „Spărgăto

rul de nuci" de P. i. Ceal- 
kovski, In Interpretarea an
samblului de balet al Teatru
lui Mare din Moscova.

21,00 Viața economică a Capitalei.
21.20 Telex.
21,25 Baladă pentru acest pămint.
21.45 Treptele afirmării.

sîntem îndemnați «-o facem. N« împiedică. eventual, doar lipsa de interes si de reală curiozitate creatoare pentru viată — a unor cineaști și a unor producători ; ne împiedică. în mod sigur, atunci cînd au cîștig de cauză, insensibilitatea fată de transfigurarea artistică a realității, nepriceperea sau pur si simplu lipsa de talent. Precum si incapacitatea de a angaja creator toate resursele de care dispunem.Firește, excepțiile confirmă regula.
COMEDIA CINEMATOGRAFICĂ
pretinde „producții serioase"

naristilor și a regizorilor. Aici stă, dună opinia noastră, cheia relativei modestii calitative a comediei cinematografice autohtone, și anume : în lipsa unor scenariști calificați, buni cunoscători atit ai realității, ai vieții societății contemporane, cît și ai condițiilor de elaborare si tratare a comediei filmice, cu diferitele ei variații. Reflectind. ca parte, calitățile si limitele întregului producției noastre cinematografice, comedia scoate și ea în relief lipsa de specificitate si de măiestrie în activitatea scenaristică, ințelegînd prin aceasta elaborarea de subiecte și tratarea lor adecvată. în sens umoristic și pe o variată claviatură de procedee. de la comedia lirică la farsă șau de la pamfletul satiric la comedia de moravuri.Dar problema ce ne interesează aici nu e numai de ordin tehnic, ci, înainte de toate, de ordin ideologico- estetic. al spiritualității specifice națiunii noastre socialiste. Raportul

puncte de vederetastlcă", „Elixirul tinereții", oferă destule argumente pentru discutarea unor semne de progres, dar și pentru sublinierea unor limite — cu „tradiție" — ale comediei cinematografice românești. O primă constatare : toate aceste filme au puncte de pornire cît se poate de promițătoare : repartizarea Ia tară a unor absolvenți ai învătămîntuiui superior ; imposibilitatea istorică și biologică a dezvoltării omului „computerizat". automatizat : reînvierea, în cheie modernă, a mitului „tinereții fără bătrînete". în schimb, desfășurarea respectivelor acțiuni nu reușește să epuizeze enunțurile, să extragă toate sensurile. Invenția comică îsi pierde treptat din vigoare, chiar si înăuntrul unor subiecte fantastice. imaginare (deci acordînd un spațiu nelimitat fanteziei), cum sînt cele din „Comedie fantastică" si „E-

meroase puncte — si nu din nevoi artistice — adevărul vieții, oe care-1 tratează într-o plăsmuire prea adesea artificială, amestec fără stil de maniere vodevilistice. satirice, mora- lizator-didacticiste.Să observăm, de asemenea, că u- niversul conținuturilor. aria problematică a comediei românești actuale sînt destul de restrinse în raport cu amplul teritoriu de investigat. Ceea ce este nefiresc. Nu există nici o zonă, nici un teritoriu social, economic, moral care să fie impropriu tratării comice în scopuri constructive, de combatere a lipsurilor, de ridiculizare a manifestărilor anacronice, de satirizare a caracterelor si fantelor îndoielnice, de vestejire a concepțiilor străine societății noastre.Nimeni nu ne împiedică să spunem adevărul rîzînd. Dimpotrivă.

Dar. în ansamblu, nu s-a înțeles suficient. bunăoară, necesitatea unei „colaborări colective" la elaborarea scenariilor — mult mai susținute și mai eficace. Fără a stabili reguli rigide într-un domeniu care refuză „normarea", cum este acela al artei, nu putem să evităm, printre altele, soluția contribuțiilor multiple, mai cu seamă în ceea ce privește împlîn- tarea temelor în solul fierbinte al actualității, precum si în îmbogățirea comediilor cu gaguri, cu „poante" specifice. (E de ajuns. în acest din urmă domeniu, să ne amintim că o personalitate de anvergura lui Harold Lloyd avea cea mai mare armată de autori de gaguri de la Hollywood. într-o vreme „angajînd chiar șase deodată", cum ne informează un critic). Asemenea ajutoare — umoriștii — nu sînt chemate, evident, doar să ofere idei și procedee abstracte. mecanice. împrumutate din- tr-un arsenal de retete cu efect sigur. ci îndeosebi sint chemate să gă

sească soluții sugerate de însuși materialul cinematografic propus, de realitatea pe care acesta o cuprinde. Căci, fiind un „gen" al artei, comedia are — și în ipostază cinematografică — tot o funcție reflectorie, vorbind intr-un limbaj expresiv specific tot despre adevărul oamenilor si despre problematica existentei lor.Sinteză a întregii serii de motiva si de argumente, principalul stimulent — de o înaltă vibrație ideologică si estetică — pentru creativitatea si inventivitatea cineaștilor noștri, inclusiv ale celor ce se ocupă de e- volutia comediei filmice. este reprezentat de linia constructivă a politicii partidului, clar exprimată In toate documentele referitoare la problemele artei si culturii, printre care un loc aparte il ocupă, pentru cineaști, importanta „Cuvîntare la intîlnirea cu membrii consiliului Asociației cineaștilor", rostită în aprilie 1974 de secretarul general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceausescu : „Arta, inclusiv cinematografia, trebuie să contribuie nu numai la redarea a ceea ce se realizează — aceasta are. desigur, o mare importantă — dar și la relevarea perspectivei, contribuind la crearea unui anumit mod de gin- dire si înțelegere a dezvoltării viitoare. a poziției omului in societatea ne care o edificăm".A te despărți de trecut rîzînd. a privi spre viitor cu optimism și voie bună înseamnă, de fapt, a-ți face datoria față de prezent. Poate mai mult decît alte genuri, comedia cinematografică poate îndeplini strălucit a- ceastă misiune, într-un mod cu atît mai eficient cu cît este căutată mereu și pretutindeni ca o necesitate cotidiană. Aceasta ii obligă pe realizatori la obținerea unor pelicule cu un umor de calitate superioară, care să depășească nivelul pitorescului sau al anecdotei facile, dind un tîlc ri- sului. un substrat filozofic si moral, asa cum ne-au obișnuit înseși firea si Înțelepciunea poporului nostru.
Florian POTRA

s-a suparat
Nu se mai știe nimic de Stere 

Cavache din Mărășești. Parcă a 
intrat in pămint, nu alta. Și 
asta, din ziua in care s-a su
părat foc. Ziua cu supărarea a 
coincis cu aceea in care tre
buia să predea gestiunea ma
gazinului de mobilă al 
rației de consum din 
șești. Cum a simțit că 
să iasă la iveală, ca 
lemnul deasupra apei, 
rile din gestiune, cum 
părat șl a dat bir cu , 
Cine îl întâlnește este rugat să-i 
amintească de gestiunea nepre
dată. Sau — și mai bine — să-l 
predea primului organ de mili
ție. Că de ce-i e frică (adică 
de supărare) tot n-o să scape.

Nota zero 
la... plimbareDepistat de un lucrător de miliție hoinărind prin Brașov, e- levul Vasile Gabrian din București (Calea Griviței nr. 212) a mărturisit că venise în orașul de la poalele Tîmpei într-o plimbare.— Și după ce te saturi de plimbat, ce faci ?— Nu știu. Acasă nu m-aș mai duce, pentru că am luat niște note proaste și se supără părinții...Anunțat telefonic despre isprava lui Vasilică, tatăl său a- doptiv, Ilie Apreutesei, nu s-a arătat deloc surprins. Dimpotrivă : „E și el tinăr, mai face cite o escapadă". Un răspuns cel puțin straniu, de parcă Va- silică s-ar fi aflat într-o „escapadă" alături, la vreun vecin. A doua zi a fost trimis înapoi a- casă, însoțit de un lucrător de miliție. „Poate de data aceasta — ne spunea lucrătorul de miliție — părinții și școala se vor ocupa mai mult de el. E tinăr și ar fi păcat să se „ocupe" de el altcineva, nimerind vreun binefăcător... răufăcător".
Pescari 
pescuiți

Șeful Ocolului silvic Rucăr, 
fudețul Argeș, inginer I. Cote- 
nescu, ne istorisește „cu amă
răciune" o întâmplare cu niște 
braconieri care s-au dus in pu
terea nopții pe rîul Dîmbovița 
la pescuit de păstrăvi. Dar nu cu 
undița, ci cu mijloace interzise 
de lege, nemaivorbind de fap
tul că păstrăvul se află acum 
in perioada' de prohibiție. In 
aceeași noapte, pe urmele bra
conierilor a pornit o patrulă de 
silvicultori, împreună cu una de 
miliție. Văzîndu-se surprinși, cei 
patru braconieri (V. Găleșanu, 
pensionar și paznic la primăria 
din Rucăr, Ion Bîrloiu, fost con
damnat la trei luni închisoare 
tot pentru braconaj, D. Iosivoiu 
și Lazăr Moroșan) s-au urcat 
repede intr-o mașină condusă 
de Sorin Olteanu (că veniseră la 
pescuit și... motorizați), și, fără 
să se supună somațiilor, au dis
părut în noapte. A urmat o ur
mărire ca-n filme, cale de vreo 
9 kilometri, pînă cînd miliția a 
reușit să-i stopeze. Din primele 
cercetări rezultă că braconierii 
respectivi pescuiau păstrăvul nu 
din pasiune, șt nici măcar pen
tru pofta lor, ci pentru a-l vin
de la preț de speculă. Acum tac 
ca peștele. Vor răspunde insă in 
fața legii.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

coope- 
Mără- 
incep 

untde- 
lipsu- 

s-a su- 
fugițit.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



SCÂNTEIA — vineri 17 octombrie 1975 PAGINA 5

Plecarea tovarășului Santiago Carrillo,
secretar general al Partidului Comunist din SpaniaJoi după-amiază a părăsit Capitala tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care a efectuat o vizită de prietenie în tara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La plecare, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele a fost salutat de tovarășii Iile Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
Sosirea unei delegații a

Națională (C.M.LN.)La invitația Comitetului Central 61 Partidului Comunist Român, joi a sosit la București delegația Comitetului de Eliberare Națională (C.M.L.N.) din Republica Mali, condusă de Amadou Baba Diarra, vicepreședintele C.M.L.N. și ministrul planului, care face o vizită de prietenie în tara noastră.

Comitetului de Eliberare 
din Republica MaliLa sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid și de stat.A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Republicii Mali în România, Mamadow Traore.

O delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat la MoscovaJoi a plecat la Moscova o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ștefan Boboș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va efectua o vizită pentru schimb de experiență în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășul Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București, membri ai Ambasadei sovietice.
Au încheiat însămînțările de toamnă

Judefui Satu-MareComuniștii, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități care muncesc pe ogoarele județului Satu-Mare au raportat, printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, încheierea, joi, a campaniei însămînțărilor din această toamnă.în prezent, oamenii muncii din agricultură — ,se spune în telegramă — acționează cu răspundere si devotament în vederea grăbirii ritmului recoltării culturilor tîrzii. pentru strîngerea si depozitarea fără pierderi a întregii producții de porumb, plante tehnice, legume si furaje, cit 6i pentru îndeplinirea obligațiilor a-

«umate către fondul centralizat al statului.
Județul Bistrița-Nâsâudîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Bis- trița-Năsăud al P.C.R. raportează că oamenii muncii din agricultura județului au încheiat, joi, însămînță- rile de toamnă.Folosim acest prilej pentru a vă încredința, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se scrie în telegramă, că slntem hotărîți să luăm în continuare toate măsurile politice și organizatorice pentru pregătirea în cele mai bune condiții a producției agricole din anul 1976.

Turneul Teatrului Academic de Stat 
„Evgheni Vahtangov" din Moscovaîn deschiderea turneului întreprins în țara noastră, Teatrul Academic de Stat „Evgheni Vahtangov" din Moscova a prezentat joi seara, în sala mare a Naționalului bucureștean, un spectacol de gală cu piesa „Omul cu arma" de Nikolai Pogodin. Această lucrare ce aparține tezaurului de aur al dramaturgiei sovietice aduce pe scenă oameni și fapte din zilele eroice ale Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, avlnd în prim plan figura Iul Vladimir Hid Lenin. Spectacolul actual este creat de regizorul principal al teatrului „Vahtangov", artistul poporului al U.R.S.S. Evgheni Simonov, rolul lui Lenin fiind realizat de Mihail Ulianov, artist al poporului al U.R.S.S.Au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, Constantin Po- tingă, adjunct de șef de secție la C.C.

al P.C.R., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Consiliului general A.R.L.U.S., reprezentanți ai vieții culturale și artistice, un numeros public.De asemenea, au fost prezenți N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.l. al Uniunii Sovietice la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.înaintea spectacolului, regizorul Horea Popescu, director adjunct artistic al Teatrului Național, și regizorul sovietic Evgheni Simonov au rostit alocuțiuni.Publicul bucureștean a urmărit cu mult interes acest spectacol de înaltă ținută artistică, aplaudînd cu căldură pe înterpreți. (Agerpres)
„DECADA CĂRȚII ROMÂNEȘTI-„Ziua Editurii tehnice", a șaptea dîn seria manifestărilor de acest gen care au avut loc în cadrul Decadei cărții românești — 1975, a constituit un prilej de bilanț în sectorul literaturii noastre de specialitate. Manifestările programate cu această ocazie, joi, la librăria bucu- reșteană „Mihail Sadoveanu", în întreprinderi sau școli din Capitală și din țară au familiarizat cititorii cu aspecte reprezentative din activitatea editurii înființate cu un sfert de veac în urmă. în tot a- cest răstimp, la Editura tehnică au fost scoase de sub tipar circa 5 800 de titluri, într-un tiraj impresionant,

de peste 32 milioane exemplare, în ultimii ani au fost editate lucrări prestigioase, apreciate atît în țară, cit și peste hotare : „Lexiconul tehnic român" in 18 volume, zeci de dicționare tehnice în română șl în limbi de largă circulație, volume de sinteză.Aprecierea de care se bucură literatura tehnică românească peste hotare este atestată de numeroasele lucrări traduse în străinătate, de legăturile de colaborare ale edlțurii cu circa 150 de instituții similare de peste hotare. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind ospitaliera dumneavoastră țară, este o mare plăcere pentru delegația parlamentară kuweitiană de a vă exprima cele mal sincere mulțumiri pentru primirea călduroasă cu care Excelența Voastră ne-a onorat. în- tîlnirea cu Excelența Voastră a fost foarte interesantă și plăcută pentru noi prin discuțiile foarte fructuoase și schimbul de vederi pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie reciprocă și a cooperării.Dorim progrese în continuare țării dumneavoastră, iar Excelenței Voastre îi urăm multă sănătate și fericire.
KHALED SALEH AL GHUNE1M

Președintele Adunării Naționale
a Kuweitului

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII 
INSULELE CAPULUI VERDE, 

PEDRO DE VERONA RODRIGUES PIRESîn cea de-a doua zi a vizitei oficiale pe care o întreprinde în țara noastră la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Insulele Capului Verde, Pedro de Verona Rodrigues Pires, împreună cu soția și celelalte persoane care îl însoțesc, a fost oaspetele județelor Prahova și Brașov.în cursul dimineții, oaspetele, Însoțit de Octavian Groza, prim-vice- președinte al Consiliului Național

pentru Știință și Tehnologie, a vizitat marele combinat petrochimic de la Brazi, unitate care prelucrează a- proape jumătate din întreaga producție de țițeî a țării, obținînd peste 100 produse chimice și petrochimice, derivate din țiței, cunoscute și apreciate în 50 de țări ale lumii, precum și complexul pentru creșterea și în- grășarea tineretului taurin și Asociația intercooperatistă din Bărcănești.Seara, oaspetele a sosit la Brașov.(Agerpres)
Agenda „Tehnoexpo '75"Prima ediție a „Tehnoexpo", deschisă în aceste zile în complexul expozițional de la Piața Scînteii, se desfășoară cu succes. Interesul pentru produsele expuse de întreprinderile românești de comerț exterior și cele aflate în standurile firmelor străine participante. discuțiile și contactele dintre specialiști și oameni de afaceri, numeroasele simpozioane și conferințe tehnice creează un cadru favorabil pentru încheierea de noi contracte și tranzacții comerciale, pentru dezvoltarea colaborării economice reciproc avantajoase. Iată, în acest sens, opiniile unor participanți de peste hotare :PETR IVANOV, directorul pavilionului R. P. Bulgaria : „Relațiile dintre România și Bulgaria sînt un e- xemplu elocvent de colaborare rodnică între două țări socialiste frățești. O dovadă semnificativă pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor bilaterale este volumul schimburilor comerciale în continuă creștere. în acest an, schimbul de mărfuri între cele două țări sporește cu 11 la sută față de nivelul anului 1974. iar pentru cincinalul viitor este prevăzută o dublare a volumului schimburilor comparativ cu perioada 1971—1975. O contribuție de seamă la adîncirea colaborării economice dintre Bulgaria și România aduc și participările, devenite tradiționale, ale întreprinderilor bulgare de comerț exterior la tîrgurile și expozițiile tehnice de la București. La „Tehnoexpo ’75“ prezintă oferta lor de export „Bal- cancar", „Avtoimpex", „Machinoex- port" și „Isotimpex". Mașinile și u- tilajele de ridicat, noua familie de electrocare, mașinile de prelucrare a metalelor, din care se remarcă strungul semiautomat CEO-61 cu conducere programată, tehnica de calcul electronic și mașinile de birou prezentate de exportatorii bulgari fac

acum obiectul unor discuții fructuoase cu partenerii români".HORVATH JANOS, directorul pavilionului R. P. Ungare : „România și Ungaria au acumulat o bogată experiență îți colaborarea bilaterală, rod al dezvoltării în ritm rapid a economiilor celor două țări. Prezența firmelor din Ungaria la prima e- diție a „Tehnoexpo" are drept o- biectiv principal găsirea unor noi posibilități de dezvoltare a schimburilor reciproce de mărfuri. Aparaturile de laborator prezentate, documentația complexă în domeniul tehnologiei aluminiului se bucură de interesul partenerilor români. Trebuie să remarc excelenta organizare a acestei manifestări economice, care face din „Tehnoexpo ’75“ o reușită in cadrul expozițiilor- tehnice internaționale”.W. G. MANSFIELD, directorul pavilionului Marii Britanii : „Din cele 22 de firme britanice prezente la „Tehnoexpo ’75“, multe sînt cunoscute în România, altele au venit pentru prima dată, cu acest prilej, la București. Aceasta dovedește că relațiile comerciale dintre România și Marea Britanie sînt trainice, exis- tînd posibilități certe de creștere și diversificare. în spiritul dialogului fructuos stabilit între președintele României, dl. Ceaușescu. și primul ministru ăl Marii Britanii, dl. Wilson. care au subliniat posibilitățile mari care există pentru dezvoltarea schimburilor bilaterale. în folosul ambelor țări. Expozanții britanici privesc cu mare interes oferta de export a României, nivelul tehnic ridicat al majorității produselor expuse constituind o bază foarte bună pentru încheierea unor tranzacții reciproc avantajoase".

Cronica zilei

DESCHIDEREA UNEIMediul ambiant danez este tema expoziției care s-a deschis, joi la amiază, în sala de expoziții de la Teatrul Național, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Expoziția ilustrează stadiul atins de design — domeniu al creativității daneze care a căpătat demult o notorietate internațională — in cîmpul tehnologiei, ca și al obiectelor uzuale, în centrul preocupărilor aflîndu-se locuința, căminul. Produsele expuse — realizate în lemn, metal, materiale sintetice — folosite în diferite sfera de interes public, reflectă astfel o

EXPOZIȚII DANEZEparte din realizările și preocupările designer-ilor danezi.Prof. Paul Bortnovschi. președintele Comisiei de design a Uniunii artiștilor plastici, ambasadorul Danemarcei, Niels Boel, și arh. John Vedel-Rie- per, comisarul expoziției, au rostit alocuțiuni.La festivitate au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși oameni de artă și cultură.Erau prezent! șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Joi, la amiază, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe dr. Franz Wunderbaldinger, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei în Republica Socialistă România, In legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Joi a părăsit Capitala delegația economică greacă condusă de Constantin Conofagos, ministrul industriei din Republica Elenă, care, la invitația Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, a făcut o vizită în tara noastră.La plecare a fost de fată Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, alte persoane oficiale.A fost prezent Athanase Camilos, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Elene la București.
★Joi după-amiază, în aula Academiei de studii economice din Capitală, profesorul Giancarlo Elia Valori, secretar general al consiliului de conducere al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale de la Paris, secretar general al Institutului italian de relații internaționale, a expus în fața cadrelor didactice și a studenților conferința intitulată „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu despre noua ordine economică”.Autor al unor volume consacrate activității și personalității șefului statului român, profesorul Giancarlo Elia Valori a adus un cald omagiu contribuției de seamă a președintelui Nicolae Ceaușescu la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.
★Delegația de oameni de afaceri din Finlanda, condusă de Jan Groop, director în Departamentul Comerțului din Ministerul finlandez de Externe, care a făcut o vizită în țara noastră, a avut convorbiri cu Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Membrii delegației au purtat, de asemenea, discuții la Ministerul Industriei Chimice, Banca Română de Comerț Exterior. Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum și la unele întreprinderi românești de comerț exterior.în cursul după-amiezii, delegația a părăsit Capitala.
★Președintele Camerei de Comerț și Industrie, prof. dr. Roman Moldovan, s-a întilnit, în cursul dimineții de joi, cu președintele Camerei de Comerț italo-române din Milano, prof. dr. Constantin Drăgan, care se află într-o vizită în țara noastră în fruntea unei delegații de oameni de afaceri. Au fost abordate, cu acest prilej, unele aspecte ale relațiilor e- conomice bilaterale, posibilitățile e- xistente pentru dezvoltarea și diversificarea acestora. în aceeași zi. Constantin Drăgan a avut o întrevedere la Asociația juriștilor din România, iar membrii delegației au purtat tratative la unele întreprinderi românești de comerț exterior.
★Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea a organizat joi după-amiază o manifestare culturală cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democrate Populare a Yemenului.Cu această ocazie. Leon Talpă, cercetător științific, a împărtășit impresii de călătorie din Republica Democratică Populară a Yemenului.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., membri ai conducerii Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.în încheiere a fost prezentat un program de filme documentare.*La Casa Centrală a Armatei s-a deschis expoziția de artă plastică „Ostașul român în războiul antihitlerist", organizată în cadrul manifestărilor prilejuite de apropierea Zilei Armatei Republicii Socialiste România. Sînt expuse lucrări da pictură și grafică realizate de artiștii Studioului de artă plastică al armatei. Expoziția ilustrează faptele de arme, eroismul și spiritul de sacrificiu al ostașilor români în luptele pentru eliberarea patriei de sub dominația fascistă și obținerea victoriei asupra Germaniei naziste. (Agerpres)

R. P. BULGARIA

Un nou obiectiv energetic 
în construcțieClnd ajungi astăzi În zona bazinului e- nergetic cunoscut sub numele de „Mărită est", din sud-estul Bulgariei, privirea îți este reținută de două termocentrale și o u- riașă instalație de extracție a cărbunelui la suprafață, care și-au găsit, în apropierea unui mare zăcămînt de lignit, un bun teren de fundație.A fost o vreme, și aceasta nu de mult, în urmă cu 10—15 ani, clnd de aici, din cîmpul înnegrit, pe mari suprafețe, de cărbunii de joasă putere calorică izvora fiecare al treilea kilowat/oră de energie electrică al Bulgariei. Aceasta însemna că cele două termocentrale din zonă — „Pîrva Komso- molka" și „Mărită est II" — produceau o treime din întreaga producție de energie electrică a tării, valea Mariței fiind asemuită, prin prisma importanței ei economice, cu renumita „Vale a trandafirilor".Timp de mai bine de zece ani, imaginea bazinului energetic al văii Mariței a rămas

aceeași, modificările care au Intervenit ne- fiind esențiale. Mai mult : cu timpul, după apariția altor termocentrale puternice, la Varna șl Ruse, a „cascadelor" hidroenergetice din munții Rila și Rodopl, a cen-
CORESPONDENȚA 

DIN SOFIAtralei atomice de la Kozlodui, izvorul e- nergetic al Măritei a ieșit din „linia întii" a frontului energeticii bulgare.De cînd însă o nouă și puternică capacitate energetică de 840 MW — „Marița est III" — a început să se înalte aici, valea Măritei revine pe un loc de frunte In energetica bulgară.„Marița est III" este, de fapt, un mare o- biectiv al cincinalului următor ale cărui fundații se toarnă în acest ultim an al cincinalului 1971—1975. Elementul semnificativ al a- cestui obiectiv energetic este coșul lui de fum, a cărui Înălțime va atinge 325 metri.

Pe șantier l-am întilnit pe inginerul Di- mităr Iakimov, proiectantul acestei impunătoare construcții. De la el am aflat și alte amănunte interesante : coșul cîntărește 36 000 tone si va îngloba 14 000 metri cubi de beton și 2 100 tone de otel-beton ; va dispune de un ascensor special cu opriri la fiecare 40 de metri. „Se știe că înălțimea unui coș, mi-a spus inginerul Iakimov, favorizează tirajul. Dar motivul principal care ne-a determinat să ne oprim la 325 m și nu la 200 m, să zicem, este de ordin sanitaro- igienic. Cărbunii din valea Măritei au multă umiditate și un înalt conținut de sulf. A trebuit să protejăm mediul înconjurător".Acesta este, așadar, coșul din valea Măritei. El punctează nu numai un nou și mare obiectiv energetic al economiei bulgare, dar și o realizare remarcabilă a specialiștilor bulgari, preocupați de apărarea si ocrotirea purității aerului.
C. AMARIȚEI

R. S. CEHOSLOVACĂ:

„Orașele muncii socialiste"Se obișnuiește a se spune aici că cine nu a străbătut meleagurile Moraviei de nord și nu a cunoscut capitala provinciei — Ostrava — nu poate avea o reprezentare exactă a înnoirilor petrecute în economia tării în anii socialismului.Acest colt de tară este locul unde a apărut prima întreprindere metalurgică modernă, unde metalul a început să fie transformat în mașini și instalații industriale din timpuri mai vechi. Astăzi, în cuptoarele și laminoarele Ostra- vei se realizează 63,3 la sută din producția totală de otel si laminate. din adîncurile pămintului acestei regiuni se scoate anual la suprafață o cantitate de cărbune negru reprezentînd 86.2 la sută din producția națională. iar în bateriile ale căror flăcări nu se sting niciodată se prepară peste 80 la sută din producția totală de cocs. Aproape un sfert din producția chimică se realizează în combinatele împîn- zite pe întinderile a- cestei regiuni. în timp ce la Ostrava și în împrejurimile sale își au sediul unele dintre cele mai mari uzine cehoslovace constructoare de mașini si de montaje industriale.Ostrava — „Inima de otel a tării" — ne-a intîmpinat cu impună

toarea ei panoramă industrială. Primul o- biectiv vizitat a fost combinatul siderurgic „Nova Hut — Element Gottwald", care a prins viată în cel dinții ani ai construcției socialiste. în instalațiile marelui combinat se plămădește mai mult de jumătate din producția de metal a țării. Lunga și complicata cale pe care o
CORESPONDENȚA 

DIN PRAGAparcurg fonta șl otelul din clipa în care enorme cupe urcă în vîrf de furnal minereul de fier și cocsul și pînă la sosirea laminatelor pe rampa de încărcare — este supravegheată si condusă de la distantă, cu ajutorul computerelor.Bazinul cuprins între Ostrava și Karvina se menține de multă vreme în fruntea tuturor exploatărilor carbonifere ale tării. în anii socialismului, datorită deschiderii în această zonă a cinci mine noi și a reconstituirii și modernizării altora, extracția de cărbune s-a dublat față de perioada antebelică. Acum, cînd sporirea producției de combustibili reprezintă una dintre preocupările economice centrale, minerii Moraviei de nord au lansat

inițiativa ca, prin schimburi prelungite, să aducă la suprafață cantități de cărbune peste cotele prevăzute in planul de extracție.Ostrava și Karvina — orașele metalului și cărbunelui, principale așezări urbane ale regiunii — poartă astăzi titlul de „orașe ale muncii socialiste", fiind, totodată, și o- rașe muncitorești noi. La Ostrava, cele peste 175 000 apartamente noi au fost ridicate în partea de apus a vechiului oraș, acolo unde fumul, praful și zgomotul marilor unități industriale nu pot ajunge. Iar blocurile mari, moderne sînt încinse cu brîie de verdeață.Karvina, orașul minerilor. cu cele a- proape 100 000 apartamente noi. pare și el cufundat în verdeață și flori. Aici. îngrijirea pomilor și florilor, a spatiilor verzi constituie o adevărată pasiune a minerilor. Edificii culturale și de artă, unități școlare si spitalicești, magazine și autostrăzi moderne întregesc imaginea a- cestor orașe muncitorești. constituind în a- celași timp o expresie a cinstei de care se bucură munca siderur- gistilor si minerilor, realizările lor în făurirea societății socialiste.
C. PRISACARU

„Le Nouvel Observateur":
A apărut: 

„REVISTA ECONOMICA"Din sumarul nr. 42/17 octombrie 1975IDEOLOGIE — POLITICĂ — EDUCAȚIE— Responsabilitatea fată de valorile materiale si spirituale ale socialismului. (Petre Pân- zaru).ECONOMIE NAȚIONALĂ— Cincinalul 1976—1980 : Orientări. structuri, eficientă. Corelația produs social—cheltuieli materiale — venit national. (Dr. Vasile M. Popescu).— Studii—analize. Recuperarea cheltuielilor si realizarea de venituri — funcția de bază a noilor preturi de producție In industria extractivă. (Nicolae Săvoiu).CONDUCERE • ORGANIZARE— Sistem informatic standard pentru ramura construcțiilor. (Ing. Hercule Mănescu).TEORII • IDEI— Structurile economice teritoriale si colaborarea internațională. (Ilie Sala na).— Congresul Mondial pentru Anul International al Femeii. Egalitate — Dezvoltare — Pace. Aspirațiile femeilor sore înălțimile civilizației u- mane. (Dr. Ana Gluvacov).ECONOMIA MONDIALĂ— Pentru o nouă ordine economică internațională. Problema alimentației : criză de resurse sau criză de structură ? (Marian Dinu).— Documentar : Transporturile in perioada postbelică. (Constantin Fâciu).

• SPORT • SPORT • SPORT > SPORT * SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

La 2 noiembrie începe o nouă ediție a „Cupei tineretului"„Cupa tineretului", competiție de masă care se adresează școlarilor, studenților, tinerilor muncitori, țărani și militari, va intra, începînd de la 2 noiembrie, într-a IlI-a ediție. împărțiți în opt categorii de virstă și profesiuni, larga masă a concurentilor de la 6 și pînă la 30 de ani va participa la întreceri de atletism, înot, gimnastică, orientare turistică, schi, săniuș. patinaj, tir, trîntă, popice, tenis de cîmp și de masă, precum și la jocuri sportive cum sînt oină, fotbalul, voleiul, handbalul, baschetul.Spre deosebire de cea precedentă, a III-a ediție a „Cupei tineretului" se va încheia cu finale pe tară la sporturile menționate mai înainte. Totuși, cum e și firesc, principala fază a competiției de masă rămine, pe mai departe, etapa I, care va

avea loc în unitățile de bază : școli, facultăți, întreprinderi, instituții, cooperative meșteșugărești, sate și unități militare. De altfel, regulamentul „Cupei tineretului", aprobat recent de Biroul executiv al C.N.E.F.S., prevede ca punct obligatoriu pentru promovarea în etapele superioare organizarea etapei I la toate unitățile de bază din comune și din orașe.
BOXDe la finalele campionatelor naționale de box se vor transmite la televiziune aspecte de la cea de-a doua gală a semifinalelor (vineri, 24 octombrie, ora 18,30), iar duminică dimineața (26 octombrie, de la ora 10), aspecte de la finale. (Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremeaIeri în țară : Vremea a fost frumoasă. cu cerul variabil, mai mult senin în sudul si estul tării. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între un grad la Joseni și 20 de grade la Turnu-Măgurele. în estul Transilvaniei și local în zona de munte s-a produs ceață. în București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 19 grade.Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie. în țară : Vremea va deveni în general instabilă

în jumătatea de nord-vest a tării, unde temporar va ploua. în celelalte regiuni ploile vor fi izolate, fiind mai frecvente în a doua parte a intervalului. Vînt potrivit cu intensificări de scurtă durată în jumătatea de vest a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre zero și 10 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 8 și 18 grade. în primele zile dimineața ceață locală. La începutul intervalului pe alocuri în estul țării se va produce brumă. în București : Vreme relativ călduroasă îndeosebi în primele zile. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a intervalului. Vint moderat. Dimineața condiții atmosferice favorabile producerii ceței. Temperatura ușor variabilă.

ȘAHîn runda a opta a turneului zonal feminin de șah de la Karlovy Vary, maestra româncă Gertrude Baumstark a remizat cu Weichert (R. F. Germania), rezultat consemnat și în partida Elisabeta Polihro- niade—Eretova (Cehoslovacia). Lideră a clasamentului se menține Feustel (R. D. Germană) cu 6,5 puncte, urmată de compatriota sa Hofmann — 5,5 puncte. Jovanovici (Iugoslavia) — 5 puncte (1). Gertrude Baumstark și Karakas (Ungaria) — cu cîte 5 puncte.
★în turneul zonal de la Pola (Iugoslavia). ne primul loc în clasament a trecut Porubski (Ungaria), cu 6 puncte. în runda a opta. Margareta Teodorescu si Suzana Makai au întrerupt partidele susținute cu E- renska (Polonia) si. respectiv. Le- maciko.
★Meciul pentru titlul mondial feminin de șah, dintre actuala campioană Nona Gaprindasvili și salangera sa Nana Aleksandria, va începe luni. 20 octombrie, la Pițunde (R.S.S. Gruzină) și va cuprinde 16 partide. A doua narte a meciului va avea loc la Tbilisi. Arbitru principal : marele maestru cehoslovac Miroslav Filip.

RUGBIEchipa de rugbi a Argentinei, a- flată în turneu în Franța, a întrecut cu scorul de 9—3 o selecționată Sud-Languedoc. Partida s-a disputat la Carcassonne.
★La Varșovia, tn meci amical. Po

lonia — R. D. Germană 73—0 (29—0).

FOTBALîn orașul iugoslav Nis s-a disputat prima „manșă" a finalei „Cupei balcanice" la fotbal. în care s-au întilnit echipa locală Radnicki și formația turcă Eskisehir. Fotbaliștii iugoslavi au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).
JOCURILE SPORTIVE 

PANAMERICANEZiua a treia a concursului atletic din cadrul Jocurilor sportive panamericane. de la Ciudad de Mexico, a fost marcată de un remarcabil record mondial realizat de brazilianul Joao Pablo de Oliveira : în proba de triplusalt, el a realizat 17,89 m (Vechiul record al lumii — 17,44 m — aparținea, din anul 1972. sovieticului Viktor Saneev). în virstă de 21 de ani. Joao Pablo de Oliveira (greutate 75 kg șî înălțime 1,89 m), caporal în armata braziliană, ciș- tigase cu două zile în urmă și proba de săritură în lungime (cu 8,19 m). O mare surpriză a fost înregistrată în proba masculină de 800 m. cîștigată de cubanezul Luis Medina, cu l’47”98/100. Nici unul dintre concurenții nord-americani nu s-a clasat în primele patru locuri. Alte rezultate: 400 m garduri — James King (S.U.A. 49”90/100 : 20 km marș — Daniel Bautista (Mexic) 1 h 33’05”87/100 : 800 m femei — Kathy Weston (S.U.A.) 2’04”93/100.A început si competiția de haltere. La categoria cocos a terminat Învingător cubanezul Carlos Lastre, cu 237.5 kg, la totalul celor două stiluri.

Business-ul vestigiilor culturale„Un colecționar care cheltuiește 80 000 dolari pentru a subtiliza o întreagă fațadă a unui templu Maya din Mexic. Contrabandiști care mi- tuiesc un paznic de vestigii arheologice în jungla Guatemalei. Un falsificator abil care vinde unor a- matori naivi la preturi exorbitante morminte etrusce autentice, dar golite de obiectele originale. Un respectabil director de muzeu din Boston care pretinde că ar fi achiziționat „de la un vechi colecționar elvețian" un portret de Rafael, oe care, de fapt, el însuși l-a scos pe căi ilegale din Italia...Nu, nu este vorba de extrase din- tr-un roman polițist, ci de întîm- plări reale. Contrabanda cu obiecte valoroase de artă este pe punctul de a depăși ca „cifră de afaceri" traficul de droguri : potrivit studiului ziaristului american Karl Meyer, sugestiv intitulat „Jefuirea trecutului", numai în bazinul mediteranean, profiturile de pe urma sustragerilor din patrimoniul artistic național se ridică la ordinul zecilor de milioane.„Jefuitorii trecutului" profită de situațiile concrete. în special din țările slab dezvoltate — arheologic bogate, dar economic sărace : Costa Rica. de exemplu. O familie de țărani trăiește cu un venit mediu lunar echivalent cu 150 de franci. Pe un șantier arheologic clandestin, muncitorii ne- calificati ciștigă dublu, iar maiștrii și gardienii de patru ori mai mult. Mai există însă și șanse de‘a da peste vestigii de valoare inestimabilă, pe care „binevoitori" se declară dispuși să Ie achiziționeze pe loc, bineînțeles contra unei sume derizorii ! Jefuirea monumentelor funerare a devenit în această tară o adevărată industrie, cu o cifră de afaceri ridicată și în care lucrează 5 000 de persoane, dintr-o populație de 2 000 000.

Mexicul, Guatemala, Turcia și mai ales Italia sint, de asemenea, puternic afectate de acest flagel. Contrabandiștii din Guatemala, de pildă, au construit, în plină junglă, piste de aterizare pentru a transporta statuile sau monumentele funerare furate. Aceasta, fără a mai vorbi de piesele de dimensiuni mai mici care iau drumul străinătății ascunse într-un camion cu fructe sau în valiza unui „turist".Furtul obiectelor de artă a devenit o industrie înfloritoare, care produce tot mai multă îngrijorare autorităților din țările păgubite. Italia a creat după război un serviciu însărcinat cu „recuperarea obiectelor de artă" scoase ilegal din țară, însă numărul furturilor — tot mai spectaculoase — creste cu fiecare an. valoarea lor, în ultimele trei decenii, cifrîndu-se la zeci de milioane de dolari. în ciuda faptului că în numeroase țări, ca și în cadrul Interpolului, s-au creat brigăzi specializate în urmărirea contrabandiștilor, se recuperează abia 8—10 la sută din obiectele furate, adesea contra unei recompense și atunci cînd obiectele de artă sînt deja deteriorate. De cele mai multe ori insă comorile arheologice dispar fără urme. Cînd, din întîmplare. sînt regăsite, contextul din care au fost sustrase, deosebit de important pentru specialiști, rămîne un mister.Cum monumentele vechilor civilizații sînt devastate nu numai de contrabandiști, ci și de implantările industriale și de dezvoltarea urbanismului, adeseori haotice, fără nici o preocupare de sistematizare, problema riscă să fie rezolvată, în absența unor măsuri urgente și energice, prin însăși dispariția vestigiilor în cauză" — încheie săptăminalul 
francez.
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SESIUNEA O.N.U
Rezoluție privind contribuția tehnologiilor spațiale 
la dezvoltarea economică și socială a statelorNAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale, dezbaterile asupra primului punct al agendei sale privind „Cooperarea internațională in folosirea in scopuri pașnice a spațiului cosmic" s-au încheiat prin adoptarea unul proiect de rezoluție supus de 34 de state, între care și România.Dezbaterile au evidențiat cu pregnanță existența în lume a unor probleme economice grave și complexe, care așteaptă soluții urgente, existența disparităților în ce privește nivelul actual de dotare științifică și tehnică a diverselor țări, precum și a dependenței științifice și tehnice din lume, care are consecințe grele pentru țările in curs de dezvoltare. Totodată, s-a conturat calea prin care cuceririle spațiale pot contribui la soluționarea acestor probleme. întrucît O.N.U. și-a fixat drept obiective centrale instaurarea unei noi ordini economice internaționale, lichidarea fenomenului subdezvoltării și accelerarea progresului economic al statelor rămase în urmă prin facilitarea accesului lor la cuceririle științei și tehnologiei înaintate, este

In sprijinul transformării Oceanului Indian
intr-o zonă a păciiComitetul ad-hoc Indian și-a încheiat anul în curs prin raport adresat Adunării Generale a O.N.U. prin care cere să se procedeze la adoptarea de măsuri pentru transpunerea în viață a prevederilor rezoluției plenarei din decembrie 1971 vizînd declararea Oceanului Indian zonă a păcii.Comitetul ad-hoc, format în 1972 din 18 state membre, a studiat implicațiile schimbării statutului juridic al Oceanului Indian și a recomandat convocarea, cit mai curind posibil, a unei conferințe internaționale în a- ceastă problemă, la care să participe statele din zonă. De asemenea, recomandă ca aceste state să continue consultările și să acorde atenție următoarelor nuncte : scopul conferinței asupra Oceanului Indian, data si durata, agenda provizorie, participarea si nivelul participării. în același

pentru Oceanul activitatea pe adoptarea unui

ORIENTUL APROPIAT
• Ședința cabinetului libanez • Apelul conferinței ministeriale 

de la CairoBEIRUT 16 (Agerpres); — Refe- rindu-se la reuniunea săotămînală a Consiliului de Miniștri din Liban, desfășurată joi sub președinția șefului statului, Suleiman Frangieh, ministrul de interne al acestei țări, Camille Chamoun, a apreciat că ea a prezentat „o importanță deosebită", avînd în vedere dezbaterea în acest cadru a memorandumului prezentat de către Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Camille Chamoun a precizat că în memorandumul remis la începutul săptămînii premierului Rashid Karame, O.E.P. afirmă în mod expres respectarea suveranității naționale libaneze șl recunoaște dreptul statului de a-și exercita prerogativele suverane in toate regiunile țării.Ministrul de interne a relevat că acest memorandum „a fost primit foarte favorabil de către Consiliul de Miniștri",
★CAIRO 16 (Agerpres). — La Cairo au luat sfîrșit, joi, lucrările Conferinței extraordinare a miniștrilor afacerilor externe din țările arabe, consacrată examinării situației din Liban. Intr-un comunicat dat publicității Ja încheierea reuniunii se face un apel către părțile aflate în conflict în această țară pentru a da dovadă de înțelegere și spirit național, care să permită revenirea la o viață normală. Pe de altă parte, in comunicat

Acum 30 de ani a fost creată Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (cunoscută, in general, sub denumirea prescurtată de F.A.O.) — organizație concepută ca un lor larg menit să contribuie, prin studierea căilor de îmbunătățire a situației alimentare și agricole a omenirii și prin acțiuni practice in acest domeniu, la îmbunătățirea condițiilor alimentare ale popoarelor, în prezent, cînd fenomenele de criză alimentară pe plan mondial cunosc dimensiuni atit de ample, crește implicit și rolul pe, care este chemată să-I joace F.A.O. în soluționarea acestor probleme, componentă a statornicirii unei noi ordini economice mondiale.Cu acest prilej, „Scînteia" s-a adresat prin intermediul corespondentului său la Roma. R. Bogdan, d-lui Roy Jackson, director general adjunct al organizației, cu rugămintea de a-i acorda un interviu.
— Cum apreciați 

lor trei decenii de 
organizației ? Care 
palele probleme cu 
este confruntată in

bilanțul ce- 
existență a 
sint princi- 
care F.A.O. 
prezent ?— Se poate afirma că bilanțul de 30 de ani de activitate al F.A.O. este pozitiv. Creată inițial ca organism de studii și cercetări, F.A.O. a devenit, tot mai mult, un instrument de promovare a cooperării internaționale în vederea sporirii randamentului producției agricole și ridicării nivelului de alimentație și de viață al populației, în special in țările în curs de dezvoltare. Dacă în primii ani de activitate F.A.O. cheltuia 2—2,5 milioane dolari pentru activități agricole, in prezent această sumă se ridică la 150—200 milioane dolari. De la 45 de membri fondatori, organizația a ajuns să cuprindă 131 de țări. Luna viitoare, acest număr va spori prin cooptarea a încă trei sau patru state. Paralel cu creșterea numărului țărilor membre, a crescut și sfera de intervenție în sectorul agriculturii și economiei agricole.Desigur, problemele care se pun în fața organizației noastre sînt din ce in ce mai complexe. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că în ultimele trei decenii populația globului aproape s-a dublat, că cererea de produse alimentare a crescut — atît din punct de vedere cantitativ, cit și din punct de vedere calitativ. Și, după cum se știe, problemele asigurării populației cu alimente au căpătat dimensiuni noi, cunoscând în prezent acute fenomene de criză.

alimentară 
moment ?

— Cum se înfățișează situa
ția alimentară mondială 
acest

inputea spune că. in ulti- a intervenit o ameliorare— S-ar mele luni. _ ______ _ _______ ____relativă. în 1975, producția de cereale (este vorba de grîu, porumb și orez) a crescut cu trei la sută față

din explorarea spațiului pot contribui, pe planurile, la dezvoltarea econo- și socială a statelor, în cazul în acestea își desfășoară progra- lor spațiale astfel incit să pro- și participarea inclusiv un cit mai

necesară identificarea de căi și mijloace pentru elaborarea de instrumente juridice în scopul concertării activității de ansamblu a Națiunilor Unite asupra aplicării practice a tehnicilor spațiale la procesul dezvoltării și transferului de tehnologie către țările în curs de dezvoltare.Rezoluția celor 34 evidențiază, între altele, convingerea că beneficiile derivînd extraatmosferic toate mică care mele moveze cooperarea internațională, larg schimb de informații în acest domeniu, precum și lărgirea programelor internaționale pentru aplicarea tehnologiilor spațiale la dezvol-, tare. De asemenea, rezoluția adoptată recomandă continuarea evaluării programelor pentru aplicarea tehnicilor spațiale, astfel incit să răspundă mai eficient nevoilor, de asistentă ale țărilor în curs, de dezvoltare, in aplicarea in practică a tehnicilor spațiale. Totodată, rezoluția cere studierea utilității convocării unei conferințe internaționale asupra problemelor spațiului cosmic.
timp, se recomandă prelungirea cu încă un an a mandatului comitetului ad-hoc și extinderea cooperării statelor din zonă cu acest organism.Reprezentanții a numeroase țări membre ale comitetului ad-hoc. între care ai Australiei. Indiei, Irakului. Kenyei, Madagascarului, Tanzaniei. au apreciat că această conferință trebuie convocată numai după o pregătire temeinică, în scopul asigurării succesului său, și sub auspiciile Națiunilor Unite.

★La sediul Națiunilor Unite a avut Ioc ceremonia decernării Medaliei de aur a păcii Frederic Joliot-Curie, a Consiliului Mondial al Păcii. Comitetului special al celor 24 pentru decolonizare „pentru activitatea sa de seamă în sprijinul luptelor de eliberare a popoarelor și țărilor coloniale".

se precizează că țările arabe se angajează să acorde Libanului asistență materială pentru a compensa pierderile înregistrate în perioada incidentelor dintre grupurile rivale. Documentul subliniază că țările arabe se pronunță pentru respectarea suveranității Libanului, pentru asigurarea unității teritoriului și poporului său, înregistrind cu satisfacție tot ceea ce Libanul a făcut pentru victoria cauzei arabe și în special pentru cauza poporului palestinean.
★CAIRO 16 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri pe care a avut-o la Cairo cu o delegație palestineană, condusă de reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Gamal el Souarani, primul ministru al Egiptului, Mamdouh Salem, a reafirmat angajamentul țării sale în sprijinirea luptei poporului palestinean, informează ziarul cairot „Al Ahram". Premierul egiptean a precizat că semnarea acordului interimar de dezangajare militară în Sinai nu limitează cu nimic hotărîrea Egiptului de a ajuta prin toate mijloacele rezistența palestineană, pentru ca poporul palestinean să-și re- dobindească drepturile legitime și pentru ca el să-și edifice un stat independent.

ALIMENTARE MONDIALE ESTE
INSTAURAREA UNEI NDI ORDINI

ECONOMICE INTERNATIONALE"
Cu prilejul împlinirii a trei decenii de la înființarea F.A.O., 
interviu acordat „Scânteii" de ROY JACKSON, director general 
adjunct al Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură

de 1974 ; în comparație cu 1973, producția se menține însă și in acest an la un nivel scăzut. O altă problemă gravă este aceea a rezervelor de cereale, care sint foarte reduse. Studii recente au demonstrat că aceste rezerve pot acoperi cerințele mondiale doar pentru 6—7 săp- tămîni. Iată. deci, că sintem cu totul dependent! de succesul viitoarei recolte. Desigur, această situație creează dificultăți în primul rind țărilor în curs de dezvoltare, care sînt nevoite să Sporească tot mai mult fondurile destinate importurilor de cereale, îngrășămintelor chimice necesare agriculturii. Ca rezultat al distribuției inechitabile a producției de cereale, în 61 de țări in curs de dezvoltare, din 97. se înregistrează un deficit substanțial de energie proteică. Numărul persoanelor afectate
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București; Piața Scînteil. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXTM — Departamentul export-import presă, București,- Calea Grivjței nr. 64—66 P.O.B. 2001; telex : 11663 sau 11 226. Tiparul : Combinatul Poligrafie CASA SCINTEU <o 366

Sub semnul dezvoltării In R. P. Chineză a apărut volumul
unei cooperări 

economice echitabile
Reuniunea ministerială 

a „Sistemului Economic 
Latino-American"CIUDAD DE PANAMA 16 (Agerpres). — La Ciudad de Panama au început lucrările celei de-a doua faze a reuniunii ministeriale consacrate constituirii oficiale a Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.). Reuniunea, la care participă delegații din 25 de țări din A- merica Latină și regiunea Caraibilor, are drept scop dezbaterea și aprobarea statutului S.E.L.A., pregătit de un grup de lucru la înalt nivel, întrunit în luna august a acestui an de asemenea, în capitala panameză.In cuvîntul inaugural, ministrul e- conomiei și planificării din țara-gaz- dă, Ardito Barletta, a subliniat că „S.E.L.A. va stabili poziții și strategii comune în problemele economice și sociale în contextul în care statele se pronunță pentru o nouă ordine e- conomicâ du-se la guverna ; amintit membre, ranității i. tea între membrii săi și neamestecul în treburile interne".Luînd cuvîntul in numele delegațiilor prezente, ministrul columbian al dezvoltării economice, Jorge Ramirez, a relevat importanța unității și sprijinul reciproc între popoarele Americii Latine. El a menționat sprijinul de care se bucură în America Latină lupta poporului panamez pentru restabilirea suveranității asupra zonei Canalului Panama. „Acesta este nu numai un obiectiv al guvernului panamez, ci un ideal al tutu- a

internațională". Referin- principiile de bază care vor activitatea organizației, el a „egalitatea între statele respectul reciproc al suve- și independenței, solidarita-

ror popoarelor reprezentate aici", afirmat el.
„S.E.L.A.

nu va fi un organism 
supranational"

declară ministrul 
venezuelean de finanțeCARACAS 16 (Agerpres). — „Sistemul Economic (S.E.L.A.) nu va pranaționa.1 care obligatorii pentru precizat Hector finanțelor al Venezuelei.

Latino-American" fi un organism su- să adopte hotăriri membrii săi — a Hurtado, ministrul

16 (Agerpres). — Karolinska a hotă-
Premiul Nobel 

pentru medicină STOCKHOLMInstitutul suedez rit să acorde Premiul Nobel pentru medicină pe anul, 1975, în comun, profesorilor David Baltimore (S.U.A.). Renato Dulbecco (Italia) și Howard Martin Temin (S.U.A.), pentru descoperirea lor în legătură cu „interacțiunea dintre virusul tumoral și materialul genetic al celulei".
agențiile de presă transmit:

Delegația militară rOmâ- 
jțQ^ condusă de general-colonel Ste- rian Țircă, adjunct al ministrului a- părării naționale, aflată în vizită oficială în Italia, s-a întîlnit joi cu șeful statului major al armatei italiene, general de armată Andrea Viglio- ne, și a avut o întrevedere cu șeful statului major al trupelor de uscat, general de corp de armată Andrea Cucino.

Tîrgul internațional teh
nic. deschis 1® Stockholm, reuneș- 
de subnutriție ți foamete este In prezent de ordinul sutelor de milioane de oameni.

— Ce măsuri se întreprind 
pentru soluționarea problemelor 
alimentației in lume ?— Organizația noastră a în decursul timpului, o serie suri de natură să ajute țările de dezvoltare in sporirea producției lor agricole. Anul trecut. Conferința

stabilit, de mă- în curs

Mondială Alimentară, prima reuniune de acest fel organizată la nivel guvernamental, a hotărit inițierea unor programe și înființarea unor organisme al căror scop principal este tocmai acela de a susține eforturile proprii ale acestor țări. Este cum nu se poate mai clar că in prezent exisță posibilități reale pentru asigurarea disponibilităților alimentare necesare în viitoarele decenii. Prin creșterea investițiilor, a sumelor destinate cercetărilor agricole, prin sporirea cantităților de îngrășăminte, de semințe de calitate, prin realizarea de noi proiecte hidraulice destinate agriculturii se poate dezvolta în mod corespunzător producția agricolă. Legat de aceasta este insă și aspectul cooperării între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. „Declarația universală pentru

„România înPEKIN 16 (Agerpres). — în librăriile din R.P. Chineză a apărut, recent. volumul „România în plin a- vînt“, tipărit in „Editura poporului" din Pekin. Cartea — o culegere de articole și reportaje scrise de ziariști chinezi care au vizitat țara noastră în ultimii ani — prezintă importantele succese obținute de poporul român, sub conducerea partidului său comunist, în opera de construire a socialismului. „România — se arată în carte — a devenit o țară socialistă cu o economie tot mai prosperă". După cum se spune în prefață,
PARIS

Încheierea reuniunii pregătitoare a Conferinței asupra
cooperării economice internaționalePARIS 16 — Corespondentul nostru transmite : La Paris a luat sfir- șit reuniunea rinței asupra internaționale, publicității o cuprinde deciziile adoptate cu privire Ia convocarea Conferinței asupra cooperării economice internaționale în zilele de 16 și 17 decembrie, în capitala Franței. La conferință vor fi reprezentate 27 de țări, dintre care 19 în curs de dezvoltare și 8 industrializate. Ea va fi condusă, alternativ, de doi copreședinți aleși de fiecare din cele două grupuri de țări în parte. La lucrări va fi invitat să participe secretarul general al O.N.U. Vor lua parte, în calitate de observatori, organizații

pregătitoare a Confe- cooperării economice Participanții au dat declarație finală care

reprezentanți ai unor internaționale, printre
,.Anglia vrea să participe direct la discuțiile cu țările

în curs de dezvoltare"16 (Agerpres). — Marea intenționează să renunțaLONDRA Britanie nu la hotărîrea ei de a fi reprezentată individual la reuniunea pregătitoare a Conferinței asupra cooperării economice internaționale — a declarat, la Londra, un purtător de cuvînt al Foreign Office-ului. El a reafirmat ho-
PORTUGALIA

Reuniunea Comisiei naționale 
pentru decolonizare

intre româ- Johans- Suediei,

definitivă a foametei și în lume", adoptată de Mondială Alimentară, a nu se poate mai clar, că alimentației, ca și alte

O.N.U. specia- află și spiritul

plin avînt“această lucrare este menită să Înlesnească cititorului chinez cunoașterea țării și a poporului român și, totodată, să contribuie la întărirea prieteniei dintre cele două popoare. Re- flectind Realizările țării noastre, cele 17 capitole ale volumului cuprind date globale privind dezvoltarea industriei, agriculturii, cercetării științifice și a altor sectoare ale vieții economico-sociale românești, precum și reportaje din diferite regiuni ale României. Volumul este ilustrat cu o suită de fotografii.

care O.N.U., O.N.U.D.I., F.A.O.,G.A.T.T., B.I.R.D., F.M.I., O.P.E.C.Reuniunea pregătitoare propune conferinței, ce se va desfășura la nivel ministerial, să creeze patru comisii : pentru energie, pentru materii prime, pentru dezvoltare, pentru chestiunile financiare. Fiecare comisie va fi formată din 15 membri : 
ze.be reprezentînd țări în curs de dezvoltare și 5 — țări industrializate.încheind lucrările, președintele tehnic al reuniunii pregătitoare de la Paris, Louis de Guiringaud, a a- preciat rezultatele întîlnirii ca un pas pe calea cooperării internaționale, semnificativ pentru dorința tuturor de a crea condițiile unui dialog atît de necesar între țările in curs de dezvoltare și statele industrializate.
tărîrea fermă a guvernului britanic de a avea o delegație proprie, independentă la această reuniune și de a juca un rol activ în continuarea dialogului dintre țările în curs de dezvoltare și cele industrializate în problemele cooperării economice internaționale.

cieri separate cu fiecare din cele trei formațiuni.Președintele Francisco da Costa Gomes — transmite agenția A.N.O.P. — a învestit, la Palatul Belem, pe noul secretar de stat pentru decolonizare, comandantul Cristovao Moreira.La Lisabona a avut loc o primă reuniune a Consiliului economic al celui de-al 6-lea guvern provizoriu, informează agenția A.N.O.P. Consiliul a elaborat un urogram de măsuri economice concrete pe termen scurt si a hotărît ca elaborarea bugetului pe anul viitor să fie însoțită de discutarea unui olan economic anual.

Svetlin Rusev. președintele Uniunii artiștilor plastici din Bulgaria, reprezentanți ai Comitetului de Artă și Cultură, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.
Congresul de unificare a 

celor trei partide progre
siste din R.D.P. a Yemenu
lui — Frontul Național, Uniunea Popular-Democrată (U.P.D.) și Partidul Avangarda Populară (P.A.P.) — ale cărui lucrări s-au desfășurat la Aden, a hotărit crearea Organizației Politice Unificate a Frontului Național din R.D.P.Y. — relatează agenția M.E.N. Secretar general al organizației a fost ales Abdul Fattah Ismail, iar secretar general adjunct — Salem Robaya Aii, președintele Consiliului Prezidențial al R.D.P. a Ye- menului.

Comunicat comun india
no—iugoslav. La încheierea convorbirilor dintre primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, și președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, a fost publicat un comunicat care evidențiază satisfacția părților față de dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre cele două țări și atenția deosebită pe care au acordat-o activității țărilor nealiniate ca factor important în promovarea destinderii și cooperării pe plan mondial. Părțile au evidențiat, totodată, deosebita importanță a promovării stabilității și cooperării între țările asiatice, pentru asigurarea păcii în lume. De asemenea, a fost relevată necesitatea ca Oceanul Indian să devină o zonă a păcii, liberă de orice baze militare străine. Cele două părți au reafirmat că Conferința pentru securitate și cooperare in Europa constituie un moment istoric.
SPANIA

Acțiuni opoziționiste în rîndul 
franchiste

armatei

MADRID 16 (Agerpres). — Autoritățile judiciare militare spaniole au lansat un mandat de arestare împotriva lui Juan Ignacio Dominguez, căpitan în aviația militară. Acesta a ținut recent o conferință de presă la Paris, prin care anunța crearea și făcea cunoscut programul organizației clandestine de opoziție fată de regimul franchist. denumită Uniunea Militară Democratică, avînd ca scop lupta pentru restaurarea libertăților democratice în Spania și desfășurarea unei activități în slujba poporului. Ordinul a fost publicat joi. în „Buletinul oficial al statului". în cazul în care căpitanul Dominguez nu va compărea in termen de 15 zile în fața instanței militare, autoritățile judiciare au anunțat că vor ordona politiei civile și militare capturarea inculpatului.Informind despre mandatul emis împotriva Iui Dominguez, agenția France Prasse amintește că in ulti-

Congresul Partidului 
Democratic 

din Coasta de Fildeș 
Salutul C.C. al P.C.R. 

primit cu deosebit interes 
de participanțiABIDJAN 16 (Agerpres). — La A- bidjan s-au deschis lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Democratic din Coasta de Fildeș. Participă Felix Houphouet Boigny, șeful statului și președinte de onoare al P.D.C.F., delegați ai organizațiilor locale ale P.D.C.F., precum și delegații ale unor partide de guver- nămînt din țări africane și europene.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație formată din tovarășii Maxim Berghianu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, și Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.In ședința inaugurală, română a prezentat salutul tului Central al PartiduluiRomân adresat congresului, care a fost primit cu deosebit intere» de participanții la lucrări.

delegația Comite- Comunist salut
Primul ministru al 

Pakistanului l-a primit 
pe ministrul finanțelor 

al României

pre- cor- sin- per-

ISLAMABAD 16 (Agerpres). — Primul ministru al Pakistanului, Zul- fikar Aii Bhutto, l-a primit pe Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, tehnică și științifică româno-pakistaneză. Ministrul român a transmis primului ministru al Pakistanului, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie și urări de sănătate personală și prosperitate pentru poporul pakistanez.Mulțumind, premierul Zulfikar AH Bhutto a rugat să se transmită ședintelui Nicolae Ceaușescu un dial salut de prietenie, cele mai cere urări de sănătate, fericire sonală și noi succese în activitatea neobosită pe care o desfășoară pentru prosperitatea poporului român. Primul ministru pakistanez a arătat că așteaptă cu plăcere apropiata sa vizită în România, convorbirile pe care le va avea cu președintele Nicolae Ceaușescu.La întrevedere a fost prezent ambasadorul României în Pakistan, Lucian Petrescu.
★Joi, delegația română s-a Înapoiat în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopenl, erau prezenți Iulian Văcărel, prim- adjunct al ministrului finanțelor, alte persoane oficiale.A fost de față S.A. Moid, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București.

a primit pe ambasadorul
RomânieiDAMASC 16 (Agerpres). — Ambasadorul țării noastre la Damasc, Emi- lian Manciur, a fost primit de Mahmud Al-Ayoubi, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene. In cadrul convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru rezultatele fructuoase ale cooperării bilaterale, in urma intîlnirilor președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad.

BELGRAD

Vernisajul Expoziției 
de ceramică populară

romaneascaBELGRAD 16 — Corespondentul nostru transmite : La muzeul etnografic din Belgrad a avut loc vernisajul Expoziției de ceramică populară românească, prima manifestare culturală de acest gen organizată în capitala iugoslavă.Prezentată și la Arangelovatz, în cadrul festivalului internațional „Lumea ceramicii", expoziția — care cuprinde de la obiecte de uz gospodăresc, ornamentale și miniaturi, pînă la hărți și fotografii, înfățișînd zone de tradiție ale ceramicii românești — reprezintă o imagine relevantă a creației populare în acest domeniu.La festivitate au fost prezenți Gvozden Iovanovici, secretar pentru cultură al Republicii Serbia, oameni de cultură și artă, membri ai unor misiuni diplomatice.Au rostit alocuțiuni ambasadorul român la Belgrad. Virgil Cazacu, și Vlastimir Stamenovici, secretar pentru cultură și învățămînt al orașului Belgrad, care au relevat că < expoziția reprezintă o nouă contribuție la bogatele schimburi culturale devenite tradiționale între cele două țări.

fost arestați inmele cîteva luni auSpania alți 12 ofițeri, acuzați de a fi participat la reuniuni interzise de autoritățile franchiste.Pe de altă parte, poliția din Bilbao a anunțat, miercuri seara, că în ultimele zile au fost arestate, zece persoane, acuzate de apartenență la organizația revoluționară bască E.T.A. De asemenea, miercuri au fost arestați, in apropiere de Barcelona, șase militanți ai unei alte organizații antifranchiste, care urmează să fie judecați de un tribunal militar, in baza unei proceduri expeditive.Agenția spaniolă de presă CIFRA, citată de a arestat situat la soane — cari și membri ai Comisiilor muncitorești și ai Partidului socialist catalon, ambele ilegale în Spania.
U.P.I., a anunțat că poliția la Manresa, oraș industrial nord de Barcelona. 13 per- muncitori, funcționari ban- profesori — acuzați de a fi

DE PRETUTINDENI
• CUM S-AU NĂS

CUT ALPII ? De această Pro* * blemă se ocupă în prezent un colectiv internațional de cercetători. Ei speră să obțină un prim răspuns de pe urma unei serii de explozii pe care urmează să le declanșeze de-a lungul „coamei" principale a masivului. din Franța și pină în șesul lacului Balaton. Undele seismice vor fi înregistrate de 138 stații, datele obținute urmînd a oferi unele indicii privind densitatea și elasticitatea rocilor.
• CENTRU EURO

PEAN DE CULTURĂ LA 
DELPHI. La Delphi — oraș grecesc cu rezonanță mitologică, situat la 160 km de Atena, sediu al „Academiei olimpice" — se va înființa un centru european al culturii. Centrul va cuprinde, între altele, o mare bibliotecă privitoare la istoria culturii europene din antichitate și pînă in zilele noastre.

LISABONA 16 (Agerpres). — Comisia națională pentru decolonizare, reunită la Lisabona, a analizat demersurile întreprinse în vederea angajării de negocieri cu formațiunile politice din teritoriul Timorului portughez in scopul aplanării incidentelor armate semnalate de mai multă vreme și definitivării statutului acestui teritoriu. întrucît cele trei formațiuni politice — F.R.E.T.I.L.I.N.,A.P.O.D.E.T.I. și U.T.D. — nu au dat curs propunerii de a participa la o reuniune comună. Comisia națională pentru decolonizare a decis să accepte principiul angajării de nego- 

te participarea a 25 de țări,care și România. Pavilionul nesc a fost vizitat de Rune son, ministrul industriei al care a apreciat nivelul tehnic al exponatelor prezentate, afirmînd, totodată, că sînt create condiții pentru intensificarea și diversificarea exportului românesc de mașini și utilaje pe piața suedeză, precum și pentru cooperarea industrială bilaterală.
La Sofia a avut loc vernisajul unei expoziții de gravură contemporană românească. Au luat parta

eliminarea malnutriției Conferința arătat, cum problemele ______________ . ...probleme majore ale lumii sint legate în mod nemijlocit de lichidarea subdezvoltării, de instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Apare limpede și sintem de acord cu punctul de vedere al României în această problemă — că statornicirea noii ordini presupune, in mod necesar, stabilirea unor relații noi între state, bazate pe justiție, egalitate, cooperare ; un raport mai echitabil între prețurile produselor alimentare și cele ale produselor industriale, eliminarea diferitelor obstacole tarifare și netarifare in cadrul schimburilor mondiale.
— In încheiere, v-am ruga sil 

ne spuneți cum apreciați cola
borarea României cu F.A.O. ?•— România, care a intrat în organizație in 1961, este unul din membrii activi ai F.A.O. In decursul acestor ani, intre România și F.A.O. s-a instaurat o colaborare foarte constructivă. Aceasta se datorește, după părerea mea, importanței pe care România o acordă activității in general și instituțiilor sale lizate, în rîndul cărora se F.A.O. Aș dori să subliniez deschis, de cooperare, pe care țara dv. il promovează în politica externă pe care o desfășoară, inclusiv în activitatea din cadrul acestor organizații. Din vizitele efectuate în țara dv. am putut să mă conving de caracterul constructiv și de bun augur al dialogului cu România. După cum este știut, la ora actuală aceste raporturi se desfășoară în dublu sens : pe de o parte, F.A.O. sprijină România in diferite proiecte — în domeniul irigațiilor, al creșterii producției vegetale etc. — iar. pe de altă parte, organizația folosește experiența valoroasă pe care țara dv. o are în diferite sectoare ale agriculturii, pentru ajutorarea altor țări, în special de pe continentul african și din alte zone ale globului. Peste tot unde au lucrat, specialiștii dv. s-au bucurat de laude și aprecieri din cele mai bune. Personal, sint convins că în următorii ani colaborarea organizației cu țara dv. se va intensifica, ceea ce nu poate decît să slujească cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.

• DISPECERAT AL 
APROVIZIONĂRII CU 
GAZE. Aprovizionarea cu gaze a întreprinderilor și locuințelor din Moscova a fost pusă sub controlul unui nou sistem automat de dirijare. Sistemul central de dispecerat este legat prin sute de cabluri cu toate stațiile de livrare a gazelor naturale. Acest sistem — relevă agenția T.A.S.S. — dispune de capacitatea de a „localiza" într-o secundă cele mai mici perturbări în aprovizionarea cu gaz a întreprinderilor și imobilelor. Capitala sovietică este înconjurată de trei sisteme circulare de conducte pentru gaze, care cepționează combustibilul sistemul le de la Centrală zului.

re- prin de conducte-magistra- zăcămintele din Asia și din nordul Cauca-

al Pazni- căutare a în- vopseaua

• „PICTURĂ ABSTRAC
TA"... în orașul australian Sydney s-a deschis o „expoziție" de pictură, rod al activității artistice a unei... gorile în vîrstă de cinci ani. pe nume Rigo. „Expozantul" prezintă pînze abstracte executate la grădina zoologică din Melbourne,: cărei pensionar este, cii relatează că. în de inspirație, gorila ghițit jumătate din • . pusă la dispoziție (din fericire netoxică) și a devorat două pensule. Cit privește rezultatele, mulți cunoscători afirmă că pîn- zele expuse nu se deosebesc prea mult de anumite „opere" ale unor pictori abstracționiști cu mai îndelungate state de serviciu.

• AL 240-LEA TUNEL Pe traseul căii ferate în construcție între orașele Belgrad si Bar a fost străpuns cel de-al 240-lea tunel, în lungime de 2.4 kilometri. In felul acesta, a fost lichidat ultimul obstacol major din zona viitoarei linii ce va uni capitala iugoslavă cu regiunile sudice ale litoralului, traseul reprezentînd in întregimea sa o veritabilă operă de artă.
• „NUMĂRĂTOAREA" 

SPICELOR. Oamenii de știință de la Institutul de botanică din Hanovra (R.F.G.), specializat in studierea efectelor radiațiilor asupra plantelor, au pus la punct o metodă pentru determinarea cantității de gri- ne de pe o suprafață încă nerecoltată. Metoda se bazează pe proiectarea unor fascicule de raze gamma, din două direcții, asupra cimpului respectiv și înregistrarea imaginii pe o placă sensibilă. Imaginea, asemănătoare cu cea obținută prin razele Roentgen, este apoi analizată de un calculator electronic.
• NECROPOLA DIN 

PALEOLITIC. O uriașă necropolă, datînd din mileniul al V-lea î.e.n., a fost descoperită de către arheologii cehoslovaci în apropierea localității Vedro- vice. Au fost degajate pînă in prezent 15 morminte de o formă neobișnuită, ovală, în care mor- ții erau așezați în poziție ghemuită. Arheologii presupun în această necropolă s-ar găsi sute de morminte. că mai
• ORAȘE-MAMUT. T0 la sută din populația planetei va trăi, la sfîrșitul secolului, -in orașe — se arată intr-un studiu privind fenomenul migrării populației rurale spre centrele urbane. In America Latină, de pildă, procentul populației urbane va fi. în anul 2000, de 90 la sută. Se apreciază că pe harta acestei regiuni vor apărea adevărate orașe-mamut, cu populații de pînă la 40 milioane de locuitori. încă de pe acum vor trebui adoptate măsuri pentru a face față unei asemenea situații, a declarat Enrique Penalosa, secretarul general al comitetului de organizare al Conferinței O.N.U. privind problemele urbanizării, ce urmează să se desfășoare anul viitor la Vancouver (Canada).

I

• ACROPOLELE ȘI- 
POLUAREA. Cariatidele, precum și frescele de p« partea dreaptă a Partenonu- lui vor fi acoperite cu un strat subțire de material plastic special, pentru a fi protejate împotriva poluării. După cum s-a a- nunțat la Atena, un raport alcătuit de experți ai UNESCO a- preciazâ că pagubele suferite de celebrele monumente grecești în cursul ultimilor 30 de ani. din cauza umidității și a gazelor de eșapament, sint importante decit cele înregistrate în decurs i' cole.S-a recomandat ca anumite monumente sau părțile unor ansambluri să fie înlocuite prin copii fidele, iar originalele să fie transportate în muzee, unde se pot asigura condițiile optime de conservare.

cu mult maide cîteva se


