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Stimați tovarăși.Comitetul Politic Executiv a convocat această consfătuire pentru a analiza unele probleme de cea mai mare importanță pentru activitatea noastră economică și, în mod deosebit, problema aprovizionării populației cu mărfuri de larg consum.Ați luat cu toții cunoștință, din presă, de hotărîrea Comitetului Politic Executiv în legătură cu a- provizionarea, iar astăzi ați citit programul concret de repartiție pe județe a produselor de bază pe trimestrul IV al acestui an și pe trimestrele I și II ale anului 1976.Din ceea ce au spus tovarășii care au luat cuvîntul pînă acum a reieșit că măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv privind repartiția produselor pe județe a- sigură o bună aprovizionare a populației pe perioadele respective. Doresc să menționez că produsele alimentare de bază — pîinea, mălaiul, zahărul, uleiul etc. — sînt asigurate în cantitățile corespunzătoare pentru toată perioada pînă la recolta viitoare. Aprovizionarea cu legume și fructe este, de asemenea, asigurată în conformitate cu intrările la fondul de stat, iar pentru primăvară, prin măsurile ce vor fi luate pentru producerea legumelor timpurii.în legătură cu aceste probleme nu aș dori să intru acum în amănunte.- în intervențiile pe care le-am făcut în timpul discuțiilor am arătat că repartiția propusă de Ministerul Comerțului Interior nu este judicios întocmită la toate produsele. Am impresia că tovarășii nu au acordat toată atenția e- șalonării juste a repartiției pe trimestre și pe luni, în așa fel încît să se asigure o desfacere ritmică pe întreaga perioadă. De aceea cred că va trebui încă revăzută repartiția pentru a o echilibra cît mai bine. Repartiția pe luni, săptămîni și zile trebuie să permită o aprovizionare constantă, fără salturi și dereglări, care pot crea și o anumită psihoză negativă în rîndurile populației.Anul acesta a fost livrată întreaga cantitate de produse de consum planificată, iar în trimestrul al IV-lea, la unele se va înregistra chiar o depășire.Și pentru anul viitor dispunem, așa cum am arătat, de întregul necesar de produse planificat. După cum se cunoaște, au fost luate recent măsuri de majorare însemnată la principalele produse de larg consum necesare bunei aprovizionări a populației. Chiar față de aceste majorări, la unele produse am stabilit ulterior o serie de noi sporuri, astfel încît să se asigure o aprovizionare judicioasă și echilibrată a tuturor județelor țării. în acest cadru, o atenție specială s-a acordat bunei aprovizionări a populației din Capitală, unde sporurile

Ia desfacerea fondului de marfă sînt cu mult superioare mediei pe țară. arată sporurile stabili-Iată cumte la pfincipalele bunuri de larg consum !
CREȘTERIprevăzute la desfacerea către populație a principalelor produse agroalimentare în perioada trimestrul IV 1975 și semestrul I 1976, față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Produsul
t

Creșteri 
în procente

1. Pîine 8,12. Făină 7,43. Mălai 14,74. Carne și produse din carne 12,55. Pește și produse din pește 63,26. Ulei comestibil 10,07. Slănină — untură 41,58. Margarină 89,09. Lapte și produse lactate 12,110. Unt 20,011. Brînzeturl 6.612. Ouă 18,613. Zahăr 12,314. Produse zaharoase 43,315. Biscuiți 20,016. Orez 21,517. Fasole uscată 14,018. Conserve de legumă 28,319. Conserve de fructe 26,920. Marmeladă de peste 3 ori21. Sucuri, băuturi răcoritoare de două ori22. Fructe 16,923. Cartofi de toamnă 1324. Legume total 13,6
în plan s-a prevăzut, luîndu-se și măsurile corespunzătoare în producție, o creștere foarte serioasă a desfacerii de produse zaharoase. De la 81 sau 82 mii tone anul acesta, volumul desfacerilor la aceste produse va ajunge la 130—133 mii tone în anul viitor ; această creștere trebuie, în condiții normale, să asigure satisfacerea necesităților întregii populații. Desigur, așa cum am atras atenția conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se impune ca întreg acest program să fie realizat în cele mai bune condiții, avînd în vedere că dispunem de capacitățile de producție necesare. Se cere, în primul rînd, o diversificare mai mare a produselor zaharoase. Și consiliile populare — care au asemenea întreprinderi în subordinea lor — sînt datoare să acorde o atenție sporită acestei probleme. Trebuie să se asigure o creștere substanțială a producției de marmeladă, precum și a producției de sucuri și răcoritoare, care, practic, anul viitor se va dubla.Doresc să subliniez încă o dată faptul că activitatea întreprinderilor, indiferent că sînt în subordine republicană sau județeană, trebuie să stea permanent în atenția consiliilor tetelorEste varăși, toate realizările obținute, nu acordat întreaga atenție soluționării în cele mai bune condiții a a- provizionării populației. Unele județe, inclusiv Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, nu și-au realizat planul de

populare județene, a comi- județene de partid.necesar să menționăm, tocă, în cursul acestui an, cu s-a

producție stabilit, cu toate că au dispus de baza materială necesară. Mă simt obligat să atrag foarte serios atenția asupra unor manifestări de delăsare, de neglijență în asigurarea bunei aprovizionări a populației. S-au stabilit programe de măsuri concrete, s-au asigurat mijloacele materiale necesare realizării acestor programe. Trebuie să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea atît cantitativă, cît și calitativă a întregii producții, în scopul aprovizionării ritmice a populației.în ce privește sectorul de panificație, s-a produs întreaga cantitate de pîine necesară consumului populației. S-au manifestat însă lipsuri serioase în privința calității ȘiDin tuația județ cum se ocupă de aceste probleme întreprinderile respective, consiliile populare, comitetele județene de partid. Nu aș putea spune însă că în general putem fi mulțumiți de calitatea pîinii, de diversitatea sortimentelor din domeniul panificației. Deși am dezvoltat puternic baza materială a acestui sector, am construit fabrici moderne, nu obținem rezultatele așteptate. Lip suri grave în acest domeniu se manifestă în Capitală. Se impune ca problema panificației să facă obiectul unei analize temeinice în fiecare județ, stabilindu-se măsurile necesare în vederea realizării unor produse diverse, de calitate superioară. Ținînd seama de neajunsurile constatate în acest domeniu, am stabilit ca în cadrul Departamentului industriei alimen-

tare să funcționeze un organism care să exercite controlul și îndrumarea unitară a întregii producții de panificație. Vor trebui stabilite rețete, sortimente și tehnologii obligatorii, îmbunătățite radical calitatea pîinii și a celorlalte produse. Comitetelor județene de partid le revine sarcina de a lua măsuri ferme pentru îmbunătățirea rapidă a producției.în ce privește aprovizionarea, lipsuri serioase au fost constatate în București. Este vorba de o proastă administrare a bazei materiale, precum și de lipsa unui control și a unei îndrumări corespunzătoare în acest domeniu care au generat o stare de lucruri nesatisfăcătoare. La aceasta se adaugă lipsurile în livrarea ritmică a unor produse. Au fost stabilite un șir de măsuri. Se impune însă o revedere mai profundă a întregii organizări a comerțului. Desigur, Comitetul municipal de partid, Consiliul popular al Capitalei au răspunderea lor, dar nu mai mică este și răspunderea Ministerului Comerțului Interior, care are obligația de a organiza și îndruma rețeaua comercială în întreaga țară.Am constatat deficiențe grave șl în domeniul alimentației publice. O parte din unități se prezintă acceptabil. Cea măi mare parte a unităților din Capitală însă, aflate în sub- ordinea consiliului popular, oferă clienților doar cîteva feluri de mîn- căruri și acestea nepregătite întotdeauna în cele mai bune condiții. O serie de restaurante au fost scoase din rețea și transformate în cantine pentru elevi. S-au încălcat astfel hotărîrile Comitetului Central, ale Comitetului Politic Executiv, Legea cantinelor-restaurant, care au stabilit clar delimitarea între cantine și restaurantele, birtu

rile șl bufetele care trebuie să asigure servirea întregii populații. Am informații că și în alte județe și orașe s-ar fi procedat astfel. Trebuie lichidată de îndată această stare de lucruri ! Toate unitățile alimentației publice trebuie redate rețelei I în al doilea rînd, trebuie luate de îndată măsuri pentru diversificarea listei de mîncăruri. Ministerul Comerțului Interior, care are un sector ce răspunde de alimentația publică, trebuie să stabilească listeeb- bligatorii cu un minim de feluri de mîncare pentru toate unitățile. Noi am avut și avem o bucătărie bogată, foarte diversă, care trebuie promovată larg în întreaga rețea de alimentație publică din țară. Se înțelege, de asemenea, necesitatea de a asigura igiena și funcționarea civilizată a tuturor acestor unități. Organele controlului muncitoresc, inspecția comercială trebuie să-și îndeplinească obligațiile și în acest domeniu. Să nu se execute o inspecție formală, ci să se acționeze în conformitate cu legile care dau acestor organisme drepturi și atribuții foarte largi. Consiliile populare, comitetele județene de partid au datoria de a pune ordine în sectorul alimentației publice — aceasta fiind o latură foarte importantă a bunei aprovizionări a populației.Pe lingă produsele aflate acum în fondul de stat, o serie de produse — legume, cartofi, fructe, carne, lapte — vor mai continua să intre, pînă la sfîrșitul anului, în fondul de stat. Se impun măsuri hotărîte pentru realizarea întregii cantități de produse și chiar pentru crearea unei rezerve necesare bunei aprovizionări a populației. Din cele ce s-au spus aici a reieșit
(Continuare în pag. a III-a)

a diversității produselor, acest punct de vedere, si- se deosebește, desigur, de la la județ, în funcție de felul
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RECOLTAREA
Șl iNSÂMÎNȚĂRILE

• Mai este de recoltat PORUMBUL de pe 197 500 ha 
© Două priorități: urgentarea transportului și livrării 
porumbului la bazele de recepție © SFECLA DE ZA
HĂR — mai repede din cimp la fabrici și in depozite 
® Timpul înaintat obligă la măsuri ferme pentru ter

minarea insămințării GRIULUIDin ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că lucrările a- gricole de toamnă — recoltarea culturilor tîrzii și însămîntările — intră în stadiul final. Există condiții ca, printr-o bună organizare a muncii, concentrarea mijloacelor mecanice și întrajutorare între formațiile de muncă și unități, în următoarele zile să se încheie lucrările în cimp. Ce s-a realizat, ce sarcini imediate stau în fața comandamentelor locale, a oamenilor muncii din agricultură ?PORUMBUL a fost cules de pe 94 la sută din suprafețele cultivate în cooperativele agricple și 85 la sută în întreprinderile agricole de stat. Merită consemnat faptul că în cooperativele agricole din 17 județe s-a încheiat această lucrare. Vineri, 17 octombrie, mai erau de recoltat 197 500 hectare cu porumb, cele mai mari suprafețe fiind în cooperativele agricole din județele Constanța — 16 000 ha, Olt — 12 000 ha, Bihor — 7 300 ha, Timiș — 7 400 ha, Galați — 7 000 ha, Satu- Mare — 14 800 ha, Cluj — 6 400 ha, Mureș — 7 640 ha. Pe lingă măsurile pentru încheierea grabnică a culesului, trebuie să se acționeze cu stăruință în vederea urgentării transportului și livrării porumbului la bazele de recepție.OREZUL a fost recoltat de pe 89 la sută din suprafețele cultivate în cooperativele agricole și 79 la sută în întreprinderile agricole de stat. Această lucrare trebuie grăbită, în special în cooperativele agricole din județul Teleorman, unde a mai rămas de recoltat orezul de pe 857 ha. De asemenea, este necesar să fie grăbit treieratul orezului, astfel încît. în timpul cel mai scurt, întreaga producție să fie pusă Ia adăpost.SFECLA DE ZAHAR se recoltează conform graficelor întocmite între fabrici și unitățile agricole. Pînă acum a fost strînsă producția de pe jumătate din suprafața cultivată. Pe cimp se află peste 200 000 tone sfeclă gata recoltată, care nu a fost transportată, cele mai mari cantități găsindu-se în județele Mureș, Suceava, Cluj, Bacău etc. Pentru a se preveni pierderea zahărului din rădăcini, este necesar sj fie intensificat transportul la fabrici și la locurile de depozitare.

INSAMÎNȚAREA GRIULUI. Ploile din săptămina trecută care au însumat 10—30 de litri de apă pe metrul pătrat — fiind mai abundente în Oltenia și Muntenia — au îmbunătățit mult condițiile de pregătire a terenului. Ca urmare, în multe unități agricole lucrările au fost intensificate. Pînă vineri, în întreprinderile agricole de stat s-au în- sămînțat 174 000 ha — adică 45 la sută din suprafețele prevăzute, iar in cooperativele agricole — 1 384 000 ha — adică 69 la sută din suprafețele destinate culturii grîului de toamnă. Au anunțat încheierea în- sămînțării grîului cooperativele agricole din județele Satu-Mare, Covasna și Bistrița-Năsăud, lucrările fiind pe terminate și în județele Botoșani, Suceava, Caraș-Seve- rin și Bihor. în unele județe, semănatul grîului este întîrziat, mai ales în întreprinderile agricole de stat. Astfel, în timp ce în cooperativele agricole din județul Ialomița au fost însămînțate 50 la sută din suprafețele destinate culturii grîului, in Întreprinderile agricole de stat această lucrare a fost făcută în proporție de numai 6 la sută. Situații similare exist$ și în județele Teleorman, Olt, Brăila, Mehedinți, Prahova ș.a. Pentru a pune o temelie trainică viitoarei recolte, se impune încheierea grabnică a însă- mînțării grîului, dovedindu-se exigență și răspundere față de calitatea lucrărilor.în aceste zile hotărîtoare pentru Încheierea lucrărilor agricole de toamnă, comandamentele locale, conducerile de unități, toți oamenii muncii din agricultură au datoria să acționeze în spiritul sarcinilor formulate de conducerea partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.: de a încheia în cît mai scurt timp strîn- gerea, transportul și depozitarea întregii recolte, de a urgenta livrările la fondul de stat, astfel încît să se poată asigura o aprovizionare ritmică șl rațională a populației cu produse agroalimentare. De asemenea, este necesar să fie terminate neîntîrziat însămîntările și să fie accelerate celelalte pregătiri pentru recolta anului viitor — executarea arăturilor de toamnă și fertilizarea terenurilor — pentru ca în anul 1976 să se obțină producții sporite, Ia nivelul sarcinilor de plan.
/----------------------------------

COMBINATUL PETROCHIMIC 
a Îndeplinit planul

DIN BORZEȘîP 

CINCINALMuncitorii și specialiștii Combinatului petrochimic din Borzești — unul dintre cele mai mari de acest tip din țară — au sîmbătă, cotele ale cincinalului, du-și posibilități tru realizarea unui volum suplimentar de producție în valoare de 1 100 000 000 lei. Ridicarea parametrilor ^funcționali ai utilaje-

atins, finale creîn- pen-
lor și instalațiilor, organizarea superioară a producției și a muncii și aplicarea în procesele tehnologice a unor studii de științifică proprii stat la succes, nomia primi pînă Ia 9 000 tone 3 900 tone

cercetare au baza acestui astfel că eco- națională va suplimentar, finele anului, polistiren, detoxan,

2 800 tone erbicide șl . alte importante produse chimice. Tot sim-< bătă s-au alăturat întl treprinderilor din județul Bacău care și-au îndeplinit cincinalului exploatările miniere de la Co» mănești și unitățile d4 Industrie locală, care vor contribui cu 190 milioane lei la depășirile obținute de in- dustria acestui județe

alăturat ini lor din ju>sarcinile*
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DE „ZIUA ENERGETTCIANULUI“, LA UN SFERT DE VEAC DE LA ADOPTAREA PRIMULUI PLAN DE ELECTRIFICARESPORIND IZVOARELE ENERGETICE ALE ȚĂRII, SĂ DĂM ENERGIEI 0 UTILIZARE UT MAI EFICIENTĂ!
Dezvoltarea energiei electrice, a diferitelor surse de energie 

și combustibil va urmări asigurarea necesităților industriei și 
populației in condiții optime, pornindu-se de la criterii de economicitate 
științific fundamentate. Se vor dezvolta îndeosebi termocentralele 
bazate pe cărbuni și șisturi bituminoase, urmărindu-se creșterea mai 
substanțială a înlocuitorilor. Se va urmări folosirea întregului potențial 
hidroenergetic. In același timp, se va trece la folosirea energiei atomice 
prin construirea de centrale atomoelectrice. Se va realiza, pînă în 
1990, o producție de energie de 5000-6000 kWh/locuitor.

Din PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sărbătorirea din acest an a „Zilei energeticianului" coincide cu împlinirea în această lună a 25 de ani de cind Comitetul Central al Partidului Comunist Român a aprobat primul plan decenal de electrificare a tării. Este meritul deosebit al partidului nostru de a fi elaborat. încă din primii ani ai construcției socialiste, un program de asemenea anvergură, pornind de Ia rolul obiectiv pe care il are energetica in opera de industrializare a tării, de făurire a unei economii moderne. în civilizația materială a oamenilor. S-au pus atunci bazele unei bătălii constructive fără precedent în istoria României. înfăptuirea acestui plan marcînd o etapă importantă pe calea lichidării grelei moșteniri in domeniul electrificării.In cadrul politicii generale de edificare a societății socialiste, partidul nostru a acordat în permanentă un loc de frunte dezvoltării energeticii, ca parte componentă esențială și temelie a industrializării. Liniile directoare ale politicii partidului în domeniul energeticii au fost continuu aprofundate, pornind de la necesitatea de a se valorifica cit mai rational resursele energetice ale tării. Cu deosebire in ultimul deceniu. în care s-a accelerat in mod considerabil dezvoltarea industriei energiei e- lectrice. partidul nostru a pus accentul ne extinderea utilizării cărbunilor — în primul rînd a lignitului — și a resurselor hidroenergetice în producerea de energie electrică, spre a se economisi țițeiul și gazele în vederea valorificării lor superioare prin chimizare. Relevante sînt în acest sens următoarele date : în acest an, 28 la sută din producția de energie electrică se obține în termocentrale pe cărbune și 16,3 la sută in hidrocentrale. fată de 24.3 la sută și. respectiv. 5,3 la sută cit erau aceste ponderi în 1965. Și aceasta în condițiile în care producția de energie electrică a crescut în această perioadă de la 17.2 miliarde la 54 miliarde kWh.Programul partidului si Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.R., indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, accentuează aceste orientări ale politicii partidului in domeniul energeticii. Astfel, întregul spor de e- nergie electrică, în viitorul cin-
ÎN ÎNTRECERE, 
DE EA CUVÎNT

cinai, se va realiza prin construirea de centrale hidroelectrice, prin extinderea actualelor centrale termoelectrice și construirea altora noi bazate ne cărbuni energetici din tară : totodată, se va trece la utilizarea șisturilor bituminoase. Din totalul puterii prevăzute a se instala în perioada 1976—1980 — de 5 400— 5 740 MW — centralele hidroelectrice vor reprezenta 30 la sută, centralele

nari sînt o expresie a modului cum energeticienii asigură înfăptuirea politicii partidului de valorificare a cărbunilor inferiori din țara noastră, în aceste centrale s-au instalat grupuri cu o putere unitară de pînă la 330 MW, care permit realizarea unor parametri tehnico-economici ridicați. Construirea centralelor termoelectrice și hidroelectrice au constituit un important examen pentru proiectanți,

alizarea noilor investiții și, deopotrivă, din partea energeticienilor în exploatarea cu înalt randament a instalațiilor din centrale, în ridicarea eficienței economice și creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic național.Potrivit prevederilor viitorului plan cincinal, producția de energie electrică va crește în ritm susținut, pentru că aceasta este o
Politica partidului în domeniul 

energeticii asigură creșterea forței 
economice a patriei, condiții superioare

termoelectrice și de termoficare pe bază de lignit — 57 la sută, iar cele ce vor valorifica resursele energetice secundare — 4,5 la sută. în patrimoniul energetic al țării va intra, ince- pînd cu deceniul al nouălea, energia nucleară.Sarcinile care stau în fața energe- ticieniior noștri sînt mari, dar în a- cești 25 de ani ei au acumulat o bogată experiență. S-au construit în acest răstimp lucrări hidroenergetice importante pe rîurile interioare ale țării — pe Bistrița, Argeș și Lotru. O remarcabilă realizare o constituie sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, care reprezintă un exemplu de cooperare economică fructuoasă între două țări socialiste și prietene. Construirea termocentralelor de la Ișalnița, Mintia și Rovi-

ță poporului

Ing. Nicolae MĂNESCU 
ministrul energiei electriceingineri, tehnicieni și muncitori ; ei au dat dovadă de ingeniozitate, competență și tenacitate, rezolvînd cu succes problemele complexe ale construcției.Experiența dobîndită constituie o chezășie a înfăptuirii în bune condiții a obiectivelor prevăzute de Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.R. Instalarea în viitorul cincinal a unei puteri medii anuale de peste 1 000 MW în centrale hidro și termoelectrice, creșterea producției de e- nergie electrică în anul 1980 la 75— 80 miliarde kWh necesită eforturi susținute din partea proiectanților, constructorilor și montorilor în re-

nostru
cerință a progresului nostru economic și social. Dar, în ultimii ani s-a impus cu putere necesitatea de a o gospodări cit mai rațional și cu răspundere. După cum a subliniat secretarul general al partidului nostru, problema folosirii judicioase și economisirii . energiei și combustibilului nu decurge din conjunctura actuală pe plan mondial, ci reprezintă o problemă esențială, permanentă a orientării si dezvoltării economiei noastre în general. Măsurile întreprinse în ultimii ani de conducerea partidului și statului nostru — initiate personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ilustrează preocuparea stăruitoare pentru asigurarea pe o perioadă îndelungată a resurselor energetice necesare dezvoltării economice și sociale a tării

și, totodată, pentru utilizarea riguroasă. în condițiile unui regim strict de economii, a energiei și combustibililor de care dispunem. Toate aceste măsuri, cuprinse în reglementări legale, constituie un program concret de acțiune pentru toii oamenii muncii, pentru întregul popor și aplicarea lor perseverentă în viată este în interesul creșterii avuției naționale, al progresului întregii țări, al prosperității noastre, a tuturor.Putem spune, pe drept cuvint, că economia națională în ansamblul său pulsează în ritmul alimentării energetice. De aceea, nu există sarcină mai importantă pentru energeticienii noștri — incepînd de la cadrele din minister, pină la muncitorii, inginerii și conducătorii de întreprinderi — decît aceea de a acționa în continuare și mai ferm pentru folosirea integrală a capacităților energetice existente, pentru reducerea consumurilor tehnologice in centralele electrice și a pierderilor de energie în rețele, pentru întărirea ordinii și disciplinei in producție, fără de care nu sint posibile exploatarea și funcționarea in deplină siguranță a sistemului energetic național, buna aprovizionare cu energie a consumatorilor. Colectivele din ramura noastră sint hotărîte să înfăptuiască neabătut indicațiile și sarcinile trasate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru in unitățile și pe șantierele energetice, indicații și sarcini de o deosebită importanță pentru ridicarea calitativă a întregii activități in sectorul energetic.în fața energeticienilor noștri făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate ridică sarcini mari și complexe. Avem însă toate condițiile pentru a realiza obiectivele importante prevăzute de documentele Congresului al Xl-lea al partidului ; am acumulat în ultimul sfert de veac o prețioasă experiență, dispunem de un detașament puternic de cadre cu bună pregătire tehnică și profesională. înfăptuind neabătut politica partidului nostru în domeniul energeticii, toți cei ce muncesc in ramura noastră sint convinși că, în acest fel, vor contribui la dezvoltarea accelerată a economiei naționale, la ridicarea patriei noastre spre noi culmi ale progresului și civilizației.

LA FAPTEO De la începutul acestui an și pină astăzi, de „Ziua energe- ticianului", colectivele unităților aparținînd Ministerului Energiei Electrice au realizat economii la consumul propriu tehnologic de 119 000 tone combustibil conventional.
• Hidroenergeticienii 

de la „Porțile de Fier" au dat zilnic peste plan, in tot cursul acestui an, în sistemul național echivalentul producției unui grup electroenergetic cu o putere de 25 MW. Specialiștii întreprinderii precizează că de la conectarea primului hidrogenerator la sistemul energetic național și pînă in prezent energeticienii acestei unități au produs în plus, prin folosirea mai bună a instalațiilor, prin devansarea termenelor de atingere a parametrilor tehnico-eco- nomici și depășirea indicilor stabiliți, 1 435 000 000 kWh energie electrică.
• Energeticienii de la 

lernut, Fîntînele și Tirnă- 
Veni, din iud«tul Mureș, au intrat în a 2-a parte a lunii octombrie cu un avans față de prevederile de plan de 350 milioane kilowați-ore. Acest succes a fost obținut în condițiile economisirii a 16 000 tone combustibil convențional. Succesele înregistrate sînt rodul unor acțiuni stăruitoare de reducere a perioadelor de reparații a instalațiilor. La Fîntînele, de exemplu, aceste acțiuni s-au materializat in reducerea consumului specific cu 4,8 grame la fiecare kWh energie electrică produsă, Iar la lernut cu 2,85 grame combustibil convențional.

® La termocentralele 
Ișalnița și Govora - Vîl- cea s"a economisit anul acesta o cantitate de combustibil- cu care se pot produce mai mult de 50 milioane kilowați-oră energie 4*1 ppf FI pi)
• Colectivul Centralei 

electrice și de termofica- 
re din Oradea a furnizat suplimentar economiei naționale, in perioada care a trecut din a- cest an, peste 28,5 milioane kWh energie electrică. în acest an unitatea orădeană a îmbunătățit substanțial livrarea către beneficiari a energiei termice, furni- zînd suplimentar 1 250 Geal și economisind 3 310 tone combustibil convențional.

® întreprinderea de re
țele electrice din Deva, unitate care și-a onorat încă din 1974 sarcinile de plan pe întregul cincinal, a economisit de la începutul anului peste 4 300 000 kWh energie electrică, datorită reducerii pierderilor in rețele de transport și distribuție.I

Energeticienii termocentralei de la Ișalnița — Craiova au îndeplinit, zilele trecute, sarcinile planului cincinal. In fotografie: la pupitrele de comandă, 
oamenii își fac pe deplin datoria

Gospodărirea rațională si diminuarea — la limita economicității — a consumului de energie si combustibil sînt esențiale pentru progresul nostru economic și social. Acțiunile ce .trebuie ■ întreprinse în acest scop au fost reglementate prin Legea cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasă a combustibililor si energiei.Iată câteva rezultate obținute prin aplicarea acestor măsuri :• se recuperează circa 75 la sută din resursele secundare energetice inventariate la nivelul anului 1975 ; bunăoară, resursele energetice secundare recuperate pe ansamblul unităților metalurgice echivalează cu consumul de combustibil al Combinatului siderurgic Hunedoara pe timp de un an ;• s-a încheiat practic acțiunea de

Rațional, gospodărește, potrivit legilor țăriimodernizare a arzătoarelor si instalațiilor de ardere ; economiile realizate pe această cale de unitățile constructoare de mașini asigură functionarea pe timp de un an a unei întreprinderi cum ar fi „Se- mănătoarea" din Capitală ;• au fost elaborate toate bilanțurile energetice, cu excepția celor de la unitățile din subordinea unor consilii populare ;• a fost raționalizat iluminatul în întreprinderi, instituții, locuințe, pe străzi și alte locuri publice ; astfel se economisește o putere instalată de peste 100 MW, echivalentă cu aceea a unei centrale termoelectrice de mărimea celei de Ia Doicești ;• se economisesc in acest an peste 20 000 tone combustibil conventional, prin optimizarea transportului de mărfuri pe calea ferată.

în îndeplinirea unor prevederi legale cu privire la economisirea combustibilului și energiei se constată și anumite întîrzieri. în acest sens se impun :• intensificarea acțiunii de valorificare a resurselor energetice secundare. Bunăoară, la Combinatul de lianți și azbociment din Cîmpuiung se irosesc, anual, circa 49 000 tone combustibil convențional din cauza nerecuperării căldurii gazelor de ardere de la cuptoarele de clincher ;• modernizarea neintirziată a tuturor cazanelor de apă caldă pentru încălziri centrale cu randament sub 80 la sută. Pînă acum au fost modernizate numai 60 la sută din numărul cazanelor cu randamente e- nergetice scăzute ;® reanalizarea bilanțurilor energetice. îmbunătățirea lor și aplica

rea cu fermitate a măsurilor necesare. Unele bilanțuri trebuie refăcute pentru că nu reflectă posibilități reale de economisire a energiei. Astfel. la Combinatul petrochimic Bor- zești planurile de măsuri rezultate din bilanțuri evidențiază posibilități concrete de economisire a numai 9 230 tone combustibil conventional pe an. in timp ce numai resursele energetice secundare nerecuperate se ridică la 73 950 tone combustibil convențional ;• grăbirea modernizării și deselectării unor instalații si echipamente învechite. Bunăoară, prin modernizarea secției de amoniac nr. 1 de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Piatra Neamț s-ar economisi anual 25 000 tone combustibil conventional.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ
— ÎN MILIARDE KILOWAȚI-ORĂ

____________ i____ ■ ■_______'_______________

în cincinalul viitor,

în următorul deceniu
® Producția de energie electrică va ajunge, în anul 1980, 

la 75—80 miliarde kWh, adică de 2,1—2,3 ori mai mare 
decît în 1970 și de 36—38 ori mai mare decît în 1950.

• întregul spor de energie electrică în următorul cinci
nal se va realiza prin dezvoltarea centralelor hidroelectrice 
și a centralelor termoelectrice bazate pe cărbuni energetici 
din țară.

• In cincinalul viitor va fi pusă în funcțiune o putere de 
5 400—5 740 MV/, din care circa 1 700 MW în centrale 
hidroelectrice și circa 3 200 MW în termocentralele pe bază 
de cărbuni cu agregate de mare putere.

• La nivelul anului 1980, circa 44 la sută din producția 
de energie electrică se va realiza pe bază de cărbuni.

• Se va intensifica activitatea îndreptată spre utilizarea 
de noi surse energetice, se va trece la realizarea progra
mului de dezvoltare a energiei nucleare.

• In anul 1990, producția de energie electrică va ajunge 
la un nivel de 130—140 miliarde kWh. Această impetuoasă 
creștere se va baza pe extinderea utilizării combustibililor 
inferiori, folosirea integrală a potențialului hidroenergetic și 
pe participarea în proporție crescîndă a energiei nucleare.

• Din totalul puterii instalate în 1990, peste 60 la sută 
o vor reprezenta centralele hidroelectrice și termocentralele 
pe cărbuni și peste 20 la sută centralele nucleare.

Din DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-LEA 
AL P.C.R.--------------------------- DIN PUȚIN, C1T

Știți ce înseamnă reducerea consumului de energie cu 1 la sută ?
Reducerea cu 1 la sută a consumului de energie electrică in întreaga 

ecenomie echivalează :

In 1975 - cu producția de energie electrică pe 30 de zile a Hidrocentralei 
de la Porțile de Fier. ,

In 1980 - cu producția pe 42 de zile a aceleiași hidrocentrale.

In 1990 - cu producția pe 85 de zile.

Dacă în fiecare locuință s-ar reduce sâptâmînal consumul de energie elec
trică NUMAI cu 1 kWh (adică consumul unui bec de 100 wați, timp de 10 ore) 
într-un an s-ar economisi peste 200 MILIOANE kWh, ceea ce echivalează cu pro
ducția pe timp de o jumătate de an a hidrocentralei de pe Argeș.

0 HIDROCENTRALĂ ------------------- —
Știți ce se poate produce cu 1 kilowat-oră?

Cu un kilowat-oră se pot obține : 1,5 kg oțel în cuptoare electrice sau 25 
kg fontă brută de furnal, sau 7 kg îngrășăminte complexe, sau 11 kg ciment, sau 
6 kg paste făinoase, ori 1,5 mp țesături finite din lînă.

Sînt cifre și comparații care îndeamnâ la reflecții, dar mal ales Ia întărirea spiritului gospodăresc ol 
fiecărui om al muncii, al fiecărui cetățean — la locurile de muncă și în locuințe.

Este în interesul general al țării, al nostru, al tuturor, să fim exigent!, în adevăratul sens al cuvin- tului, să economisim în producție sau acasă cit mai multă energie. Practicarea unor consumuri exagerate, risipa, fie ea cit de mică, sint în detrimentul economiei noastre, al fiecăruia dintre noi.
Fiecare minut clștigat la 

elaborarea unei șarje de 
otel Înseamnă o economie 
de aproximativ 1OO kilo- 
wafi-oră energie electrică. Cu energia consumată suplimentar, față de normele prevăzute, la oțe- lăria electrică de la Hunedoara in trei trimestre se puteau elabora

4 500 tone otel sau 75 000 tone fontă brută de furnal.
Combinatul din Turnu- 

Măqurele are multi oameni 
gospodari — dovada : scăderea de la an la an in mod substanțial a consumurilor specifice de combustibil convențional pe tona de amoniac. Exemplul ar trebui să fie urmat si de alte unităti similare. întrucit pe întreaga industrie de îngrășăminte chimice au fost consumate suplimentar, in 8 luni din acest an. peste 20 milioane kWh energie electrică și circa 60 000 tone combustibil.

Fată de consumul normat 
de energie electrică de

14 300 kWh pe tona de a- 
luminiu, in trei trimestre consumul mediu realizat la întreprinderea de aluminiu din Slatina se ridică la peste 15 000 kWh. con- sumindu-se suplimentar energie ce echivalează cu producția pe 5 zile a termocentralei Ișalnița.

Alumina de Tulcea ur
mează „exemplul" alumi
niului de Slatina t Se pare că da. Și aici, în, 9 luni din a- cest an, dacă se prevenea risipa, dacă se întărea ordinea si disciplina tehnologică, dacă forurile de resort ist făceau datoria, se puteau economisi 17 milioane kWh energie electrică și 8 500 tone c.c.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) că există siguranța realizării produselor prevăzute. După părerea mea, dacă vom lucra mai bine de- cît pînă acum, putem realiza o cantitate mai mare de produse la fondul de stat. Este necesar să realizăm o cantitate mai mare de cartofi și de fasole ; avem, de asemenea, condiții pentru o bună producție de varză. Să strîngem întreaga cantitate de legume aflate încă pe cîmp.Se impun măsuri serioase pentru buna organizare a activității în îngrășătorii. Avem în vedere că în următoarele două luni să realizăm o creștere mai mare a greutății la porci. Am hotărît la Comitetul Politic Executiv să acordăm 0,50 lei în plus la kilogram pentru porcii cu o greutate peste 120 kg ; vom avea astfel o cantitate mai mare de carne și, mai cu seamă, o cantitate mai mare de grăsime. După datele de care dispunem, numărul corespunzător de porci există atît la unitățile de stat, cît și în sectorul cooperatist; urmează să fie luate măsuri în îngrășătorii pentru 
a obține un spor și un randament mai bun.Va trebui, de asemenea, să ne ocupăm și de creșterea greutății la bovine, la ovine și, practic, la toate animalele. Pe această cale putem realiza un spor serios al producției de carne. De altfel, după datele statistice, datorită nerealizării greutății corespunzătoare la tăiere s-au înregistrat an de an pierderi de carne de circa 50 000—60 000 tone.O atenție deosebită trebuie acordată producției de legume, fructe, struguri. în ce privește fructele, mă refer mai cu seamă la mere, unde avem o producție relativ bună.Vreau să mă mai refer la problemele preparatelor din carne, ale mezelurilor. Avem aici neajunsuri atît în ce privește cantitățile, dar mai cu seamă în ce privește calitatea și sortimentele. Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Comerțului Interior au avut o poziție greșită, mergînd la reducerea producției de preparate de carne, de mezeluri. Pentru Capitală am stabilit măsuri speciale în vederea remedierii situației în acest domeniu ; rog să se analizeze în fiecare județ această problemă. Să folosim bine capacitățile pe care le avem și să asigurăm diversificarea producției, astfel încît să putem satisface în condiții superioare cerințele populației.Am stabilit, de asemenea, să mărim producția de conserve de pește. Am dublat producția și desfacerea pentru trimestrele I și II din 1976, dar am convingerea că trebuie s-o sporim și mai mult Tovarășii de la industria alimentară șl de la comerț, care afirmă că nu se șimte nevoia acestor produse, demonstrează necunoașterea realităților. în același fel se pune problema și cu conservele de carne. Cred că și aici va trebui să sporim mai mult producția.în ce privește conservele de legume, campania de producție este acum pe terminate. Cantitatea pe care o avem asigură o bună aprovizionare. Va trebui să revedem repartițiile și să le completăm, sa- tisfăcînd în întregime necesarul de consum al populației.în afară de problema repartiției fondului de marfă — esențială pentru o bună aprovizionare — și în legătură cu care Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri hotărîte, în domeniul aprovizionării se manifestă și unele deficiențe de ordin organizatoric. M-am referit aici la situația din Capitală. Aici s-a dispersat desfacerea în- tr-un număr foarte mare de unități mici, mai cu seamă la unele produse, cum sînt mezelurile și alte preparate din carne. Trebuie să asigurăm o raționalizare a desfacerii în raport de mărimea orașelor. în București trebuie să existe un număr de magazine aprovizionate tot timpul cu toate sortimentele, care să dispună de condiții corespunzătoare de păstrare. Practicarea unui comerț civilizat impune o specializare a desfacerii. Acest lucru e valabil pentru toate județele.în București și în alte orașe exista tradiția piețelor centrale mari. Din păcate, în ultimul timp, în Capitală acestea au fost neglijate. Se impune să fie luate de urgență măsuri pentru buna organizare a piețelor, astfel încît ele să fie cu adevărat principalele centre de desfacere a produselor agro- alimentare și, îndeosebi, de legume și fructe.Se impun măsuri serioase pentru îmbunătățirea întregii rețele de desfacere, pentru specializarea unităților, pentru realizarea unei îndrumări și a unui control unitar. Am fost informat că unitățile de desfacere ale întreprinderilor agricole de stat lucrează oarecum autonom. Ele trebuie incluse în planul de stat, în programul general de desfacere a mărfurilor și supuse controlului comercial unic.Unitățile de desfacere sînt pe teritoriul județelor. Indiferent în subordinea cui se află, de acestea trebuie să răspundă județul respectiv, iar în municipiul București, Consiliul popular al Capitalei. Nici un județ nu se poate sustrage răspunderii față de activitatea oricărei întreprinderi, mai cu seamă a acelora care aprovizionează direct localitățile de pe teritoriul lor. Nici organizațiile comerciale care depind de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — mă refer la cele de legume și fructe — nu sînt independente. Și ele trebuie să-și desfășoare activitatea sub controlul consiliilor populare, al Ministerului Comerțului Interior, al comitetelor județene de partid. Tot ce concură la aprovizionarea județului, a orașului trebuie să-și desfășoare activitatea sub controlul organelor de partid ți de stat. 

al consiliilor populare. Ministerul Comerțului Interior este al Republicii Socialiste România, nu numai al administrării fondului de stat. El răspunde de întregul comerț, inclusiv de cel al particularilor — și trebuie să controleze întreaga activitate comercială.în legătură cu aprovizionarea populației, doresc să subliniez din nou faptul că statul nostru dispune de toate cantitățile de mărfuri prevăzute pentru desfacere și, totodată, deține rezervele necesare, în mod permanent, pentru a putea interveni ori de cîte ori este necesar în vederea completării fondului pieței, asigurării desfășurării ritmice a comerțului. Accentuez a- supra acestui lucru deoarece sînt unii cetățeni care, neînțelegînd necesitatea obiectivă ca aceste rezerve de mărfuri să fie în posesia statului și manevrate de stat corespunzător cerințelor generale ale societății, încearcă să-și creeze singuri rezerve și stocuri. Există a- numite categorii de oameni care dispun de venituri mai mari și care, dintr-un spirit de egoism, datorită unei atitudini cetățenești pe care aș numi-o înapoiată, tind să acumuleze anumite produse de bază peste nevoile lor de consum, dere- glînd prin aceasta buna desfășurare a comerțului, aducînd prejudicii aprovizionării generale a populației. în esență, o asemenea atitudine contravine intereselor generale ale colectivității noastre socialiste, îngreunează eforturile statului de a asigura condiții corespunzătoare de aprovizionare pentru toate catego-
Denumirea 
produsului

Creșteri, în procente» 
1971/1975 

față de 1966/1970

Carne și produse din carne în u echivalent carne tăiată 45Preparate de carne 55,5Grăsimi vegetale și animale 23,7Lapte și produse lactate 60Ouă 137,6Zahăr 32,8Legume proaspete și conservate 47,7Cartofi 33.6Fructe proaspete și conservate 64.2Struguri 55,8
Stimațî tovarăși,Doresc să mă refer acum la măsurile ce trebuie luate, încă de pe acum, pentru a asigura producția anului viitor. în ce privește cerealele, zahărul, uleiul, acestea sînt stabilite prin planul de stat și trebuie acționat pentru a obține producții mai mari decit pînă acum. Probabil că va trebui să mai reflectăm însă asupra suprafeței cultivate cu porumb. Am impresia că această suprafață este încă mică ; va trebui să ajungem, la sectorul socialist, la 3 milioane hectare pentru a produce cantitatea de porumb corespunzătoare, pentru a asigura o bună bază furajeră. Au fost reduse culturile cu porumb în mod nejust, trecîndu-se suprafețe importante la așa-zisele culturi furajere. Porumbul e tot cultură furajeră ; îl cultivăm pentru a asigura îngrășarea animalelor, dar cu mai multă eficiență. Probabil ca la întreprinderile de stat să ajungem la 650 000 hectare cultivate cu porumb, iar la cooperative la 2,4 mî- lioane hectare — și aceasta înce- pînd de anul viitor. Astfel vom a- sigura necesarul de porumb pentru îndeplinirea programului de producție de carne, precum și pentru satisfacerea consumului populației. Se știe că la noi porumbul se consumă și la țară, și la oraș.Aș dori să mă refer la unele probleme privind legumele. Pînă la sfîrșitul acestui an trebuie întocmite, pe fiecare județ, programele de asigurare, cu o anumită rezervă, a necesarului de legume. Cu mici excepții la unele sortimente de legume timpurii, toate județele își pot satisface cerințele proprii. Sînt de acord să facem o anumită sistematizare la. legumele pentru conserve, pentru pastă, dar consumul curent în cea mai mare parte trebuie asigurat de către fiecare. Fiecare județ este necesar să aibă o suprafață minimă de sere și solarii. După un mic calcul, fiecare județ trebuie să dispună de minimum 20—25 hectare de sere. Capitala trebuie să ajungă la circa 200 hectare de sere și solarii proprii. Și la județe este vorba de sere și solarii proprii, nu de cele a- flate pe teritoriul lor pentru fondul general. în acest fel se va putea realiza aprovizionarea sigură în fiecare județ. Cred că cu circa 800—900 hectare de sere pe țară putem rezolva, în bune condiții, aprovizionarea pentru toate județele. Realizarea a- cestora să înceapă din anul viitor, astfel ca pînă în 1978 toate județele să-și realizeze suprafața de sere și solarii pe care o vom stabili prin program special pînă la sfîrșitul acestui an.Trebuie mai multă prevedere șl spirit de răspundere — mă refer la «tovarășii care se ocupă de sectorul de legume din Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare — pentru a avea tot timpul rezerve de semințe de legume și de răsaduri. Am stabilit cu 4 sau 5 ani în urmă să facem sere în- mulțitor. Trebuie să vedem cum funcționează și să le dezvoltăm — unele chiar în serele pe care le vom face. Să avem capacitatea ca, chiar în august, să dispunem da răsaduri pentru 10—15 mii hectare cu tomate de toamnă. Nu va fi deloc rău dacă vom avea o producție în plus.Am căpătat o experiență bună cu fasolea în cultură dublă ; acum s-a demonstrat că e viabilă. Avem posibilitatea să realizăm două culturi și la mazăre și la alte legume. Prin folosirea răsadurilor se pot cîștiga aproape 2—3 săptămîni. Nu trebuie să ne luăm după țările care au suprafețe mari și nu au ce 

riile de consumatori, pentru toți cetățenii patriei. în ultimă instanță, aceasta este o gravă încălcare a principiilor eticii și echității socialiste, a politicii generale a partidului îndreptate spre ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor și, de aceea, trebuie combătută cu toată fermitatea. O asemenea atitudine afectează relațiile de tip nou statornicite între membrii societății noastre și ea trebuie să primească riposta hotărîtă din partea întregii opinii publice socialiste. Iată de ce este necesar ca organele de partid și de stat, cetățenii înșiși să combată asemenea manifestări negative.Se impune, de asemenea, să se acționeze cu fermitate pentru aplicarea întocmai a hotărîrilor partidului și statului în vederea asigurării ritmice și în cele mai bțlne condiții a aprovizionării populației. Cetățenii trebuie să aibă deplina încredere că partidul și guvernul vor face totul ca măsurile hotărîte să fie traduse în viață, ca sporurile stabilite la desfacerea produselor de larg consum să fie realizate întru totul. Consecvența cu care partidul și statul acționează pentru satisfacerea cerințelor populației este demonstrată cu putere și de importantele succese dobîndite în cursul acestui cincinal în domeniul desfacerii produselor de larg consum.Iată o imagine sintetică a creșterii desfacerilor la principalele produse agroalimentare în anii actualului cincinal, față de cincinalul anterior ;

face cu ele, după țările care lasă anual milioane de hectare nemuncite. Noi trebuie să lucrăm fiecare metru de teren agricol. Să ne îngrijim de semințe, să elaborăm tehnologii care să ne asigure 2—3 culturi de legume pe aceeași suprafață.Nu putem discuta aici, desigur, fiecare cultură în parte ; în județe trebuie întocmit însă programul pentru toate sortimentele de legume. Rog ca în aceste programe ce se vor stabili pentru anul viitor — în cursul următoarelor luni, pînă la sfîrșitul lui noiembrie cel mai tîrziu — să fie soluționate complet aceste probleme, pe fiecare județ. Să prevedem și o rezervă de producție de 10—15 la sută, pornind de la producțiile obținute. Trebuie luate măsuri pentru a se asigura irigarea întregii suprafețe cultivate cu legume, fo- losindu-se toate sistemele, inclusiv cele simple.Aș vrea să mă refer și la problema loturilor deținute de populație. Practic, noi avem cam un milion și jumătate de hectare, deci peste 15 la sută din suprafața arabilă a țării este deținută de membrii cooperatori și de țăranii necooperatori. Toată această suprafață trebuie inclusă în planul de cultură. Doresc să fie clar ; trebuie să introducem planuri de cultură pe fiecare gospodar, inclusiv în orașe. O bună parte din legume poate să le realizeze populația. Avem o experiență bună în Prahova, unde în- tr-un șir de comune s-au făcut în curți solarii. Și în Oltenia sînt cî- teva asemenea comune. Să generalizăm această experiență ! Să-i ajutăm și pe cetățeni să facă două culturi. Sînt foarte avantajoase so- lariile mici, în curte, unde vîntul nu produce stricăciuni. Țăranii, chiar și muncitorii care locuiesc la sate, le pot îngriji foarte bine. Trebuie să tindem ca fiecare gospodărie din comune, inclusiv ale muncitorilor care trăiesc la sate, să crească cel puțin 2 porci, din care unul pentru a fi contractat cu statul. Aceasta va îmbunătăți aprovizionarea proprie a cetățenilor respectivi, va duce la creșterea veniturilor lor, contribuind, totodată, la sporirea fondului de stat, la îmbunătățirea aprovizionării generale a populației. Fiecare cetățean care are curte trebuie să crească animale și păsări. De asemenea, în jurul orașelor, toate terenurile trebuie cultivate cu legume. în curțile fabricilor — avem suprafețe mari încă neocupate — să cultivăm legume pentru cantine ; să lucreze personalul din întreprinderi. Să-și cultive fiecare întreprindere legumele de care are nevoie, să le lucreze muncitorii ! Aceasta este și obligația celor care au case proprii în orașe, inclusiv în București.Deci trebuie să includem în programul agricol și populația. Ministerul Agriculturii este al întregii agriculturi, nu numai al celei de stat; consiliul popular, de asemenea, trebuie să se ocupe de întreaga agricultură, nu doar de cea de stat și cooperatistă. Trebuie să ne ocupăm de felul cum este lucrată întreaga suprafață agricolă din țară.Programele de legume pentru anul viitor trebuie să fie întocmite pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, luîndu-se măsuri pentru asigurarea întregii cantități de semințe, cu rezervele corespunzătoare.în ce privește produsele zaharoase, ne gîndim ca în 1980 să a- juhgem la 250 000 tone. O parte o vom produce în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în întreprinderile centrale, iar o parte în industria locală. 

Cu o creștere anuală corespunzătoare, să ajungem în 1980 la 250 000 tone produse zaharoase, față de 80 000, cît avem în prezent, și 130 000, cît este prevăzut pentru anul viitor. Același lucru e valabil și pentru conservele de fructe, pentru compoturi și alte produse din această categorie.Trebuie rezolvate, de asemenea, o serie de probleme în zootehnie. Am discutat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să revedem programul în acest sector. Să pornim de la necesitatea ca fiecare județ să-și creeze complexe cooperatiste sau de stat pentru nevoile proprii. Complexele pentru nevoile generale ale statului nu vor mai intra în planul de aprovizionare al județului respectiv. în planul de aprovizionare al județului trebuie să intre și contractările cu populația. Va trebui să analizăm ca cooperația să aibă un rol mai mare în contractările cu populația. Porcii și păsările contractate să intre în fondul de aprovizionare județean. Nimeni să nu mai aștepte să i se trimită din București păsări sau porci. Fiecare județ să-și asigure baza proprie, inclusiv la ouă.Pe ansamblu însă, se impune să revedem programul zootehnic. Cred că trebuie să ajungem la o creștere mult mai substanțială a numărului de porci în complexe — probabil la 7—8 milioane. Va trebui să sporim, de asemenea, programul producției de carne de pasăre. Vom ajunge probabil la circa 5 miliarde de ouă în 1980, în sectorul socialist, ca să putem asigura din acest sector circa 200 bucăți pe locuitor.Probleme serioase se pun și în ce privește laptele și produsele lactate. Avem un număr de vaci care ar trebui să permită satisfacerea din plin a necesarului de lapte, cu condiția să obținem producții corespunzătoare. Dacă a- jungem la o medie pe țară de 2 000 litri, cu numărul de vaci pe care îl avem putem satisface din plin consumul de lapte și produse lactate.Se impun măsuri hotărîte pentru a soluționa rapid și problema bazei furajere. în unele țări, întregul gunoi de grajd se pune în siloz și se redă în consumul animalelor. Paiele, cocenii de porumb nu se lasă pe cîmp, se folosesc, se balotează, se toacă, se pregătesc în furaje. Noi nu folosim în mod corespunzător nici 50 la sută din furajele grosiere. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a primit sarcina să elaboreze tehnologii în acest sens. Să soluționăm rapid problema folosirii complexe a a- cestor substanțe nutritive. Județele să-șT asigure furajele, strîn- gînd totul de pe cîmp, din lacuri, din pădure. Munții noștri sînt încă slab folosiți în această privință, multe finețuri sînt necosite. Avem, deci, rezerve și în ce privește asigurarea bazei furajere ; trebuie să luăm măsuri pentru ca de anul viitor să realizăm o îmbunătățire substanțială și în sectorul zootehnic.în program este prevăzută și creșterea producției de pește și a producției de conserve. Avem cî- teva sute de mii de hectare luciu de apă în bălți care nu produc nimic. Pînă la sfîrșitul acestui an să avem un program pe fiecare județ, pe fiecare luciu de apă. Să stabilim cine se ocupă de popu- larea apei, cît puiet este necesar și cît pește trebuie să se obțină. Putem obține ușor o cantitate de minimum 100 mii tone de pește din aceste bălți. Trebuie să luăm măsuri pentru a realiza acest lucru !în acești săptămîni s-au discutat măsuri privind viile și pomii. Avem 400 mii hectare cu pomi. Cea mai mare parte dau producții mici. S-a făcut un program — care va veni la fiecare județ — potrivit căruia în următorii cîțiva ani se vor reface toate plantațiile prin replantarea și îndesi- rea pomilor. Să facem în așa fel încît să nu afectăm producția curentă, iar în 3—4 ani să obținem o sporire serioasă a producției. A- cest program pe care o să-1 primească toate județele să fie definitivat, urmînd ca în decembrie să îl analizăm cu fiecare județ, separat pentru pomicultură și viticultură. Nu trebuie defrișat nimic, în afară de ceea ce este uscat; restul să fie completat, sistematizat, pe baza indicațiilor date. Prin sistematizarea livezilor și a viilor să obținem creșterea producției. Apoi treptat să aplicăm întregul program de comasare.Iată cîteva probleme asupra cărora am vrut să insist, iată măsurile ce trebuie luate pentru creșterea rapidă a producției agroalimentare în vederea satisfacerii în condiții corespunzătoare a cerințelor de consum ale populației.Ați citit în comunicat că sînt asigurate, în condiții bune, din punct de vedere cantitativ, produsele de îmbrăcăminte, țesăturile, încălțămintea. Din punct de vedere calitativ însă, și în acest domeniu se mențin lipsuri serioase.Este necesar să ne ocupăm foarte serios de buna aprovizionare cu aceste mărfuri pînă în comune. Toate stocurile de produse de iarnă, toate confecțiile și tricotajele pentru sezonul rece trebuie aduse în magazine. Să nu rămînă nici la întreprinderi, nici în depozitele de gros. Pînă la sfîrșitul lunii octombrie, produsele pentru iarnă trebuie să fie expuse în magazine.Trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea atît a calității, cît și a prezentării produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Trebuie ca industria și comerțul să-și facă pe deplin datoria în această privință ! Fiecare comitet județean și consiliu popular trebuie să acționeze în această direcție.Am stabilit măsuri pentru livrarea unor cupoane și altor produse din stoc cooperației meșteșugărești 

șî cooperației de consum, din care acestea să confecționeze produse în vederea satisfacerii necesităților populației. Avem în vedere nu numai produsele de iarnă, ci și cele pentru primăvară. Există și meseriași particulari care lucrează în comune și orașe și cărora, de asemenea, trebuie să le livrăm cupoa- nte și alte materii prime pentru a putea produce. Odată ce am prevăzut în lege posibilitatea ca meșteșugarii să desfășoare și activitate în mod individual, trebuie să le dăm și materie primă. în special cupoanele trebuie îndreptate — și la sate și în orașe — către toți cei care pot produce.în ce privește calitatea în industria textilă și de încălțăminte, starea de lucruri nu ne poate mulțumi. Conducerea Ministerului Industriei Ușoare a greșit cînd a venit și a solicitat, în repetate rîn- duri, să stagneze unele activități, să închidă unele secții, să scoată din planul de investiții unele obiective. Nu putem spune că avem o industrie textilă la nivelul care să ne permită să o- prim investițiile. Din punct de vedere al finisajului, al calității, avem încă mari rămîneri în urmă. Problema este să vedem ce dezvoltăm și unde trebuie să investim pentru a realiza acele capacități care să asigure produse de înaltă calitate, o valorificare superioară la export și satisfacerea în bune condiții a cerințelor din țară. Oamenii muncii cer țesături mai bune, mai frumoase ; ei nu mai vor să poarte lucruri pe care le purtau acum 10 ani. Trebuie acționat ferm pentru ridicarea calității produselor. Să analizăm atent ce trebuie să dezvoltăm — îndeosebi în sectorul de fire și țesături de calitate, în sectorul finisajelor. în 2—3 ani de zile să soluționăm practic toate aceste probleme.în ce privește produsele de uz casnic, sînt prevăzute cantități corespunzătoare. Multe sortimente nu le producem încă. Cooperația meșteșugărească și cea de consum, industria locală trebuie să stabilească programe pentru toate sortimentele care se cer în județe, în- cepînd cu cele de uz casnic, mergînd pînă la sape și topoare, și care nu e nevoie să fie fabricate în industria mare. Trebuie să stabilim dezvoltările pornind de la folosirea integrală a capacităților existente, de la valorificarea materiilor prime locale, pentru a putea asigura satisfacerea mai bună și deplină în următorul cincinal a cerințelor întregii populații.Și în ce privește produsele electrotehnice, unele trebuie date spre fabricare industriei locale și cooperației. Să dăm modele acestor unități și să organizăm producția pentru a satisface mai bine cerințele populației.în ce privește serviciile, trebuie de asemenea să prevedem, în programul pe care îl facem, necesarul de spălătorii și călcătorii, de tot ce asigură satisfacerea necesităților populației, luînd măsuri pentru mai buna organizare a muncii, asi- gurînd investițiile și producere^ utilajelor necesare în țară.Problemele satisfacerii necesităților populației să fie soluționate în toate domeniile de activitate, din toate punctele de vedere, atît în orașe, cît și în comune. Trebuie să cuprindem această activitate într-un program unitar. în programele respective să se prevadă inclusiv băile populare, ce trebuie construite în comune. Să prevedem folosirea contribuției populației în scopul ridicării nivelului de civilizație al satelor.Problemele privind buna servire a populației să fie urmărite, pe baza programului stabilit, lunar, așa cum urmărim întreaga activitate economică. Să înțelegem că și aceasta este o parte a planului de dezvoltare economico-so- cială a țării.Stimați tovarăși,Doresc în continuare să mă ocup de cîteva probleme în legătură cu Congresul consiliilor populare județene, al primarilor orașelor și comunelor. După cîte am reținut și după cît știu din informările primite de peste tot, timpul rămas pînă la congres nu este suficient pentru elaborarea programelor de dezvoltare a comunelor. Pentru că nu este vorba numai de programul de sistematizare, ci de programul dezvoltării economico-sociale și sistematizării orașelor și comunelor. în elaborarea acestui program trebuie să începem cu producția, cu ce se va produce în fiecare comună. Am în vedere și acțiunea de redare în agricultură a noi suprafețe, și producția de furaje și creșterea animalelor. Trebuie cuprinse, de asemenea, activitățile industriale, inclusiv morăritul. Am în vedere și atelierele meșteșugărești, unitățile de comerț și de servire, unitățile sanitare, de învăță- mînt. în acest cadru trebuie să privim sistematizarea comunei și a orașului respectiv. Aceasta trebuie să cuprindă și amplasarea grajdurilor, a unităților industriale. Un asemenea program trebuie să aibă fiecare comună — și acesta trebuie să se bazeze pe plan. La întocmirea programelor de dezvoltare a fiecărei comune să fie incluse și planurile proprii ale întreprinderii agricole de stat, al S.M.A., cooperativei de producție agricole și tuturor unităților economico-sociale care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei. Comitetul de partid, primarul poartă răspunderea prin lege pentru buna desfășurare a întregii activități economico-sociale din comună. Aceasta se înțelege prin autonomia înscrisă în lege. Autonomia primarului este aceea de a conduce activitatea, de a-și sufleca mînecile și a merge pe cîmp zi de zi, din zori pînă în noapte, împreună cu oamenii muncii.Astfel se pune problema cu planurile de dezvoltare economico-so-
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elală teritorială. Pe comune, pe consilii intercooperatiste, pe orașe, centralizat apoi pe județe, planul dezvoltării economico-sociale trebuie să fie analizat începînd cu organizația comunală de partid și a- dunarea generală a cetățenilor. Pentru ca toți cetățenii să aibă timp și posibilitatea de a-1 cunoaște, să fie afișat la școală, la căminul cultural, la primărie, în cooperativă, în 2—3 locuri, iar în comunele mari, și în subunitățile corespunzătoare. Cetățenii trebuie să se pronunțe asupra felului cum vor arăta comuna, satul în 1980, a- supra a ce trebuie făcut pentru aceasta în 1976, în 1977, în 1978. Ei trebuie să știe ce investiții se vor face, de unde vor lua fondurile pentru investiții, punîndu-se accentul pe contribuția populară, inclusiv în ce privește activitățile industriale. Sînt cooperative care ar putea construi fabrici de 100 milioane lei. Trebuie stabilită perspectiva în domeniul irigațiilor, al gospodăririi apelor, precizîndu-se cine va face regularizarea unei ape, cine va face Iacul de acumulare, cine le va îngriji. Trebuie să se pună în evidență răspunderea ce revine în această privință fiecărei comune, fiecărui oraș, fiecărui cetățean.Despre un asemenea plan este vorba. Sînt de acord că el nu se va putea realiza în bune condiții pînă la sfîrșitul lunii noiembrie. De aceea, împreună cu tovarășii din Comitetul Politic Executiv ne-am gîndit să amînăm Congresul consiliilor populare, asțfel ca pînă la sfîrșitul lunii decembrie aceste planuri să poată fi elaborate pentru a fi discutate în adunările populare din comune. In conferințe se va discuta un program ce va da posibilitatea să se știe precis ce trebuie să facem. Vom centraliza apoi aceste planuri pentru ca, în congresul pe țară, să discutăm un program realist, bazat pe consultarea practică a tuturor cetățenilor. Dacă considerați. că puteți termina pînă la sfîrșitul lui decembrie, spre sfîrșitul Iui ianuarie sau începutul lui februarie am putea ține congresul, conferințele urmînd să aibă loc în ianuarie. Va trebui ca pe linia Comitetului pentru consiliile populare, pe linia secțiilor Comitetului Central să acordăm un ajutor mai mare pregătirii acestor lucrări.Aș dori, de asemenea, să atrag atenția asupra necesității de a se lua toate măsurile pentru ca pînă cel mai tîrziu la 24—25 ale acestei luni însămînțările să fie terminate complet. Avem toate condițiile pentru aceasta. De asemenea, este necesar să se desfășoare în cele mai bune condiții toate lucrările agricole de toamnă și să se asigure strîngerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte, precum și a furajelor. O importanță deosebită are, de asemenea, pregătirea recoltei anului viitor. Dispunem de toate premisele pentru a crea o bază temeinică realizării unor recolte bune în anul 1976.Stimați tovarăși,Nu doresc să mă ocup acum de planurile industriale. O să avem în acest scop plenara Comitetului Central.S-au făcut aici referiri la o serie de lipsuri foarte serioase. Se pare că birocratismul îi ține încă destul de strîns pe unii tovarăși din conducerile ministerelor ; de abia reușesc să se miște puțin pe teren și apoi revin și nu se mai despart de scaune, de birouri. în cursul acestei luni trebuie clarificate toate problemele legate de aprovizionarea tehnico-materială, de contractare. Contractul e obligatoriu. Tot ceea ce se prevede să se producă în țară trebuie contractat, fie mergînd la județe și reali- zînd acolo contractele, fie chemînd centralele aici. Comitetul de Stat al Planificării trebuie să înțeleagă că nu și-a terminat treaba și că, împreună cu Ministerul Aprovizionării, cu ministerele de resort, trebuie să asigure soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică producția în îndeplinirea planului. Trebuie să se întocmească fișe pe fiecare județ, pe fiecare centrală, cuprinzînd problemele mai importante și să se vină cu ele la guvern, la Comitetul Politic Executiv pentru a fi soluționate. Toate problemele trebuie să-și găsească rezolvarea, nu trebuie să rămînă nimic nesoluționat ! Trebuie stabilit clar ce trebuie pentru aprovizionare, ce putem face în țară, în spiritul hotărîrilor plenarei din vară, reducînd cît mai mult importul, asigurînd echilibrarea balanței de plăți. Trebuie luate toate măsurile pentru a asigura desfășurarea normală a producției.A soluționa problemele nu înseamnă a le lăsa la o parte, a închide ochii, ca pe urmă să ne pomenim, în cursul anului, cu situații pe care nu mai știm cum să le rezolvăm. Avem toate condițiile, avem baza corespunzătoare pentru a asigura soluționarea tuturor problemelor legate de producție — atît în industrie, cît și în celelalte domenii.Am constatat, de curînd, pe lîngă altele, că planul de extragere a uleiului din porumb nu s-a realizat. Am făcut o instalație în acest scop, dar nu s-a mai produs nimic, Putem ușor, cu o anumită cantitate de porumb, să obținem anual 30 000—50 000 tone de ulei, superior celui de floarea-soarelui, cu care să îmbunătățim substanțial aprovizionarea populației. Tovarășii din industrie au spus că le trebuie cîțiva ani pentru a produce circa 200 de asemenea instalații. După părerea mea toate trebuie realizate anul viitor. Să luăm măsuri pentru ca cel mai tîrziu în 1977 să asigurăm extracția a 30 000 tone de ulei 

din porumb. Iată ce înseamnă sl ne ocupăm serios de probleme, să analizăm și să soluționăm problemele.înainte scoteam foarte mult ulei din dovleac. Am discutat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, și va trebui ca, începînd cu anul viitor, să sporim foarte serios, îndeosebi la particulari, producția de dovleci. Să colectăm toată sămînța și să sporim producția de ulei. în acest scop să studiem toate plantele din care se poate obține ulei, din care se obține în prezent pe plan mondial. In general, trebuie să cunoaștem mai bine toate plantele, cu calitățile lor, pentru a vedea mai bine cum le putem folosi. Același lucru e valabil și pentru industrie. Trebuie să folosim la maximum resursele interne, să soluționăm problema pieselor de schimb în țară, să grăbim asimilarea diferitelor mașini, piese de schimb și substanțe chimice. In felul acesta vom asigura atît o bază temeinică pentru producție, cît și realizarea planului și echilibrarea balanței de plăți.După această ședință, împreună cu miniștrii, cu conducerea guvernului trebuie analizate toate problemele ce se cer soluționate în fiecare județ. în legătură cu ceea ce va reieși din această discuție, pînă la sfîrșitul lunii, organele centrale trebuie să dea răspuns, găsind soluții tuturor problemelor. Nu trebuie să rămînă nici o problemă neșoluționată ! Cînd vom merge cu planul la Marea Adunare Națională să se cunoască totul pînă la ultima întreprindere, pînă la ultimul muncitor.Problemele aprovizionării, ale producției agricole și industriale pun sarcini de mare răspundere în fața organizațiilor de partid, a comitetelor județene. Am vorbit în treacăt despre unele neajunsuri ț nu vreau să mă ocup de ele în a- ceastă ședință. Este însă evident că în munca multor organizații de partid, a unor comitete județene de partid există lipsuri foarte serioase din punct de vedere al organizării, aî controlului, al urmăririi înfăptuirii pînă la capăt a măsurilor stabilite. Sînt, de asemenea, lipsuri grave în activitatea conducerilor ministerelor, a celorlalte organisme centrale, la centrale, la întreprinderi, în ce privește asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru soluționarea problemelor. Consider că fiecare a reflectat și va reflecta asupra celor ce s-au discutat aici, că în cadrul birourilor și comitetelor județene, al organismelor centrale de conducere se vor discuta în mod amănunțit măsurile ce se impun pentru lichidarea neajunsurilor, pentru înfăptuirea în întregime a sarcinilor stabilite de Comitetul Central, de Comitetul Politic Executiv.Nu există probleme care să nu-șî poată găsi rezolvarea. Depinde de munca fiecărei organizații de partid, a fiecărui minister, a fiecărui cetățean ca să asigurăm nil numai înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea pentru cincinalul viitor, dar și soluționarea înțr-o formă superioară a problemelor aprovizionării, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Trebuie bine înțeles de către fiecare activist că ceea ce a subliniat Congresul al XI-lea, ceea ce spunem de fiecare dată — că scopul întregii activități a partidului, esența societății socialiste o constituie bunăstarea oamenilor muncii — trebuie să treacă zilnic, ca un fir roșu, prin întreaga activitate a organelor de partid și de stat Pînă la urmă, prin ce măsurăm dezvoltarea societății noastre ? Numai prin faptul că producem tot mai multe mașini, tot mai multe bunuri materiale ? Aceasta trebuie să se reflecte în îmbunătățirea condițiilor de viață, în ridicarea gradului de civilizație al poporului. Asupra acestor probleme, comitetele județene, toate organele de partid și de stat trebuie să se gîn- dească cu toată răspunderea, să acționeze zilnic. Bunăstarea poporului este problema centrală a activității lor, iar realizarea acestui obiectiv nu este posibilă fără înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială, fără munca disciplinată a fiecăruia la locui său de producție.Trebuie să punem capăt unor atitudini boierești, care se mai în- tîlnesc și la unii activiști de partid și de stat. Comunismul nu se poate construi fără muncă 1 El nu este societatea trîntorilor, ci societatea oamenilor muncii 1 Trebuie să se înțeleagă faptul că fără disciplină, fără ordine, fără muncă nu vom putea înfăptui ceea ce ne-am propus. Dacă vrem, într-adevăr, să obținem progrese rapide, dacă vrem să lichidăm starea de înapoiere de Ia care am pornit, să asigurăm condiții pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, trebuie să muncim serios și la un nivel de organizare și concepție tot mai înalt, în toate domeniile de activitate. Să acționăm într-un spirit rațional, de disciplină, ordine, economie și eficiență pentru a scoate din fiecare lucru tot ce este util. Numai așa ne vom face cu adevărat datoria făță de popor, față de cauza socialismului și comunismului.Iată în ce spirit concep că trebuie analizate problemele dezbătute aici și acționat pentru soluționarea lor !în încheiere, aș dori să exprim convingerea că toate comitetele județene de partid, organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din industrie și din agricultură, din toate sectoarele vieții sociale vor acționa pentru îmbunătățirea generală a întregii noastre activități.Cu aceasta, vă doresc succes în activitatea viitoare închinată prosperității României socialista I
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FAPTUL
DIVERS
Dinții si... 
pictura 
murală

La centrul de stomatologie al 
Spitalului clinic de copii din 
Timișoara, pereții culoarelor și 
ai cabinetelor medicale au fost 
pictați cu scene din „Capra cu 
trei iezi", „Albă ca zăpada" și 
din alte basme. Potrivit aprecie
rii conf. dr. Ovidiu Grivu, șeful 
centrului, in această ambianță, 
numărul copiilor care își înving 
teama de dentist a crescut simți
tor. Experiența timișorenilor a 
trezit interesul multor specialiști 
din țară și de peste hotare. Și 
încă un amănunt : cei peste 200 
de metri pătrați de picturi mu
rale sint opera... copiilor. Mai 
precis, a elevilor din clasa a Vl-a 
B de la Liceul de arte plastice 
din Timișoara.

Biciclistul 
care a văzut... 
moartea

Un bătrinel Simpatic din Satu- 
Mare, de citeva zile încoace, își 
spune singur : „Eu sint ăla care 
a văzut... moartea". Mergind im
prudent cu bicicleta, simpaticul 
bătrinel a apărut brusc în fa
ța unui autocamion încărcat cu 
sticle de bere. Numai prezența 
de spirit extraordinară a șoferu
lui Czier Laszlo, care a virat în- 
tr-o fracțiune de secundă și a 
frinat violent, l-a salvat chiar in 
clipa in care ajunsese intre ro
țile remorcii. Scăpat ca prin mi
nune, după ce și-a revenit, bă- 
trinelul s-a „pozat" intru amin
tire, după care a început să nu
mere sticlele de bere sparte din 
pricina lui : 165. „Le plătesc, 
taică, ce să fac ? Îmi închipui 
că am făcut o „cinste".

De-ale
escrocilorDoi oameni in puterea viratei din Iași — Petru Atudorei (37 de ani) și Adrian Pascal (33 de ani) au stat cit au stat fără să muncească nicăieri, după care, nemaiavînd bani în buzunare, s-au apucat de escrocherii. Primul — Atudorei — se „specializase" în... butelii de aragaz :— Eu nu cer ca alții 2 000. Mie îmi dai matale fix 1 400 și mîine, la ora 12 fix, vin personal cu butelia la domiciliul matale.Cum lua banii, cum dispărea.Al doilea, Adrian Pascal, se „profilase" pe... schimburi de domiciliu. Mai exact, contra unei

Analizînd cîteva dintre piesele intr-un act editate anul aoesta in colecția de teatru scurt a Institutului de cercetări etnologice si dialectologice. într-un articol apărut nu demult in „Scînteia", alături de semnalarea unor lipsuri mai vechi, se atrăgea atentia si asupra cîstigurilor înregistrate în ultimul timp în ridicarea ștachetei calitative a unor asemenea piese, în primul rînd în sporirea eficientei lor educative. Pornind mai ales de la lipsurile semnalate în articolul amintit — Si ți- nînd seama de importanta deosebită pe care o prezintă teatrul scurt în procesul educativ — credem că discuția poate continua ne multiple planuri și din diverse unghiuri de vedere, astfel incit să-și spună cuvîntul și cei ce scriu, și cei ce joacă piesele într-un act, ba cei care vor crezînd a mai vea motive să ocolească, de vreme ce nu Ie întîl- nim decît ca excepții în repertoriul teatrelor profesioniste cimpul de vațîe al dramatice.Situația vut, ce-i explicațiile ei, binecunoscute, ținînd între altele de o mai veche si greșita înțelegere a noțiunii de accesibilitate și de proliferarea, pe această „bază", la un moment dat. a unei producții — cu rare excepții ! — submediocre, etichetată global si peiorativ ca „bună pentru amatori", de care critica putea în consecință să nu se ocupe, numai pentru simplul motiv că ar fi fost „destinată în exclusivitate amatorilor". Perpetuarea unei asemenea optici ar fi însă cît se poate de nefirească si de dăunătoare azi. nu numai pentru mișcarea teatrală de amatori si repertoriul ei. ci și pentru cea profesionistă si repertoriul ei. pentru literatura noastră dramatică în general.Desigur, piesa într-un act are legile ei proprii de construcție, cere o maximă concentrare a acțiunii și a locurilor ei. o renunțare la expoziție și introducere, cere chiar o altă structură a replicii, obligată la con- ciziune. In fine, un mod diferit de a concepe si soluționa conflictul dramatic. Dar toate atributele care fac ca piesa într-un act să fie o specie distinctă a genului dramatic tin de structura ei Intimă, nu de gradul de profesionalism al celor care urmează s-o interpreteze. Pe de altă parte, aceste atribute nu au o calitate axiologică. nu fac ca piesa intr-un act să fie mai bună sau mai puțin bună, mai puțin valoroasă decît piesa în două părți, ori în trei, patru sau cinci acte, numai pentru că este in-

Și 
fi 
a- 
le

și în obser- criticiiși-a a- drept.

act. Riscăm aceste truisme că adevăruri ele- mai sînt încă de- generîndu-se în lanț — și care se echivalenței „pie-
tr-undoar pentru faptul mentare au fost și seori neglijate, schimb confuzii în țin lanț — datorită să într-un act — piesă pentru amatori", în vreme ce ar trebui să fie evident pentru toată lumea că nu poate exista o piesă „bună pentru amatori" care să nu fie bună și pentru profesioniști, după cum o piesă „bună pentru profesioniști" este la fel de bună și pentru amatori.Istoria literaturii si istoria teatrului nu cunosc de altfel cazuri în care critica literară, critica dramatică si în general viata teatrală să fi luat

ceea ce înseamnă abordarea unei problematici de actualitate. Așadar, dacă piesa Intr-un act de la Alec- sandri și pînă la cel mai recent autor cu har și conștiință artistică, nu a reprezentat și nu repreziptă o altă literatură decît literatura dramatică proprie autorilor respectivi — făcînd în același timp parte integrantă din dramaturgia noastră originală — ; dacă autorii nu și-au permis vreodată s-o considere altfel sau s-o trateze ca „subliteratură", indiferent dacă urma să fie interpretată de profesioniști sau de amatori, apare cel puțin nedumeritoare postura de cenușăreasă pe care unele cercuri ale mișcării noastre teatrale o rezervă încă piesei în-

sume — tot fixp — de 3 000 lei, promitea că „aranjează" mutația în Iași.Și cum lua banii, cum părea.Acum au apărut amîndoi, în stare de reținere, in fața anchetatorilor de la miliția ieșeană. Cei care au dat cite 1 400, ca și cei care au dat cite 3 000 n-or să mai vadă nici butelii, nici buletine schimbate. Iar pe cel doi escroci o să-i vadă numai la tribunal.

dis-

„Habar 
n-am“-zicea. 
Dar avea

Autocamionul 21—BV—4569, al 
Întreprinderii de construcții in
dustriale și montaje Brașov, a 
fost oprit, pentru un control 
obișnuit, de un lucrător de mi
liție. , „

— Poftiți actele — i le-a ofent 
șoferul Iancu Oprea. Duc nave
tiștii acasă. E-n ordine ?

— Cu actele e-n ordine. Cu 
navetiștii, de asemenea. Dar ta
bla aceea zincată (246 kg — n.n.) 
de unde este și unde merge 7

— Habar n-am — a răspuns 
șoferul. Acum o văd și eu prima 
dată. Eu sint un om corect. N-am 
chef să intru in bucluc.

Dar — cu sau fără chef — a 
intrat. Pentru că tabla zincată a 
ajuns înapoi de unde o furase.

Pentru un 
sac cu sfeclăIlie Neicu, din comuna Vișina, județul Olt, a plecat la cîmp cu noaptea-n cap, Ia recoltarea culturilor de toamnă. Cum a- junsese mai repede decît ceilalți, în loc să se apuce de treabă, s-a dus la grămada de sfeclă de zahăr, a umplut un sac, l-a urcat în spinare și a por- nit-o spre casă, încercînd sa traverseze calea ferată. A fost surprins de un tren și accidentat mortal.
Scurt circuitMai multe familii de pe bulevardul George Coșbuc din Galați s-au pomenit, deodată, pe întuneric. Deranjament pe rețeaua electrică. Ce-i de făcut într-o asemenea situație 7 Simplu : dai telefon la deranjamente. Zis și făcut. Oamenii au telefonat, au așteptat, dar electricienii de la deranjamente nu s-au... deranjat, decît după multe insistențe și după aproape două zile. Cum asemenea deranjamente s-au mai înregistrat, cu „operativitatea" de rigoare, un cititor se întreabă _ și ne întreabă : cum noi, locatarii, sintem penalizați dacă nu achităm la timp costul luminii, ce-ar fi dacă și cei care Intîrzie în înlăturarea avanilor ar avea parte de cite un scurt- " • ------ *— laarcircuit care să-i curenteze... buzunare 7 Cred că atunci interveni cu viteza luminii !

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1

Clubul tineretului din Zalâu Foto : S. Cristian

amatori ; teatru de amatori —rabat calitativ". Nu trebuie trecut cu vederea faptul că o asemenea tratare, din partea teatrelor și a criticii, n-a avut darul să trezească atenția tuturor scriitorilor valoroși asupra acestui domeniu.încercînd să asigure împrospătarea continuă a repertoriului celor peste 4 300 de formații teatrale de amatori. în spiritul indicațiilor cuprinse în Programul partidului, colecția de teatru scurt a Institutului de cercetări etnologice și dialectologice se străduiește să ofere acestor formații, și nu numai lor, piese care — așa cum cerea cronicarul dramatic Mihai numai să placă, ci să și folosească, ba încă înainte de toate să folosească". Să folosească prin conținutul lor educativ, prin mesajul pe care autorii își propun să-l transmită publicului. prin cuprinderea sau punerea unor probleme specifice actualității noastre socialiste, fie din lumea satului și a prefacerilor sale contemporane, fie din mediile industriale, preocupin- du-se totodată de a tinerei gene-

Eminescu — ..nu
Calitatea și calitățile

teatrului scurt
Avem nevoie de piese care „...nu numai sâ placă, ci să și folosească, ba încă înainte de 

toate să folosească" —scria cronicarul teatral MIHAI EMINESCU CARNET MUZICALin considerație doar piesele In trei acte ale unor autori, negliiîndu-le total pe cele într-un act ale acelorași autori. Fie că le joacă sau nu amatorii, piesele într-un act scrise de Cehov fac parte integrantă din dramaturgia cehoviană și din dramaturgia rusă, după cum cele scrise de O’Neill aparțin dramaturgiei americane. Exemple similare pot fi desprinse din toate literaturile.Să amintim, de asemenea, faptul că, mai ales în zilele noastre, piese scrise special pentru formații teatrale de amatori sau semiprofesioniste își găsesc apoi, firesc, locul și in circuitul teatrelor profesioniste, intrînd totodată în patrimoniul valorilor consacrate ale respectivei literaturi dramatice — și este de subliniat cum critica dramatică își face un merit din a le remarca apariția și din a-și asuma responsabilitatea lansării a- cestor piese. (Există, și aici, suficiente exemple în literaturile franceză sau poloneză, sovietică, america-* nă sau engleză etc.).Lucrurile n-au stat tea sta altfel nici în piesa într-un act și In litățile de practicare a teatrului scurt, departe de a fi o invenție de dată recentă, se confundă cu înseși începuturile literaturii noastre dramatice și au o bogată tradiție, atit sub aspectul militantismului lor angajat, al patriotismului lor, cît si al ascuțișului satiric ori al spiritului agitatoric, puțind oricînd servi de exemplu pentru

și nu vor pu- viitor. La noi, general moda-

tr-un act. Este adevărat, Ia radio și televiziune teatrul scurt a început să se simtă — cum remarca un prestigios actor — „la el acasă". Aceasta datorită faptului că a fost realmente încurajat prin concursurile anuale de creație, prin „stagiuni" permanente de teatru scurt.Dar cîte teatre profesioniste și-au Înscris — în mod programatic; nu conjunctural — piese intr-un act în repertoriul lor 7 Cîte teatre profesioniste cunosc măcar toate piesele într-un act scrise de Horia Lovinescu, Paul Everac, Ion Băiesu. Gheorghe Vlad. D. R. Popescu, Al. Mirodan, Teodor Mazilu, Dumitru Solomon 7 Cîte sînt la curent cu actualele proiecte de piese într-un act ale acestor autori si ale altora, ca Marin Sorescu. Mircea Radu Ia- coban, Al. Andrițoiu sau ale unor nume noi 7 Necunoscînd aceste realități — sau neacordîndu-le importanta cuvenită — teatrele nu au solicitat dramaturgilor și piese într-un act. ne care să le poată juca in e- ventuale spectacole coupee, spectacole care tin si ele de o veche tradiție a teatrului profesionist de la noi și de pretutindeni. Mai este de arătat că nici critica nu și-a îndreptat cu consecvență atenția asupra pieselor într-un act, sint jucate de sau profesioniști.cut-o nu a întreprins o judecată a- profundată, responsabilă, ci una superficială, concesivă, supusă prejudecății : „teatru scurt — teatru de
indiferent dacă artiști amatori iar cind a fă-

educația patriotică rații. Dar acest folos să fie nu teoretic, ci practic, realizat prin calitatea lucrărilor, prin premisele de spectacol pe care le oferă, adică nu prin ceea ce declară textele, ci prin ceea ce spun implicit, în limbaj specific teatral, singurul care poate să convingă în această ipostază.Iată de ce ridicarea calității piesei într-un act este o sarcină deosebit de dificilă, care nu se poate soluționa prin măsuri ocazionale si unilaterale, ci necesită eforturi conjugate din partea autorilor și a criticilor dramatici, a teatrelor profesioniste si a formațiilor de amatori, care pot propune chiar ele noi titluri si noi autori. (în condițiile dezvoltării mișcării teatrale de amatori — avem în țară 18 teatre populare, cu bogată activitate — aceasta ar trebui să devină și un laborator de dramaturgie. cu permanentă deschidere către Eficientă în tratarea operativă a problemelor actualității). Pentru a se realiza cu adevărat un salt calitativ. credem că piesa într-un act are în primul rînd nevoie de colocviul permanent al acestor factori, de părăsirea izolării de nînă acum., de o schimbare de optică asupra posibilităților si exigentelor actuale ale teatrului scurt. în acest sens, rîndurile de față se doresc și o invitație Ia continuarea discuției începute prin articolul publicat recent în „Scînteia
Noi magazine ale cooperației

Victor PARHON

• Fapte • Opinii • Propuneri

Preocuparea stăruitoare a cooperației de consum pentru extinderea și modernizarea rețelei sale comerciale din întreaga țară s-a soldat cu rezultate remarcabile și în județul Timiș. Aici au fost modernizate, in cursul acestui an, un număr de peste 50 de unități. în localitățile Variaș, Șag, Făget, Gătaia, Sînnicolau Mare și altele au fost amenajate o serie de magazine pe baze moderne, care permit expunerea deschisă a mărfurilor și accesul liber la raft în raioanele de încălțăminte, confecții, tricotaje, articole electrotehnice etc. în unele localități timișene funcționează unități moderne de tip „super-

coop". La Lovrin s-a construit un supercoop care cuprinde raioane de încălțăminte, articole electrotehnice, de uz casnic și confecțiî-tricotaje. La rîndul său, magazinul supercoop din Nădrag are raioane de încălțăminte, textile, tricotaje, confecții, cosmetice. Acestor unități li se adaugă supermagazinul din Buziaș și Complexul comercial din Recaș. O mare diversitate de articole sînt puse în vînzare de cooperativele de consum și în cadrul tîrgurilor ce se organizează în diferite comune din județ.In fotografie : Magazinul su- percoop din Buziaș.

® Did inîțintiVQ comitetu^ui Sindicatului de la Combinatul de produse sodice Govora au fost amenajate, prin muncă patriotică, băi la majoritatea sectoarelor de muncă, precum și microcantine pe lîngă toate secțiile și sectoarele dispersate. De menționat că, în lunile ce s-au scurs din acest an, s-au prestat peste 80 000 ore de muncă patriotică la amenajarea și înfrumusețarea spațiilor verzi din incinta unității, a căilor de acces între secții și sectoare de muncă, pentru colectarea a mii de tone de fontă și fier vechi. (Gheorghe Is- pășoiu, tehnician, membru al comitetului de partid din Combinatul de produse sodice Govora). \
• De-ale neglijenței... Recent am cumPărat 0 cuti» compot de prune, la prețul de 6,75 lei (stas 3164—67), produsă de Fabrica de conserve din Vălenii de Munte. Așa scria pe etichetă, căci înăuntru ăm găsit... roșii în bulion. Și acestea sînt bune, dar au un preț mai mic și nici nu-mi trebuiau atunci. (Constantin Herghelegiu, muncitor, Brașov).
® 0 prOdUCție industrială suplimentară in valoare de 150 milioane lei se va realiza pînă la sfîrșitul anului la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești, care a îndeplinit sarcinile cincinalului cu 90 zile înainte de termen. Aceasta se va concretiza in 14 500 mc bușteni pentru furnire, 70 500 mc cherestea, 35 500 mp uși și ferestre, 12 000 mp parchete etc. (Ioan M. Rizoiu, Pitești).
® Îîl parCUl comPÎexului balnear din stațiunea Călimănești, pe majoritatea aleilor și spațiilor verzi, sînt parcate zeci de mașini particulare fără ca posesorilor acestora să le pese că strică peluzele de flori și gazonul. De altfel, mașinile sînt parcate, pe trotuare, pietonii fiind nevoiți, ocolindu-le, să verzi. (Traian Lala, strada Eminescu nr. 3, Deva).
® SugCrâm ^orur^or de resort să analizeze posibilitatea înființării unei biblioteci sătești și în localitatea Zăval, județul Dolj. în prezent, cei care doresc să împrumute o carte trebuie să meargă la biblioteca din comuna vecină. (Ion Petre Neaga, satul Zăval, județul Dolj).
® La Câminul de al Combinatului pentru prelucrarea lemnului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, instalațiile grupurilor sociale nu mai pot fi folosite corespunzător din cauză că au dispărut aproape toate robinetele și dușurile portabile. La aceasta se adaugă și degradarea unor chiuvete și lavoare, a prizelor și linoleumului de pe holuri etc. Nici beneficiarii acestor locuințe n-au manifestat grijă pentru folosirea corectă și păstrarea lor în bune condiții, dar nici cei care se ocupă de administrație nu i-au obligat pe cei vi- novați să plătească pagubele. (Vasile Alexandru, muncitor).
® Solidtâm pe această caIe> conducerii I.R.E. București să ne acorde sprijin pentru executarea racordului la rețeaua de curent trifazic de 380 V a unui agregat frigorific cu care a fost dotat centrul de carne nr. 9 din zona gării Chitila. Cererea adresată in acest sens de către cooperativa de consum, în luna ianuarie a.c., nu s-a soldat cu nici un rezultat, iar agregatul frigorific ruginește într-o magazie a fostului bufet. (Zaharia Ciulei, pensionar, Chitila).
® în cadrul actiunilor edilitar-gospodărești desfășurate anul acesta de cetățenii comunei Sălacea, județul Bihor, a fost extins localul grădiniței de copii cu încă 4 săli, s-a pietruit drumul comunal pe o lungime de 2 000 m, s-au reparat 17 podețe, s-au plantat 8 500 pomi fructiferi etc. Anul viitor, sătenii își vor aduce contribuția la construirea unei noi școli cu 4 săli de clasă in satul Otomani, ce aparține de comună, la pietruirea a încă aproape 2000 ml drumuri comunale, precum și la executarea altor lucrări necesare dezvoltării și înfrumusețării comunei. (Andrei Dudaș, comuna Sălacea, județul Bihor).

în multe locuri, și calce peste spațiile

Orchestra simfonică
a Filarmonicii dinRecentul concert al Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Varna a izbutit să ilustreze direcțiile importante ale orientărilor componisticii bulgare, semnificațiile acestora, terenul de pe care își trag obirșiile : tradiția cîntecului popular și problematica vieții contemporane, fizionomia spirituală a omului contemporan.De la rapsodia bulgară „Vardar" de Pan- cio Vladigherov și pînă Ia cea de-a Il-a simfonie „Noul Prometeu" de Alexandr Raicev, cultura muzicală bulgară descrie un arc ce desemnează evoluția contemporană a acestei arte.Unul nii ei muzicade școală națională, strălucit reprezentați de Vladigherov — clasic aproape octogenar

dintre pilo-Î1 reprezintă compozitorilor

al muzicii bulgare. Rapsodia bulgară „Vardar" este o pagină de semnificații adinei și luminoase, pagină impregnată de seva cîntecului și dansului popular.Celălalt pilon, pe care se sprijină cultura gară de azi, îl reprezintă evoluția postromantică, de dată mai recentă, ilustrată în concertul filarmonicii din Varna prin Simfonia a Il-a. „Noul Prometeu", de Alexandr Raicev. Opusul simbolizează personalitatea contemporană a omului, angajat — alături de semenii săi — în lupta pentru propria transformare, pentru edificarea unei lumi noi. Este o lucrare de proporții vaste, monumentale, o creație cu implicații filozofice, cu un distinct mesaj progresist. Raicev este

muzicală bul-

Vama

programului, membrilor a fost în cel grad eficient, inclus

un bun arhitect a! edificiului simfonic.Emil Glavanakov, dirijorul orchestrei, a asigurat metodic, cu atenție și reală angajare, o luminare adecvată a sensurilor acestei impresionante lucrări. Aici, mai mult ca în celelalte momente ale concursul formației mai înaltProgramul a și celebrul Concert în re, pentru pian și orchestră, de Johannes Brahms, a cărui parte solistică — susținută de pianistul Ivan Dre- nikov — a fost etalată cu strălucire și real avînt interior.Seara de muzică • interpreților bulgari ne-a oferit expresive ilustrări ale nivelului creației actuale și al artei interpretative din țara vecină și prietenă.
Omagiu lui RavelSărbătorind, trecute — în unei manifestări omagiale — personalitatea lui Maurice Ravel, Filarmonica bucureștea- nă a organizat, in e- gală măsură, una dintre cele mai împlinite manifestăriale anului. Ne rim la înalta interpretativă, rată unor muzicieni denotorietate în viața noastră de concert, la interesul cu totul deosebit prezentat de pagini mai puțin cunoscute, mai puțin tate, din creația veliană, aspectul formativ-educativind împlinit printr-un expresiv cuvînt o- magial rostit de muzicologul George Bălan. Iată deci că acest

zilele cadrul

muzicale refe- ținută dato-
cîn- ra- in- fi-

debut de merălă se auspicii favorabile, și sperăm că faptul va fi de bun augur întregii ei desfășurări.în primul rînd, semnalăm atributul tații artistice, niciodată mai decît în cadrul tei seri, integral dicată muzicii lui Ravel, nu am observat mai intens evidențiate sensurile directoare ale creației marelui compozitor francez : distincția interioară i- radiantă, unită cu simplitatea, cu firescul adresării mesajului, setea de lumină, de spații sonore, librată în sensul nou clasicism, nevoi de ordine, certitudini etice și es-

stagiune ca- produce sub
eall-Poate mult aces- de-

echi- unui unei de

tetice, comunicate cu bucurie oamenilor. Este meritul interpreților, al pianistei Hilda Jerea Steliana ban, al Mariana violonistului Radu Pa- raschivescu, al har- pistului Ion Ivan-Ron- cea, flautistului Virgil Frîncu, clarinetistului Florian Popa, al celor două cvartete de coarde — „Philarrmo- nia“ și „Atheneum" — de a fi intuit și redat fidel aceste semnificații majore ale muzicii lui Ravel, atît de actuală, de apropiată de noi — integrată în mod pe deplin justificat pe agenda aniversărilor UNESCO.
Dumitru 
AVAKIAN

și al sopranei Calos-Caza- violoncelistei Kalintz și al

«Ar fi bine — ne scrie Valentin Poenaru din București — ca «Scînteia» 
să continue seria de articole și anchete despre ambianța locurilor de popas 
montane, despre felul in care sint gospodărite și folosite cabanele. Interven
țiile repetate ale presei ar ajuta atit la educația civică a turiștilor, cit și la 
orientarea activității celor care răspund de organizarea excursiilor-.Sugestia cititorului nostru îndrăgostit de natură s-a întîlnit cu propriile noastre intenții. Drept care, am întreprins un nou raid-anchetă, de data a- ceasta în județele Sibiu și Brașov, care administrează împreună peste 40 la sută din cabanele țării....Așadar, pornim Ia drum spre cele 30 de cabane a- fîate în administrarea O.J.T. Sibiu. Ne face plăcere mai întîi să-i lăudăm pe cei 200 de pionieri sibieni care, în vară, au marcat 350 de poteci turistice și 26 de trasee montane (dintre care 22 aflate la peste 2 000 metri altitudine) și au amenajat totodată 6 adăposturi pentru popas. Accesul turistului este mai lesnicios acum și la Negoiu, și la Suru, la Gîtul Berbecului ori la Păltiniș. Am fi vrut să continuăm lauda despre spiritul gospodăresc al gazdelor, dar popasurile făcute la diferite cabane ne-au prilejuit și multe observații critice. De pildă, pe lea Bîlei, în pădurea finișului, în preajma curilor de creastă, în trast cu frumusețea seamăn a peisajului, te în- tîmpină tot felul de resturi alimentare, colecții întregi de cutii de conserve, adevărate expoziții de... hîrtie. O primă explicație ar fi, indiscutabil, slaba e- ducație turistică și chiar slaba educație civică a unora dintre cei care urcă pe munte. A doua explicație ar fi aceea, binecunoscută, că locul de popas iți impune respectul și prin propria ținută. Or. din acest punct de vedere, multe cabane se prezintă în fața vizitatorului cu totul și cU totul lipsite de... ospitalitate. Recordul în materie de proastă gospodărire îl deține cabana Fîn- tînele. Pereții acesteia nu au mai văzut var și bidinea de... 16 ani ! Care poate fi explicația unui asemenea. dezinteres 7 Iată o explicație comunicată într-o

scrisoare adresată redacției : „Am auzit că multe din cauzele neajunsurilor întîlnite in cabane sint puse de O.J.T. pe seama... nerentabilității unora din ele — ne scrie sticlarul Laszlo Bakrt din Avrig, chi stagiu. turist cu ve- Pot spune că

Sibiu, conserve. Adeseori, și găsirea unui loc de dormit la cabană devine ceva imposibil. Nu atît pentru că sînt locuri puține, cît din cauza proastei gospodăriri a celor existente. Bunăoară, la Bîlea-lac, capacitatea de cazare a fost diminuată cu 31 locuri. De

me Dacă faptul că multe nele noastre sînt jurul orașelor Rîșnov, Săcele, am spus totul. Acolo, inima muntelui, unde ristul caută locuri de popas, găsește cabane puține și, mai ales, foarte vechi".Relatarea atît de argumentată a tovarășului director ne determină să întrebăm : pentru a îndrepta lucrurile există oare doar această unică soluție : construcții noi 7 Printr-o bună gospodărire a fondului e- xistent nu se poate îm-

Va- Păl- la- con- fără

lntre 40 și 60 de ani. avem în vedere și din caba- situate in (Predeal, Făgăraș), în tu-

Pe munte, tivilizația
nu poate fi la», înălțime ?

sînt unul dintre cei mai fideli vizitatori ai cabanei Bărcaciu. Dar asta fiindcă sînt îndrăgostit de frumusețea topurilor care o înconjoară. Pentru că, văzînd lipsa de interes a celor puși să o gospodărească, lipsă care a culminat cu degradarea construcției, nici nu-mi vine să-i mai trec pragul".Nu excludem justețea a- cestei păreri. Există însă și alte cauze pentru care unele din locurile de popas și-au pierdut personalitatea, negîndu-și menirea, ospitalitatea pe care o așteaptă de la ele iubitorii muntelui. De pildă, este o raritate să găsești la cabane o băutură răcoritoare, un suc de pădure sau chiar un pahar cu lapte (deși in jurul acestor locuri de popas se află una sau mai multe stine). Cabanele continuă să ofere, invariabil, oaspeților fripturi, Salam de

ce 7 Cineva a avut ideea că aici ar fi necesar un... bar, pentru că acesta ar avea... rentabilitate maximă. Criteriul rentabilității — serios desigur — dar aplicat anapoda, fără discernămînt, 
a transformat tot în bar. unde funcționează și jocuri mecanice, și băuturi alcoolice, și cafele, sala vila nr. 18 din Păltiniș.Observații asemănătoare privind ambianța locurilor de popas se regăsesc — într-o măsură mai mare ori mai mică — și Ia cabanele aflate în administrația O.J.T. Brașov. „Cunoaștem și noi această situație — ne spune tovarășul Ion Goga, directorul o- ficiului. Administrarea a- cestor locuri de popas ridică, la ora actuală, foarte multe probleme. Majoritatea cabanelor pe care le avem în dotare au o vechi-

unde se servescclubului de la

bunătăți situația 7 Aflăm, astfel, că există două preocupări de bază în legătură cu cabanele : a) transferarea cabanelor de creastă, și a celor aflate pe teritoriul comunelor la B.T.T. și, respectiv, cooperația de consum ; b) aplicarea unui program de măsuri de durată mai lungă pentru executarea de reparații capitale și curente la cabane.Să vedem însă acționează pentru rea în viață a preocupări. Despre aflăm că este doar o idee care, deocamdată, n-a depășit pragul... O.J.T. Cea de a doua însă ar trebui să fie la ora actuală — cel puțin din punctul de vedere al pregătirii lucrărilor — foarte avansată. Pentru că studiul de reparare și modernizare a cabanelor a fost aprobat de Ministerul Turismului încă din se

celelaltecum se traduce- acestor prima

mestrul I, pentru că s-a stabilit ca fondurile necesare să fie acoperite din beneficiile O.J.T. Practic insă, din pricina întîrzierii unor aprobări ale consiliului popular județean, nu s-a trecut la elaborarea documentațiilor, la deschiderea finanțării, la contractarea constructorului.Am insistat și în rlndu- rile de față, ca și în alte articole, asupra răspunderii ce revine diverselor organisme — O.J.T.,B.T.T., O.N.T. — pentru păstrarea nealterată a frumuseților țării, pentru civilizația locurilor de popas. Organismele amintite mai au multe de făcut — cum bine s-a văzut — pentru educația civică a turiștilor. Cele constatate în județele Sibiu și Brașov aduc însă din nou în discuție răspunderile mari ce le revin în această direcție consiliilor populare, care, în calitate de organe locale ale puterii de stat, au datoria să vegheze, în egală măsură, atît asupra dezvoltării bazei materiale a turismului, cît și asupra întreținerii și gospodăririi celei existente. îndeosebi acum — cînd peste tot se fac eforturi pentru transpunerea în fapt a măsurilor hotărîte de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea activității comerciale și mai buna aprovizionare a populației — este necesar ca și cei ce lucrează în sectorul turistic să acționeze în consecință. Pentru că și în excursie cetățeanul trebuie să găsească tot ce-i trebuie, să fie bine servit, să se poată bucura în voie de frumusețile create de natură și de mina omului. E vorba, în fond, de gospodărirea și protecția unor bunuri și mijloace pe care societatea le-a creat pentru a beneficia cu toții de ele.
Constantin PRIESCU 
NIcolae BRUJAN
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Excelenței Sale Domnului
dr. WILLIAM R. TOLBERT, jr.

Președintele Republicii Liberia

Cronica zilei
MONROVIACu ocazia realegerii dv. în înalta funcție de președinte al Republicii Liberia, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și putere de muncă pentru îndeplinirea cu succes a misiunii dv. de mare răspundere, dedicată progresului și înfloririi națiunii liberiene.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Liberia vor cunoaște și în viitor o amplă dezvoltare și diversificare în avantajul ambelor noastre popoare, în interesul cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă transmit vii mulțumiri pentru urările atît de amabile pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al Republicii Portugheze. Folosesc acest prilej pentru a sublinia marea importanță pe care o acordăm dezvoltării relațiilor in toate domeniile dintre Portugalia și România.
JOSE PINHEIRO DE AZEVEDO

întilniri la C. C. al P. C. RTovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice si Sociale, a primit, sîmbătă. delegația de activiști de partid și de stat din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Van Și-huei, membru al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, membru al Comitetului Permanent al Comitetului provincial Hopei al P. C. Chinez, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La convorbire, care s-a desfășurat într-o ambianță tovărășească, de caldă prietenie, a participat Vasile Sandru, adjunct de șef de secție C.C. al P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București.
★zi, delegația de activiști de stat din R.P. Chineză Capitala, îndreptîndu-se

la

în aceeași de partid și a părăsit spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ion Po- pescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale, de activiști de partid și de stat.Au fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.

Tovarășul Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru. l-a primit. sîmbătă. pe conducătorul delegației Comitetului Militar de Eliberare Națională din Republica Mali, Amadou Baba Diarra, vicepreședinte al C.M.L.N.. ministrul planului.în timpul convorbirii au fost abordate aspecte ale evoluției relațiilor de cooperare economică dintre România și Mali, precum și posibilitățile de lărgire și diversificare a acestor raporturi.La discuție a fost prezent, de a- semenea, ambasadorul Republicii Mali în România, Mamadou Traore.
★Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, sîmbătă, convorbiri de lucru cu dl. Johannes Witteween, director general la Fondul Monetar Internațional, privind relațiile instituțiilor noastre cu F.M.I. Au participat Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor, și Vasile Vo- loșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior.în aceeași zi, oaspetele a avut convorbiri cu George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Domnul Johannes Witteween a mai avut convorbiri de lucru cu Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, la Banca Națională a Republicii Socialiste România și la Banca Română de Comerț Exterior.
★Președintele Marii. Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Camerei Deputaților din Luxemburg, Rene van den Bulcke, cu prilejul alegerii sale în această funcție.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Iranului, Abbas Aii Khalatbari, un mesaj de felicitare cu ocazia reînvestirii sale în funcție.Demnitarul iranian a trimis ministrului român o telegramă de miri. mulțu-

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII 
INSULELE CAPULUI VERDE, 

RODRIGUES PIRESPEDRO DE VERONASimbătă. în cea de-a doua zi a vizitei în străvechiul oraș de la poalele Timpei. primul uublicii Insulele Pedro de Verona îmDreună cu soția soane oficiale care oaspetele Universității din Brașov. La invitația conf. dr. ing. Dudiță Florea. rectorul universității. înaltul oaspete a vizitat noile construcții de pe colina ce străjuiește întregul oraș, înaltul oaspete a fost informat a- supra profilului si dezvoltării acestei instituții de învătămînt superior, unde peste 5 000 de studenti se pregătesc. sub îndrumarea cadrelor didactice. pentru a deveni ingineri în diferite domenii de activitate.

ministru al Re- Capului V erde, Rodrigues Pires, și celelalte perii însoțesc, a fost
Au fost vizitate apoi fermele întreprinderii agricole de stat Prejmer.Dună-amiază. primiri ministru al Republicii Insulele Capului Verde și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc au plecat la Sibiu, unde au vizitat monumente de artă si noile cartiere înscrise pe harta acestui municipiu.în vizitele de la Brașov si Sibiu, oaspetele a fost însoțit de Octavian Groza, prim-vicepreședinte siliului Național pentru Știință și Tehnologie, de Alexandru Crișan, vicepreședinte al Consiliului municipal Brașov, și H’trbeanu, primarul Sibiu.

al Con-popular de Nicolae municipiului(Agerpres)
/

AGENDA „TEHNOEXPO '75"

U. R. S. S.

Pe un șantier din Tașkent

*Tovarășul Ilie Verdeț, membru Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, sîmbătă, delegația Partidului Comunist Francez, formată din tovarășii Roland Favaro, membru al C.C. al P.C.F., secretarul Federației din Meurthe-et-Moselle Sud, Costa, secretarul Federației din Pirineii Orientali, și JeanCotten, activist la C.C. al P.C.F., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Iosif S2asz, membru supleant al C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, membru al Comisiei Centrale de Revizie, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității E-

al
P.C.F. Henri P.C.F. Pierre

★conomice și Sociale, și Constantin Petre, membru al Comisiei Centrale de Revizie, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Cu acest prilej, a avut loc o discuție. care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.în timpul șederii sale în țara noastră, delegația P.C. Francez a avut intîlniri și discuții cu organele de partid din județele Bacău și Vran- cea, a vizitat Combinatul petrochimic de la Borzești, Combinatul de prelucrare a lemnului din Bacău și I.A.S. Odobești, precum și alte obiective economice, sociale si cultural- istorice din Capitală și din cele două județe vizitate.

★Ministrul afacerilor externe nublicii Socialiste România. _______Macovescu. a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Portugheze. Augusto Melo Antunes. pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.
★în perioada 14—18 octombrie 1975 s-a desfășurat la București a XVI-a Consfătuire economică a institutelor de cercetări de conjunctură și de comerț exterior din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.Delegațiile au fost conduse de directorii institutelor respective.La lucrări au participat, de asemenea, reprezentanți ai Secretariatului C.A.E.R., ai Băncii Internaționale de Colaborare Economică și ai Institutului internațional pentru problemele economice socialist.

al Re-George

ale sistemului mondial
★după-amiază a plecat la

ȘTIRI SPORTIVE

SîmbătăPekin o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Stupa- ru, vicepreședinte al Consiliului Central, care va face o vizită de prietenie și schimb de experiență în R.P. Chineză.
FOTBAL t Meciurile etapei 

a X-aAstăzi se vor disputa meciurile celei de-a X-a etape a campionatului diviziei A. în Capitală, de la ora 15,00 se vor juca partidele Steaua— U.T. Arad (stadionul Steaua) și Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca (stadionul Dinamo). în țară vor avea loc următoarele întilniri : Politehnica Timișoara — F.C.M. Reșița ; Politehnica Iași — Rapid ; C.F.R. — F.C; Bihor ; F.C. Constanța — Jiul ; A.S.A. — Universitatea Craiova ; F.C. Argeș — Olimpia. Meciul S.C. Bacău — Sportul studențesc a fost amînat (30 noiembrie).Aspecte de la întîlnirile etapei vor fi transmise la radio pe programul I, începînd din jurul orei 14,45.

$AHîn turneul zonal feminin de șah de la Karlovy Vary, după zece runde conduce Feustel (R.D.G.JT cu 7,5 puncte, urmată de Jovanovic! (Iugoslavia) 7 puncte, Hofmann (R.D.G.) 6,5 puncte, Polihroniade și Baumstark (România) cu cîte 6 .puncte fiecare, în runda a X-a, Polihroniade a remizat cu Karakas, rezultat consemnat și în partida Baumstark-Feustel.

★Abdul Kader Al-Hadithi, muncii și asigurărilor so- Irak, a vizitat în cursulAnwar ministrul ciale din ----- , _ ------- ... ________zilei de simbătă obiective economice si social-culturale din județele Prahova si Brașov. La Brașov, oaspetele si colaboratorii săi s-au întîlnit cu tovarășul Virgil Trofin. președintele Consiliului popular al județului Brașov. (Agerpres)

TENIS: Vn nou clasamentZiarul londonez „Daily Telegraph" a publicat obișnuitul clasament a- nual al celor mai buni jucători și jucătoare de tenis. în anul 1975, la masculin, primul loc a fost atribuit lui Arthur Ashe (S.U.A.), iar la feminin, jucătoarei Chris Evert (S.U.A.). Iile Năstase înaintea lui australienilor

La Pola, în cel de-al doilea turneu zonal feminin, după nouă runde și disputarea unor partide întrerupte, în fruntea clasamentului se află șa- hista bulgară Tatiana Lemaciko, cu 7 puncta (1). Maestra româncă Margareta Teodorescu, care a remizat cu Erenska și a cîștigat la Belamarici, ocupă locul al patrulea cu 5.5 puncte. Suzana Makai are 3,5 puncte și trei partide întrerupte.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 octombrie. In țară : cerul va fi 
variabil, mai mult noros la începutul 
intervalului. Vor cădea ploi locale, cu 
caracter de aversă, mal frecvente în 
jumătatea de nord-vest a țării. Vîntul

jucătoareiîn clasamentul masculin, ocupă locul al șaselea, Ramirez (Mexic) și a Newcombe și Laver.
★(S.U.A.), după prima ziLa Tucsona meciului de tenis S.U.A.-Venezue- la, contînd pentru „Cupa Davis" e- diția 1975/1976, gazdele conduc cu 2- : Connors-Humphrey 6—4, 6—1,6—3 Tanner-Andrew6—2.

BOX: Gale preliminare 
ale campionatelor naționaleIeri au avut loc primele gale preliminare ale turneului final al campionatelor naționale de box. Astăzi, de la ora 15 și, respectiv, ora 19, sînt programate la Palatul sporturilor și culturii alte două reuniuni preliminare. în gala de seară va reapărea în fața publicului, după o absență îndelungată, vicecampionul mondial al categoriei mijlocii — Alee Năstac.

TRANZACJII COMERCIALE„Tehnoexpo ’75“ — manifestare care în aceste zile a polarizat atenția a numeroși specialiști și oameni de afaceri, a reprezentanților firmelor expozante — prilejuiește perfectarea unui mare număr de tranzacții comerciale. întreprinderea românească de comerț exterior „Universal-Tractor" a încheiat cu „Traktorexport" din U.R.S.S. un contract privind exportul de semănători și de mașini pentru împrăștierea îngrășămintelor minerale și achiziționarea de diverse mașini agricole sovietice. Tot „Uni- versal-Tractor" a semnat contracte cu firma braziliană „Malves Șa" privind exportul de tractoare pe pneuri și șenile, iar cu firma olandeză „De Vor" — un contract pe termen lung pentru livrarea de tractoare.La rîndul lor, întreprinderile românești de comerț exterior „Ma- șinexportimport", „Uzinexportimport", „Tehnoimportexport", „Auto-Dacia" și „Romagrimex" au perfectat contracte privind exportul de mașini pentru prelucrarea lemnului In R. D. Germană și R. F. Germania, de remorci agricole basculante în Ungaria, exportul și importul de arbori cotiți și compresoare din R. D. Germană. importul de aparatură pentru laborator și instrumente de măsură din Ungaria și R. D. Germană.

lentă de a cunoaște la fața locului o serie de realizări ale industriei din România, care an de an cunoaște un ritm susținut de dezvoltare. Exponatele prezentate în pavilionul nostru — utilaje pentru industria alimentară, o gamă diversă de pompe, mașini pentru prelucrarea metalelor și utilaj de forat — constituie obiectul interesului specialiștilor români, al reprezentanților întreprinderilor de comerț exterior. Și, în final, o remarcă : toate felicitările pentru excelenta organizare a expoziției".I. DTNARY, directorul pavilionului Israelului : „în pavilionul nostru sînt expuse produsele a 16 firme din Israel, din domeniul electronicii medicale și industriale, telecomunicațiilor, construcțiilor de mașini-unelte, chimiei și agriculturii. Expun atît firme care au relații tradiționale cu întreprinderile românești de comerț exterior, cît și firme prezente prima dată la București, care sînt dornice să contribuie Ia dezvoltarea relațiilor comerciale și de cooperare cu parteneri din țara dumneavoastră".

Evenimentul se va 
petrece peste doi ani 
de zile. Atunci, cin
stind împlinirea a șa
se decenii de la Ma
rea Revoluție Socia
listă din Octombrie, 
constructorii uzbeci 
vor da in folosință 
prima parte a celei 
dinții linii a metrou
lui din Tașkent — ca
pitala Uzbekistanu- 
lui. Deși pină atunci 
mai este o bună bu
cată de timp, locuito
rii orașului vorbesc 
cu mindrie despre vii
toarele trasee din a- 
dincurile Tașkentului. 
Mindrie pe deplin jus
tificată, deoarece aici 
dificultăților obișnuite 
pe care le intimpină 
orice lucrare subtera
nă de anvergură li se 
adaugă noi greutăți. 
Mai întîi, cele speci
fice unei zone cu un 
grad înalt de seismi
citate (de la acea „di
mineață a stihiilor 
dezlănțuite" din 26 a- 
prilie 1966, care a lă
sat răni adinei orașu
lui, au mai avut loc 
aici peste 2 500 de miș
cări seismice de inten
sitate diferită) ; apoi, 
dificultățile generate 
de marile pinze de 
apă freatică ce străbat 
subsolul regiunii pînă 
foarte aproape de su
prafață.

Dar tocmai pornind 
de la aceste caracte
ristici ale subsolului 
au inițiat edilii orașu
lui, in 1972, lucrările 
pentru construirea me
troului. Aproximativ 
6 500 de oameni con
duc mari grupuri de 
utilaje ce croiesc tune
luri, le armează, așază 
terasamentele căii fe
rate din adîncuri. Pen
tru a rezista unor cu-

tremure de gradul 9 (in 
paranteză trebuie spus 
că devastatorul cutre
mur din urmă cu nouă 
ani avea o putere de 
gradul 7,5) s-a recurs 
la soluții speciale, iar 
armătura tunelului are 
o grosime de 23 cm. 
Ingenioasele rezolvări 
tehnice adoptate lasă 
scheletului metalic po
sibilitatea să se „în
tindă" ; niște „feres-

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

conso- 
meta-

truici seismice" 
lidează carcasa 
lică.

Prevăzut a 
nat in 1990, 
litanul din 
situat la cea 
adîncime in 
construcțiile 
din U.R.S.S. 
va avea in . 
linii, insumind aproa
pe 44 de kilometri. 
Numai pe prima parte 
— in lungime de 12 
km, avind 9 stații — 
a primei linii vor cir
cula, din minut in mi
nut, 23 de garnituri 
care vor duce — pe 
parcursul unui an — 
spre locul de muncă, 
spre casă ori spre te
renurile de sport și 
bazele de odihnă și a- 
grement mai mult de 
100 milioane de călă
tori. Bolțile iluminate 
de mari candelabre, 
coloanele din marmu
ră și granit, arcadele 
ornamentate in stil 
tradițional, rod al mi- 
galei și măiestriei pro
prii oamenilor de aici, 
vor transforma me-

termi- 
metropo- 
Tașkent, 

mai mică 
raport cu 

similare 
(4—24 m), 
final trei

fi

troul Intr-un veritabil 
palat subpămintean.

— Construcția me
troului din Tașkent 
răspunde unor acute 
necesități economice și 
sociale — ne spunea 
tovarășul Mahomed 
Hakimovici Iusupov, 
vicepreședinte al so
vietului orășenesc. As
tăzi, intr-un singur 
an, folosesc mijloacele 
publice de transport 
mai mult de o jumă
tate de miliard de pa
sageri. Or, se estimea
ză că numai prima 
parte a primei linii va 
prelua mai mult de o 
cincime din actualul 
trafic. Și nu este vor
ba doar de acest uri
aș aflux de oameni 
sau de sporirea con
fortului, ci și de o 
scurtare la jumătate 
sau mai puțin a dura
tei călătoriilor.

Alături de sutele de 
edificii publice, de 
marile cvartale de lo
cuințe ce s-au înălțat 
la Tașkent in anii 
care au trecut de la 
cutremurul catastrofal 
din aprilie 1966, me
troul de aici este o re
plică viguroasă a omu
lui dată forțelor sti- 
hinice ale naturii, o 
atestare a puterii sale 
de a o stăpini. După 
cum, fără îndoială, 
metroul din Tașkent 
constituie o mărturie 
a priceperii, hărniciei 
și vocației constructi
ve a poporului din 
„ținutul soarelui și al 
bumbacului" — cum 
este denumit Uzbe- 
kistanul — a marilor 
resurse și capacități 
ale științei și tehnicii 
sovietice. 1

Silviu ACHIM

OPINII
ALE UNOR PARTICIPANT! 

DE PESTE HOTAREMIKO TUOMARILA, directorul pavilionului Finlandei : „Participarea celor 11 firme finlandeze la „Teh- noexpo ’75“ își va aduce, desigur, contribuția la lărgirea schimburilor dintre România și Finlanda. Există o experiență bună în relațiile comerciale dintre cele două țări. Instalații livrate de firme din Finlanda funcționează la combinatele de celuloză și hîrtie de la Dej și Turnu-Severin. Totodată, în Finlanda se importă din România produse ale industriei constructoare de mașini și chimice. Semnificativ pentru dorința existentă în vederea sporirii volumului livrărilor reciproce de mărfuri este și faptul că o importantă delegație de oameni de afaceri din Finlanda se află acum în România pentru a stabili' căile concrete de dinamizare a schimburilor comerciale".BERT VAN DRIEL, directorul pavilionului Olandei : „Această expoziție tehnică internațională prilejuiește reprezentanților celor 5 firme olandeze participante | ocazia exce-
va sufla potrivit, atu Intensificări loca
le, pînă la tare. Temperatura va scă
dea ușor. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, iar maximele 
între 7 șl 17 grade. Local. în a doua 
parte a intervalului, condițiile atmos
ferice vor deveni favorabile producerii 
brumei. In București : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la începutul in
tervalului. cînd va ploua. Vînt mode
rat cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura va scădea ușor.

CIUDAD DE PANAMA
DUMINICA, 19 OCTOMBRIE 

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
• Avanpremiera zilei.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii î 

,.Daktari".
10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii : Sunet
11,45
12.30
13.00
17.30
17,50

— zgomot — armdnle.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. Album duminical. 
Drumuri In istorie : posada. 
Gala filmului de animație 
(II).

18.40 Amfiteatrul apelor.
taj dedicat Zilei 
nului.
Lumea copiilor. 
1001 de seri.
Telejurnal > 
săptămînil. 

20,00 Film artistic : „Marele vals".
Premieră TV. Cu s 
Bucholz, Rossano 
Ivonne Mitchel. Regla 
drew L. Stone. 

22.05 24 de ore. 
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11.45 Concertul Filarmonicii 

„George Enescu".
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului.
21,10 Istoria — o permanență a 

culturii românești.
21.40 Film serial „Mannix".

Repor- 
energeticla-

19,00
19,20
19,30 Comentariu!

Horst 
Brazzi, 
i An-

LUNI, 20 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Familia șl orașul.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Steaua fără nume 

ne-concurs pentru 
terpreti de muzică

20,50 Ancheta T. „Nota 
purtare".

21,20 Roman-folleton :
Thibault" — producție a Te
leviziunii franceze, ecraniza
re după opera scriitorului 
Roger Martin du Gard. Epi
sodul V.
24 de ore.

— emisiu- 
tlneri in- 
ușoară. 
zece... la

„Familia

fiilor din ultimii ani în direcția unei concentrări a eforturilor pentru promovarea progresului lor economic și social. Este cunoscut că — în forme și pe' căi determinate de realitățile naționale proprii — majoritatea țărilor latino-americane sînt angajate în e- forturi care urmăresc accelerarea dezvoltării, consolidarea independenței economice. Situarea pe prim plan a efortului propriu în valorificarea resurselor materiale, ca factor esențial al dezvoltării, este însoțită de revendicarea unor noi raporturi economice, pe baza echității, a principiilor noi, democratice.Așa cum au subliniat promotorii Sistemului economic lati- no-american, această organizație va fi un cadru de cooperare și de consultare între țările latino-a- mericane In spiritul „Declarației și programului de acțiune pentru stabilirea unei noi ordini economice Internaționale". Printre obiectivele S.E.L.A. se numără Înființarea unor Întreprinderi mixte latino-americane pentru folosirea mai rațională a unor resurse naturale, cooperarea țărilor respective In negocierile pentru obținerea unor prețuri mai juste pentru exporturile lor, promovarea de programe șl proiecte economice comune, cooperarea pentru prelucrarea industrială a materiilor prime.

Noul organism urmează să-și desfășoare activitatea în baza principiilor egalității între statele membre, respectului reciproc, al suveranității și independenței, solidarității, neamestecului in treburile interne, adică acele principii care dobîndesc astăzi o tot mai largă audiență ca fiind singurele în măsură să asigure o colaborare fructuoasă, să creeze un cadru de natură să contribuie, in condițiile unui efort propriu sporit, la impulsionarea proceselor dezvoltării lor e- conomice. în deplină conformitate cu aceste principii, se stipulează că S.E.L.A. nu va a- vea un caracter supranational, nu va fi un organism care să a- dopte hotărîri obligatorii pentru membre.Câ un alt definitoriu al ganizații, observatorii remarcă faptul că la ea participă state cu orânduiri sociale diferite, inclusiv Cuba, S.E.L.A. constituind, astfel, o nouă mărturie a eșecului încercărilor de a izola prima țară socialistă de pe pământul latino-ame- rican tfe restul țărilor continentului.Subliniind toate a- ceste trăsături caracteristice, observatorii consideră că înființarea acestui organism economic regional se înscrie ca un eveniment important al actualității politice latino-americane.Preocuparea țărilor latino-americane pentru găsirea unor noi forme de colaborare se înscrie pe linia evolu-

în capitala Republicii Panama au luat sfîrșit lucrările celei de-a doua faze a reuniunii ministeriale consacrate constituirii unei noi organizații de cooperare regională — Sistemul economic laiino-american (S.E.L.A.).Reuniunea, care s-a desfășurat cu participarea unor delegații din 25 de țări din A- merica Latină și regiunea Caraibilor, a avut drept scop dezbaterea și aprobarea statutului S.E.L.A., pregătit de un grup de lucru întrunit în luna august a acestui an, de asemenea în capitala panameză. Statutul definește S.E.L.A. ca „un instrument regional de consultare, coordonare, cooperare și promovare a schimburilor e- conomice". S.E.L.A. își propune să stabilească poziții și strategii comune în marile probleme economice și sociale ale continentului latino-ame- rican, în contextul e- forturilor tot mai susținute ale întregii comunități mondiale pentru statornicirea unei noi ordini economice internaționale.Luînd cuvîntul în ședința de încheiere a lucrărilor reuniunii ministeriale a S.E.L.A., președintele țării-gaz- dă, Demetrio Lakas, a evidențiat că înființarea acestui organism reprezintă doar o primă etapă a drumului pe care trebuie parcurgă statele no-americane și zona tru largi mice

stateleelement noii or-

caraibiană înfăptuirea cooperări econo- în zonă.
să-l lati- din pen- unei

DIE WELT“:

PROGRAMUL II
Telex.
Muzică populară.
Film artistic : „Apa pămîn- 
tului" — producție a studiou
rilor egiptene.
Selecțluni din Festivalul de 
muzică de cameră — Brașov 
1975. „Tineretul și muzica de 
cameră".
1001 de seri. 
Telejurnal.
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Teatrul serial TV : „Mușati- 
nii“ după trilogia lui Barbu 
Ștefănescu-Delavrapcea. Sce
nariul și regla : Sorana Co- 
roamă. Episodul XIII — „în
ceputurile" (ultimul episod). 
Telex.
Invățămînt și electronică. 
Tineri interpreți de muzică 
ușoară. Eugen POP

cinema
• Mușchetarul român : PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 1Ș.30; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18.30; 20.30.
• Plimbare în ploaia de primă
vară : CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• O călătorie spre centrul pămîn- 
tului ; LUCEAFĂRUL — 9.30; 
12,30; 16; 19.30, FESTIVAL — 9.30; 
12,30; 16; 19,30.
• Moscova — Caslopeea : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
e Cantemir • CAPITOL — 9; 11,45; 
14; 16; 18.15: 20.30, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Mireasa lui Zandy : SCALA — 
12,15; 14,15; 16.15; 18,30; 20,45.
• Noaptea artificiilor : VICTORIA
— 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
• De ce este ucis un magistrat :
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30, VOLGA —’9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Evadarea : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20.
• Ferma lui Cameron : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rătăcire : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
• Piciul — Trîntorîi : DOINA — 
11,15; 13,15; 15,45; 17.45; 19,45, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
• Elixirul tinereții : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Calvarul unei femei ; GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15.
• Domnișoara Robinson : UNI
REA — 16; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood : 
BUCEGI — 16; 19, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Baltagul î DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Fluviul fără întoarcere ; LIRA
— 15,30; 18; 20,15, FLACÂRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste Ia 16 ani : ARTA — 
15,30: 17,45; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.

• Epilog Ia graniță : CRÎNGAȘI
— 17.
• Delict din dragoste : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Romanță pentru îndrăgostiți : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• înfrîngerea lui L. Wilkison î 
PACEA — 10; 12; 15,30; 17.45; 20.
• Omul din Londra ; MOȘILOR
— 15,30; 18; 20.
• Waterloo : MUNCA — 16; 19.
q Scufundare la mare adîncime : 
RAHOVA — 9.15; 11,30; 16.30; 19.
• Tatăl risipitor : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Mîna cu briliante : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
• A.R.I.A. (la sala mare a Teatru
lui ,,I. L. Caragiale") : Teatrul 
Academic de Stat „Evgheni Vah
tangov" din Moscova : „Prințesa 
Turandot" — 11; 19,30.
e Teatrul Național București (sa
la mică) : Travesti — 10,30, Come
die de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : -Primul con- 
cert-spectacol pentru elevii școli

lor generale. „Lumea copilăriei și 
arta sunetelor" — 11, (Ateneul Ro- 
mân-Studio) ; Ciclul „După-amlc- 
zile muzicale ale tineretului" — 19.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Lăsați-mă să cînt
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 10,30, Nicnic — 
19,30.
> Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 19,30, (sa
la din str. Alex. Sahla) : A 12-a 
noapte — 10; 19,30, Elisabeta I — 
15.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 10,30, După cădere — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Ultima oră — 19.30, (sala Studio): 
A opta zi dis-de-dlmineață — 11, 
Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Paharul cu apă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 11; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul - Pe
tre — 10, Răi și nătărăi — 12.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16; 19,30.

Bacteriile — sursă de proteine
„Posibilitățile de soluționare, in viitor, a problemei alimentației, atît 

de acută pe întinse regiuni ale globului, sint multiple, ne asigură oa
menii de știință" — scrie cotidianul vest-german „DIE WELT". Resur
sele alimentare, dincolo de cele tradiționale, sint practic nelimitate : 
alge, minuscule vietăți marine, microorganisme ; toate acestea constituie 
virtuale „alimente ale viitorului".O treime din întreaga omenire, în special țările în curs de dezvoltare din Africa, America de Sud și Asia, suferă de malnutriție, alimentația fiind deficitară în proteine, respectiv, substanțe albuminoide. Carența de albumine se manifestă în special la copii — pîntece umflat, pielea roșie și crăpată și rezistența diminuată in fata bolilor infecțioase. Or, producerea pe cale sintetică de alimente bogate în albumine nu mai este de domeniul fanteziei.Ca furnizori de albumine se pretează cel mai bine, din cauza timpului lor extrem de scurt de înmulțire. bacteriile și drojdia. Ele își dublează masa într-un interval de 20 minute pînă la cel mult 4 ore. Algele au nevoie pentru aceasta de 6—8 ore, spre deosebire de producătorii „tradiționali" de albumine — găina, de pildă — care au nevoie de 3—4 săptămîni.Din această cauză. în multe părți

ale lumii se lucrează la elaborarea de noi tehnologii care să permită punerea în slujba omenirii a bacteriilor și drojdiei. Lozinca „Pîine pentru întreaga lume" își găsește o completare în „Albumine pentru întreaga lume". Metodele de pină acum de fabricare a furajelor din făina de pește nu mai satisfac necesitățile. Cantitatea de pește pescuit nu poate fi mărită la infinit, iar în cazul cînd bancuri întregi de pește migrează in alte mări, se creează, brusc, un gol în aprovizionarea cu albumine. Bacteriile și drojdia. în schimb, nu migrează...Dar de unde își procură bacteriile sau drojdia materia primă din care fabrică albumine cu o promptitudine care ar trezi invidia oricărei găini ? Bacteriile au nevoie, în primul rînd, de carbon pentru sinteza albuminei. Ca materii prime sînt luate în considerație parafina și alcoolul metil ic. Rezultatul este foarte bun: o celu

lă de drojdie este formată în proporție de 58 la sută din albumină. Ambele materii prime, din care microorganismele iși procură carbonul, se găsesc în cantitate suficientă sub forma gazelor naturale, a țițeiului șl chiar a cărbunelui. Procesul chimic se desfășoară sub forma fermentației.Necesarul de albumine al unui om este de 100 grame pe zi. Sub o rație zilnică de 80 grame își fac apariția simptomele carenței de albumine. în multe țări ale globului însă cantitatea de albumină ce revine pe zi unul om nu depășește 40 grame. Atunci ce ne-ar reține să apelăm la ajutorul microorganismelor ?Este doar o chestiune de gust dacă vrem să consumăm albuminele sub forma unui pui sau a unei plăcinte de drojdie. Organismul uman se declară mulțumit cu ambele. Deocamdată, „plăcintele de drojdie" se află încă în stadiu experimental. Se efectuează, de asemenea, experiența cu „tăiței verzi" produși la Institutul de cercetări biologice din Dortmund, iar în Israel se produc, cu ajutorul razelor solare, „plăcinte de alge" ca nutreț pentru vite.
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în sprijinul luptei pentru eliberarea 
de sub dominația colonială

0 rezoluție adoptata de 
sociale și umanitareNAȚIUNILE UNITE 18 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele sociale șl u- manitare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție, supus dezbaterilor de un grup de 17 state, la punctul „Importanța universală a realizării dreptului popoarelor la autodeterminare și a a- cordării grabnice a independenței țărilor și popoarelor coloniale, pentru garantarea efectivă a respectării drepturilor omului".Rezoluția reafirmă legitimitatea luptei popoarelor, prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor, inclusiv acțiunea armată, pentru eliberarea de sub jugul colonial și dominația străină, condamnind acele țări ale N.A.T.O. care întrețin relații mili-

„Reunificarea Vietnamului — 
cerință istorică46

Un interviu al președintelui Prezidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, Nguyen Huu ThoSAIGON 18 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat Televiziunii suedeze, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, președintele Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a relevat evoluția pozitivă a situației din țară sub conducerea administrației revoluționare populare, succesele obținute în refacerea si dezvoltarea diferitelor sectoare ale economiei. Sarcina actuală, a arătat el, constă în consolidarea administrației revoluționare, menținerea securității și ordinii, crearea unei economii independente bazate pe forțele proprii ale țării și a unei culturi progresiste, în vederea avansării pe calea edificării unui Vietnam paș

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al P.C. 

Brazilian,Luis Carlos pastes, care se află în Italia la invitația C.C. al P.C.I., a avut convorbiri cu președintele P.C. Italian, Luigi’ Longo, și cu secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. S-a făcut un schimb de păreri în legătură cu situația din cele două țări și au fost abordate unele probleme internaționale.
0 întîlnire consultativă a mișcărilor pentru apărarea păcii din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. a avut loc la Ulan Bator. Au participat și reprezentanți ai secretariatului și centrului de informații al Consiliului Mondial al Păcii.
Adunarea Națională Ke- 

nyană a vota*:> *n unanimitate, o moțiune de încredere în conducerea președintelui Jomo Kenyatta. Moțiunea exprimă sprijinul parlamentarilor față de șeful statului, care este, în același timp, președinte al Partidului Uniunea Națională Africană din Kenya.
CREAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE - 

necesitate imperioasă a progresului contemporan, 
idee-forță de amplă rezonanță internațională

Instaurarea unei noi ordini economice se afirmă tot mai mult pe 
arena mondială ca o problemă cardinală a lumii contemporane, de so
luționarea căreia depind in mod esențial abolirea raporturilor de 
inechitate care au dus la împărțirea lumii in țări sărace și bogate, li
chidarea decalajelor dintre state, soluționarea printr-o cooperare 
largă, neîngrădită a unor probleme economice acute, progresul mai 
rapid al tuturor popoarelor, insăși soarta destinderii și păcii.

In concordanță cu documentele Congresului al XI-lea, România 
socialistă militează ferm pentru înfăptuirea acestui deziderat major, 
care răspunde aspirațiilor tuturor popoarelor, are o puternică rezo
nanță in opinia publică mondială, se bucură de o tot mai mare ade
ziune in rîndul factorilor de răspundere din numeroase țări.

Reflectind această preocupare, ziarul nostru s-a adresat, prin inter
mediul corespondenților săi peste hotare, unor personalități ale vieții 
economice și politice din diferite țări, solicitindu-le să răspundă la 
'întrebarea :

CUM APRECIAȚI, IN LUMINA REALITĂȚILOR VIEȚII 
INTERNATIONALE, NECESITATEA INSTAURĂRII UNEI 
NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE ?Publicăm mai jos clteva din răspunsurile primite :

ESENȚIALUL: RESTRUCTURAREA PE 0 BAZĂ 

ECHITABILĂ A RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

GAMANI COREA,
. secretar general al Conferinței ____

“ Națiunilor Unite pentru Comerț 
fi Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) ;Climatul International actual este foarte diferit de cel existent în urmă cu un deceniu. Putem afirma, fără teama de a greși, că spectrul „războiului rece" începe să se estompeze și că am intrat într-o perioadă de destindere — care, firește, este abia la debutul său. Un semn al schimbărilor intervenite este și acela că țările „lumii a treia" conlucrează între ele pentru rezolvarea unor probleme de interes comun, șe afirmă cu tot mai multă încredere în ele insele pe arena internațională. Aceste mutații, printre atîtea altele, au o importanță capitală; mai ales dacă le punem față in față cu fenomenele intervenite recent în sfera economică, manifestările recesiunii, inflația fără precedent în lumea occidentală,

Comitetul pentru probleme 
al Adunării Generaletare, economice și politice cu regimurile rasiste din sudul Africii, precum și guvernele care nu recunosc drepturile la autodeterminare și independență ale popoarelor.

★NAȚIUNILE UNITE. — întrunit într-o ședință specială, Consiliul de Securitate al O.N.U. a luat vineri în discuție cererea de admitere in Organizația Națiunilor Unite prezentată de Insulele Comore (fostă colonie franceză). Consiliul de Securitate a hotărit să recomande Adunării Generale admiterea în O.N.U. a Insulelor Comore, care vor deveni astfel cel de-al 143-lea stat membru al organizației mondiale. Franța nu și-a exprimat votul.

nic, reunificat, independent, democratic și prosper.Referindu-se la perspectivele re- unificării, Nguyen Huu Tho a spus : „Reunificarea Vietnamului de nord și a Vietnamului de sud, care au fost unite timp de milenii, reprezintă o cerință istorică și o aspirație sacră a poporului din cele două zone ale Vietnamului". „G.R.P. ai R.V.S. și guvernul R.D.V. — a spus el — discută și reglementează, pe baza situației din Vietnam, diferitele probleme, in vederea reunificării țării la o dată apropiată".Vorbind despre politica externă a R.V.S. șî asistența acordată pe plan Internațional acestei țări, Nguyen Huu Tho a relevat că R.V.S. dorește să promoveze relații de cooperare cu toate țările, indiferent de sistemul lor politico-social.

Președintele Cubei, Osval- do Dorticos Torrado, a primit pe șefii delegațiilor participante la lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale pentru construcția de mașini electronice de calcul, care se desfășoară la Havana. S-a procedat la un amplu schimb de păreri cu privire la dezvoltarea tehnicii construcției de calculatoare în țările participante la sesiune — Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. — și la colaborarea dintre acestea și Cuba.
Cea mai mare navă mili

tară olandeză, unpurtător de rachete, a fost dezarmată în conformitate cu hotărîrea guvernului privind reducerea cheltuielilor militare ale țării.
In cursul unei ciocniri 

armate în care au fost ansaîa^ membrii unui grup al Mișcării Stingii Revoluționare din Chile (M.I.R.) — organizație care acționează în clandestinitate — și efective ale forțelor de securitate (D.I.N.A.), a fost ucis Dagoberto Perez Vargas, unul din principalii conducători ai M.I.R.

degradarea raporturilor de schimb, dislocarea sistemului monetar internațional.Noua ordine economică internațională — așa cum a fost ea definită ca obiectiv de către Adunarea Generală a O.N.U. — vizează restructurarea pe o bază mai dreaptă, mai echitabilă, a relațiilor dintre țările industrializate și țările în curs de dezvoltare,—o economie mondială mai stabilă și în continuă dezvoltare. în concordanță cu interesul comun al tuturor națiunilor.Adoptarea de către cea de-a 7-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. a Declarației privind dezvoltarea și cooperarea economică internațională constituie un stimulent și pentru activitățile pe care

DfClARAlIft SOLEMNA COMUNA A ROMÂNIEI Șl TUNISIEI- 
publicata ca document olicial al Adunării Generale a O.N.U. Dl PRETUTINDENI

NEW YORK 18 — Corespondentul nostru transmite : Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Tunisiene, semnată la Tunis, la 19 aprilie 1975, de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Habib Bourguiba, cu
Sesiunea Comisiei economice mixte 

romano - iordanieneAMMAN 18 (Agerpres). — La Amman au început lucrările sesiunii Comisiei economice mixte româno- iordaniene în vederea aplicării măsurilor stabilite prin programul de cooperare economică semnat între cele două țări. Delegația română este condusă de Nicolae Ionescu. ministru secretar de stat la Ministerul Comer
BUENOS AIRES

„Este necesară crearea unui climat pașnic, 
de unitate națională"

O cuvîntare a președintelui ArgentineiBUENOS AIRES 18 (Agerpres). — în cadrul discursului pronunțat vineri la marele miting popular, desfășurat în „Piaza de Mayo" din Buenos Aires, președintele Argentinei, Maria Estela Martinez de Peron, a subliniat necesitatea ca, în actuala e- tapă de dezvoltare a țării, să fie intensificat dialogul cu toate sectoarele reprezentative ale vieții social- politice și economice naționale pentru crearea unui climat pașnic, de unitate, democrație și justiție. „Realizarea unei revoluții nu este ușoară și necesită timp" — a precizat șeful statului argentinean, referindu-se la traducerea în practică a programului justițialist de transformări, inițiat

Prețurile la produsele ali
mentare in tarile Piet®i comune înregistrează noi creșteri. Potrivit unui raport publicat la Bonn, în primele șase luni ale anului acesta, produsele alimentare s-au scumpit, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, în Irlanda cu 25,4 la sută, în Italia cu 22,4 la sută, in Danemarca cu 12,7 Ia sută, în Franța cu 11,3 la sută, în Belgia cu 10,6 la sută, în Olanda cu 7,6 la sută și in R.F.G. cu 4,9 procente.

Rata șomajului «»««»«* să se mențină ridicată, în această toamnă, în țările Pieței comune. Ultimele statistici, publicate vineri de Comisia C.E.E. de la Bruxelles, arată că numărul șomerilor în cele nouă state membre se cifra la 4 716 000 la sfîr- șitul lunii septembrie, cu aproximativ 60 la sută mai mult decît în a- ceeași perioadă a anului 1974.
Producția de petrol a In

diei a crescut în primele 9 luni ale acestui an cu 12 la sută, s-a anunțat oficial la Delhi. Au fost extrase 6,1 milioane tone de țiței.

Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) este chemată să le întreprindă in viitor. Această sesiune a întărit U.N.C.T.A.D. ca instituție, confir- mind rolul său de centru adecvat pentru studierea, dezbaterea și negocierea a numeroase probleme-cheie ale lumii de azi care converg în final spre instaurarea noii ordini economice internaționale. U.N.C.T.A.D. este o organizație cu caracter universal, numărul membrilor săi fiind chiar mai mare decit al membrilor O.N.U. Problema care se pune este ca această tribună reprezentativă și universală să se organizeze astfel incit să devină un organism cît măi eficient.
„APRECIEM PREOCUPAREA PREȘEDINTELUI 

ROMÂNIEI PENTRU ELIMINAREA INJUSTIȚIEI 

Șl DEZECHILIBRELOR"
PIO-CARLO TERENZIO, 

------------------------------ secretar general ---------  
al Uniunii Interparlamentare:Omenirea a început să devină tot mai conștientă de inegalitățile existente între state. Concomitent, decalajul crescînd dintre state în ce privește nivelurile de dezvoltare economică șî socială s-a impus și se impune ca o problemă cardinală a contemporaneității, de a cărei rezolvare depind, în ultimă instanță, înseși pacea și securitatea lumii.Uniunea Interparlamentară nu putea rămîne, bineînțeles, in afara acestor mari dezbateri. în ultimii ani, ea a și tratat anumite aspecte specifice ale noii ordini economice internaționale, concentrîndu-se asupra posibilităților de realizare a unui consens real și trainic al statelor asupra problematicii în discuție. Tocmai în acest spirit a fost primită inițiativa României privind organizarea la București a unui colocviu 

prilejul vizitei șefului statului român în Tunisia, a fost publicată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U. la punctul „Transpunerea în viață a Declarației asupra întăririi securității internaționale".

țului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar delegația iordaniană de președintele Consiliului Național al Planificării, Hana Audeh. Participă, de asemenea, Va- sile Gîndilă, ambasadorul țării noastre la Amman, și Hani Hassawneh, ambasadorul Iordaniei la București.

sub conducerea lui Juan Domingo Peron.Arătind, totodată, că guvernul este hotărit să ia măsuri ferme pentru lichidarea violenței și a actelor de terorism declanșate în țară de elemente extremiste, Maria Estela Martinez de Peron a subliniat că vor fi totodată combătute cu severitate manifestările de corupție semnalate în unele sectoare ale administrației de stat, în vederea consolidării independenței economice a Argentinei.Abordînd, pe de altă parte, unele aspecte ale activității Partidului justițialist, șeful statului a menționat că se preconizează o reorganizare democratică a acestuia, în conformitate cu aspirațiile membrilor partidului.
La Muzeul de etnografie din 

Torun a avut loc vernisajul ex
poziției „Comori ale artei popu
lare românești", organizată sub 
auspiciile Ministerului Culturii 
și Artei al Poloniei, în colabo
rare cu Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste din tara noas
tră.

La Universitatea din Carolina 
de Nord, Chapel Hill, a avut 
loc reuniunea anuală a „Grupu
lui de studii românești" — orga
nizație . care grupează cercetă
tori americani ai culturii, știin
țelor și artelor românești. In ca
drul reuniunii au fost susținute 
20 de comunicări științifice din 
domeniile literaturii, științelor 
politice, sociologiei și relațiilor 
internaționale.

A participat ambasadorul 
României in Statele Unite, Câr
pe liu Bogdan.

La Universitatea Salzburg a 
avut loc o seară culturală închi
nată României. Au fost marcate 
împlinirea a. 125 de ani de la 
nașterea lui Mihail Eminescu 
și împlinirea a 50 de ani de la 
moartea lui loan Slavici. Despre 
însemnătatea operei celor doi 
mari scriitori a vorbit prof. dr. 
Felix Karlinger, șeful Institu
tului de romanistică al univer
sității. A fost prezent ambasa
dorul României la Viena, Dumi
tru Aninoiu.

După cum se știe, chiar în cursul acestui an am efectuat o vizită oficială in România. Am avut atunci privilegiul de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu și ocazia de a întîlni o serie de membri ai guvernului, purtind discuții utile și rodnice în probleme de interes mutual pentru România și U.N.C.T.A.D. România a fost întotdeauna un partizan deosebit de activ al înfăptuirii obiectivelor U.N.C.T.A.D. — care se află in chiar inima problemei dezvoltării — și în acest context trebuie înscrise și propunerile valoroase privind necesitatea instaurării unei noi ordini economice mondiale, prezentate de țara dumneavoastră la sesiunea extraordinară a O.N.U.

interparlamentar asupra noului sistem de relații economice internaționale. Dat fiind caracterul complex și global al acestei teme, la dezbaterea de la București au fost antrenați, pe lingă parlamentari, numeroși alți reprezentanți ai vieții publice din diverse țări ale lumii — membri ai guvernelor, diplomați, e- conomiști, sociologi, factori de răspundere din organizațiile internaționale. Dialogul purtat la București a fost, de aceea, interesant și valoros, în prezent, Uniunea Interparlamentară se preocupă de continuarea e- forturilor inițiate la București.Sîntem convinși că obiectivul creării unei noi ordini economice internaționale nu poate fi atins într-un termen scurt sau numai printr-o singură acțiune ; sînt necesare eforturi tenace, care să beneficieze de

ORIENTUL APROPIAT
• Sesiunea parlamentului egiptean • K. Waldheim recomandă 
prelungirea mandatului forțelor O.N.U. din Sinai • Evoluția 

evenimentelor din LibanCAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo au început lucrările celei de-a V-a sesiuni ordinare a Adunării Poporului a Egiptului. In ședința inaugurală, Sayed Marei a fost reales președinte al Adunării Poporului, iar Gamal El Oteify și Sayed Aii El Sayed au fost aleși vicepreședinți ai forului legislativ egiptean.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a recomandat Consiliului de Securitate, într-un raport publicat vineri seara, prelungirea mandatului forțelor de urgență ale Națiunilor Unite din Sinai, care urmea
încheierea Congresului 

Partidului Democratic 
din Coasta de FildeșABIDJAN 18 (Agerpres). — La A- bidjan s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Democratic din Coasta de Fildeș.In încheiere au fost alese noul Birou Politic și Comitetul Director ale Partidului Democratic din Coasta de Fildeș. Secretar general al P.D.C.F. a fost reales Philippe Yace.La lucrările congresului au participat, in calitate de invitate, delegații din alte țări. P.C.R. a fost 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 Ia C.C. al P.C.R.

Congresul Organizației dinLONDRA 18 (Agerpres). — La Belfast s-au deschis lucrările Congresului Organizației din Nord a Partidului Comunist din Irlanda. Prezentind raportul politic la congres, secretarul general adjunct al P.C. din Irlanda, James Stewart, a arătat că, în actuala situație din Ulster, o deosebită importanță pentru partid au unirea forțelor și organizațiilor democratice din Irlanda de Nord, unitatea clasei muncitoare. Numai pe această cale, a subliniat el, se poate realiza înfăptuirea revendicărilor noastre : încetarea practicii internărilor fără ju-
R. P. D. Coreeană propune 

reluarea dialogului Nord-SudPHENIAN 18 (Agerpres). — Vicepreședintele' din partea R.P.D. Coreene al Comitetului de coordonare Nord-Sud a adresat vicepreședintelui din partea Coreei de sud în comitet o țiotăț.ln care a exprimat spe- rănță că dialogul Nord-Sud va fi în curind normalizat și se va realiza contactul între reprezentanții celor două părți. Totodată, el a relevat din nou In mod ferm că partea reprezen- tind Seulul trebuie să accepte cererile juste formulate de reprezentanții R.P.D. Coreene și să-și clarifice fără întîrziere atitudinea, astfel incit să poată fi asigurată o desfășurare pozitivă a dialogului Nord-Sud, a cărui principală menire este promovarea cauzei reunificării pașnice a Coreei.

sprijinul și participarea activă a opiniei publice de pretutindeni.România a jucat un rol deosebit de important — se poate spune, de fapt, un rol motor — în includerea problematicii noii ordini economice internaționale in preocupările constante ale Uniunii Interparlamentare. Țara dv a fost nu numai gazda, ci șl inițiatorul colocviului de la București. Acest început nu a fost ușor ; inițial s-au manifestat și anumite reticențe, dar succesul manifestării a fost deplin ; valoarea inițiativei românești validată cu brio, astfel îneît atunci cînd parlamentarii români au propus continuarea tratării problemelor edificării noii ordini internaționale în cadrul activităților noastre viitoare, aprobarea a fost generală.Aș dori să subliniez în mod deosebit că președintele Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de dezbaterea de la București asupra problemelor făuririi noii ordini internaționale, concepînd această dezbatere cît mai responsabilă — sub raport politic, dar și științific — cît mai reprezentativă pentru forțele
0 NOUĂ CONDIȚIE A DEZVOLTĂRII UMANE

HALFDAN MAHLER, 
_______________ director general ____  

al Organizației Mondiale 
a Sănătății :Noua ordine, în general dezvoltarea sînt asociate adesea exclusiv creșterii economice. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă progresul social trebuie să vedem insă ce este contrariul său : mizeria socială care rezultă din acumularea nefastă a diverse fenomene ca șomajul și nefolosirea deplină a forței de muncă, insuficienta bunurilor materiale, nivelul scăzut de educație, condițiile de locuit și de igienă proaste, subnutriția, sănătatea nesatisfăcătoare. Este un adevăr incontestabil că actualul sistem de îngrijire medicală 

ză să expire la 24 octombrie. In a- celași timp, el a cerut suplimentarea cu 840 de oameni a actualului efectiv de 3 987 militari.BEIRUT 18 (Agerpres). — După încă o noapte marcată de schimburi de focuri, în urma cărora s-au înregistrat doi morți șî cîțiva răniți, capitala Libanului a cunoscut, simbă- tă, o zi relativ liniștită. In zona centrală a Libanului, în orașul Zahleh, au continuat însă luptele declanșate în cursul nopții, care se soldaseră pînă în zori cu șase morți și 15 răniți.
Conferința internațională 

„Pacea mondială prin drept**WASHINGT.ON 18 (Agerpres). — Vineri s-a încheiat Conferința internațională a centrului „Pacea mondială prip drept", desfășurată la Washington. Conferința a reunit peste 4 000 de savanți, juriști, cadre universitare din 123 de state ale lumii. Din România a participat o delegație alcătuită din prof. univ. Constantin Stătescu, președintele Tribunalului Suprem, și prof. univ. Tudor Drăganu, președintele Comisiei constituționale și juridice a Marii Adunări Naționale.Participants au analizat probleme ale vieții internaționale actuale, între care dreptul și noua ordine economică și politică internațională, întărirea rolului O.N.U., Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor, dreptul internațional și mediul înconjurător etc. Au fost adoptate documente finale, sub formă de rezoluții.
Nord a P. C. din Irlandadecată și anchetă, abrogarea legilor excepționale, adoptarea de către parlamentul britanic a unei legi Cu privire la drepturile cetățenilor nord-ir- landezi și transpunerea ei în viață. Raportorul a condamnat, în același timp, teroarea lipsită de sens și acțiunile iresponsabile ale elementelor extremiste.

P. S. Italian a hotărit 

convocarea unui congres 

cu caracter unitarROMA 18 — Corespondentul Agerpres transmite : La Roma s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central ar Partidului Socialist Italian, în cadrul căreia secretarul general al partidului, Francesco de Martino, a prezentat un amplu raport în legătură cu problemele actuale ale țării. Plenara a hotărît convocarea celui de-al 40-lea Congres al partidului în perioada 1—8 februarie 197,6.într-o declarație făcută postului de radio Roma, Francesco de Martino a declarat că, „în fața crizei profunde a sistemului capitalist, astăzi se impune o alternativă socialistă, care să deschidă calea unor schimbări de structură".In legătură cu relațiile dintre socialiști și celelalte forțe politice, secretarul general al P.S.I. a subliniat că „este important că Partidul socialist se îndreaptă spre organizarea unui congres cu caracter unitar, fapt unic în ultimii 20 de ani".

angajate astăzi în lume în statornicirea unor noi relații. între state. Concepția politică a președintelui Ceaușescu în acest dome- ■piu este emanația constantei sale preocupări față de viitorul omenirii, față de pacea și prosperitatea ei, prin eliminarea injustiției și dezechilibrelor din relațiile dintre state. Ea învederează în același timp preocuparea președintelui României de a se ajunge la forme de cooperare și conlucrare viabile între state in vederea atingerii acestor obiective. O asemenea concepție este aceea a unui om de stat care nu se limitează doar la sfera de interese a propriei țări, ci are o viziune planetară asupra problemelor lumii de azi. Noi, cei din organizațiile internaționale, resimțim în modul cel mai direct efectele benefice ale acestei concepții.Poziția României față de noua ordine economică internațională este, de altfel, întru totul conformă orientării generale a politicii externe a țării dv, preocupată în cel mai înalt grad de binele tuturor națiunilor, al omenirii în ansamblul său.

nu este nici pe departe la Indemîna maselor largi ale populației lumii. Tocmai de aceea noua ordine economică impune ca o obligație și promovarea sănătății pe locul ce-i revine in proceșul de dezvoltare.In această perspectivă, Organizația Mondială a Sănătății își orientează și își desfășoară întreaga gamă a activităților sale. De curînd am definitivat, de pildă, un program special de cercetări pentru lupta împotriva maladiilor tropicale. Această acțiune se înscrie și ea în cadrul cerințelor noii ordini economice internaționale.

• COMORILE AR
HEOLOGICE ALE PA
KISTANULUI. Săpăturile întreprinse în străvechiul oraș pakistanez Mohenjodero, care datează de acum 4 500 de ani, au dat la iveală sculpturi miniaturale de o rară frumusețe, numeroase obiecte casnice, unelte. Au fost descoperite ruinele unor construcții, depozite de cereale, conducte. Un mare interes au stîrnit pecețile — mici plăci in formă de patrulater, împodobite cu chipuri de animale și purtînd inscripții pe care specialiștii nu le-au putut încă descifra. în prezent, autoritățile sint preocupate de conservarea acestui vast șantier arheologic, amenințat de apele Indului. A fost creat un fond pentru ocrotirea împotriva inundațiilor. De asemenea, UNESCO va pune în vînzare medalii —‘ de aur, argint și bronz — pe cafe sînt reproduse imaginile de pe pecețile antice ale Mohenjodero, sumele obținute urmînd a fi folosite în același scop.

• LASERUL CHIMIST, întreprinderea „Cari Zeiss", din R. D. Germană, a lansat pe piață microanalizatorul pe bază de laser „LMA-10", cu ajutorul căruia pot fi analizate cele mai mici fragmente de materie. Atingînd obiectul cercetat, fasciculul laser volatilizează o mică parte din el. Spectrometrul descompune lumina provocată in acest moment, iar spectrul obținut se fotografiază. Analiza acestui spectru pune în evidență care sînt atomii prezenți în mostra cercetată și în ce proporții. Aparatul are o largă a- plicare în domeniile chimiei, biologiei, fizidii, restaurării operelor de artă etc.
• FABRICANȚI DE ȚI

GĂRI PE BANCA ACU
ZĂRII. Guvernul american adeschis, vineri, acțiuni judiciare împotriva principalelor șase firme producătoare de țigări din S.U.A., pentru faptul că nu au avertizat opinia publică, prin acțiunile lor publicitare, asupra pericolului pe care-1 prezintă tutunul pentru sănătatea omului. Se reamintește, în acest sens, că, la 30 martie, fabricanții de țigări din Statele Unite au acceptat directivele guvernamentale cu privire la publicarea următorului anunț : „Atențiune — directorul serviciilor sanitare a constatat că țigările sînt periculoase pentru organism".

• STATISTICI GLA
CIARE. Potrivit ultimelor date de care dispune glaciolo- gia, volumul total al ghețurilor existente pe glob se ridică la circa 30 milioane tac. Ghețarii acoperă o suprafață de 14 milioane kmp, ceea ce reprezintă 10 la sută din uscatul planetei. 90 la sută din ghețari se află în Antarctida, 8 la sută în Arctica și 2 la sută în regiuni de munte din diverse zone ale globului. Aceste date vor fi cuprinse, alături de multe altele, în „Atlasul ghețurilor", aflat în curs de elaborare în U.R.S.S., lucrare ce va fi terminată spre sfîrșitul anului 1980.

• EXPEDIȚIA BIOLO
GICĂ întreprinsă pe teritoriul R. P. Mongole, începînd din 1970, s-a soldat cu rezultate substanțiale. Activitatea expediției s-a concentrat asupra unor studii multilaterale menite să elucideze varietatea speciilor, particularitățile lumii vegetale și animale, ale solurilor din R.P. Mongolă. Lista florei mongole, de pildă, a fost îmbogățită cu 80 de specii. Pe baza constatărilor făcute, a materialului adunat, au fost întocmite hărți, monografii, articole de sinteză, de certă importanță pentru activitatea practică.

• „ENCICLOPEDIA LA 
TELEFON". La Wuppertal, în R. F. Germania, a fost inaugurată o nouă formă de prestație pentru publicul larg, intitulată „Enciclopedia prin telefon". Serviciul, prestat de doi bibliotecari și o asistentă, dispune de mai multe milioane de fișe cu- prinzînd informații din toate domeniile de activitate, iar răs-u' punsul solicitat este dat în cel mult 30 de minute.

• BULDOZER MA
MUT. O firmă niponă producătoare de mașini de construcții și de transport a anunțat că a fabricat cel mai mare buldozer din lume. Greutatea sa totală este de 76 tone, iar forța de tracțiune 620 C.P. Noul buldozer este capabil să deplaseze dintr-o dată 21,9 mc de pă- mint, putînd fi folosit pe terenurile cele mai accidentate, chiar și acolo unde roca a fost dislocată cu ajutorul exploziei.

• CU BICICLETA IN 
JURUL AFRICII. Tînărul ciclist francez Leon Lenneau, originar din La Chapelle-Basse- Mer (Franța), a hotărît să plece într-o temerară călătorie, folosind ca mijloc de transport bicicleta. El intenționează să e- fecțueze un tur al Africii în 15 luni. Lenneau este cunoscut ca un „maestru" al lungilor trasee: în 1969—1970 a făcut ocolul lumii pe bicicletă în decurs de 20 de luni.
• PARTICULA „U“. Fizicienii de Ia Lawrence Laboratory din Berkeley afirmă că au descoperit o nouă particulă elementară. Denumită provizoriu „particula U“ (U de la „unknown" — necunoscut), ea ar lua naștere din anumite coliziuni dintre un electron și un pozi- tron. Masa sa ar fi aproximativ de două ori mai mare decît cea a unui proton.
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