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DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a doua se

siune a celei de-a șaptea legislaturi, în ziua de 20 noiembrie 1975, ora 10.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Anul XLV Nr. 10333 Prima ediția Duminică 9 noiembrie 1975 4 PAGINI - 30 BANI

INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII 
operă istorică a poporului nostru, 
rod al politicii juste, consecvente 

a Partidului Comunist Român

0 delegație de partid si de stai 
din R. D. Vieinam, condusă de tovarășul

Le Duan, va face o vizită onc&la 
de prietenie in tara noastră

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, o delegație a Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam și a

Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, va efectua, în 
următoarele zile, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialis
tă România.

ÎN ZIARUL DE AZI:
• ACTIVISTUL DE PARTID, 

ÎN BIROUL SĂU — 
ADICĂ PE TEREN

• Rubricile noastre: O- 
MUL Șl VIAȚA RAȚIO
NALĂ ; DIN INSTANȚĂ 
ÎN FATA OPINIEI PU
BLICE; FAPTUL DIVERS; 
SPORT; RĂSFOIND PRE
SA STRĂINĂ ; DȚ PRE

TUTINDENI

„La capătul acestui cincinal, producția industrială a României 
echivalează cu producția industrială a 30 de Românii din perioada 

de vîrf a regimului burghezo-moșieresc66
NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvintarea rostită in ziua de 3 noiembrie 
la marele forum al tineretului).

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
SlNT TOATE CONDIȚIILE PENTRU A LE ÎNCHEIA, PlNĂ LA 20 NOIEMBRIE, 

PE TOATE SUPRAFEȚELE PLANIFICATE

Ns apropiem de sfîrșitul anului, 
care reprezintă, în același timp, în
cheierea actualului cincinal. Un an 
cu rezultate de seamă, cu realizări 
remarcabile, care încununează ani 
de muncă rodnică. După cum arăta 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în recenta cuvîntare rostită la șe
dința inaugurală a forumului tine
retului, în raport cu Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
planul producției industriale pe an
samblul cincinalului a fost realizat 
încă de acum 3 luni, iar față de 
prevederile maxime ale cincinalu
lui, care au reprezentat o majorare 
simțitoare, planul se realizează în 
întregime cu circa 2 luni mal de
vreme. In aceeași cuvîntare, secre
tarul general al partidului, dînd o 
expresie sintetică rezultatelor obți
nute în dezvoltarea economiei, sub
linia că, Ia capătul acestui cinci
nal, producția industrială a Româ
niei echivalează cu producția In
dustrială a 30 de Românii din peri
oada de vîrf a regimului burghezo- 
moșiereso. Este o cifră care vorbește 
de la sine, cu o deosebită forță de 
evocare și convingere, despre re
zultatele cu adevărat grandioase 
ale eforturilor făcute de poporul 
român în anii construcției socia
liste, despre justețea și rodnicia po
liticii de industrializare socialistă 
urmată cu neabătută consecvență 
de Partidul Comunist Român.

Aniversarea în acest an a unor

importante evenimente, care au ja
lonat lupta revoluționară a poporu
lui nostru, a dat posibilitatea, prin 
retrospectiva prilejuită, de a apre
cia și mai clar drumul uriaș ce a 
fost străbătut intr-un scurt răstimp 
istoric. După cum se știe, în pri
măvară am sărbătorit împlinirea a 
30 de ani de la victoria asupra fas
cismului, victorie la care poporul 
român și-a adus propria contribuție 
marcantă, de neuitat. Tot în pri
măvară, la 6 Martie, am sărbătorit 
împlinirea a 30 de ani de la insta
urarea primului guvern democratic, 
cu pronunțat caracter muncitoresc- 
țărănșsc, importantă victorie a 
luptei revoluționare a poporului 
român, expresie a voinței sale de 
a fi stăpîn al propriilor destine.

Nu de mult s-au împlinit trei 
decenii de la Conferința Națională 
a P.C.R. din octombrie 1945, mo
ment de seamă în lupta revo
luționară desfășurată de clasa 
muncitoare, de forțele populare 
Sub conducerea partidului-, pentru 
cucerirea întregii puteri politice și 
deschiderea largă a căilor trecerii 
spre transformarea socialistă a 
României. Este un merit istdric al 
acestei conferințe că, aplicînd în
vățătura marxist-leninistă la con
dițiile specifice ale României, a 
imprimat orientarea spre indus
trializarea țării, ca singura cale 
pentru lichidarea înapoierii econo
mice și progresul rapid al întregii

țări, pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
poporului și, in același timp, pen
tru asigurarea unei independențe 
reale a statului.

Această politică a fost urmată de 
partid, in toți acești ani, cu o 
neabătută consecvență, înregistrin- 
du-se, îndeosebi de la Congresul 
al IX-Iea al P.C.R., o puternică și 
continuă afirmare a factorilor ca
litativi ai dezvoltării industriale 
și, în general, a întregii creșteri 
economice. In mod statornic parti
dul a pus industrializarea in cen
trul politicii sale economice, ca sar
cină fundamentală a întregii acti
vități de edificare a noii orînduiri. 
Pronunțîndu-se cu fermitate și mi- 
litind neabătut pentru înfăptuirea 
industrializării. Partidul Comunist 
Român a respins cu hotărîre orice 
concepții care, într-o formă sau 
alta, pledau pentru menținerea în 
continuare a României în situația de 
țâră agrară, redusă la rolul de 
furnizoare de materii prime și 
produse agricole, a relevat necesi
tatea istorică a dezvoltării indus
triale a țării ca o condiție vitală a 
progresului și ca premisă decisivă 
a ocupării unui loc corespunzător 
in diviziunea internațională a 
muncii, reușind să galvanizeze în 
acest scop energiile și să mobili
zeze forța de creație a întregului 
popor.

Politica de industrializare a fost 
aplicată de partid cu tot mai mul
tă rigurozitate științifică, in tot 
mai strînsă concordanță cu parti
cularitățile și necesitățile dezvoltă
rii societății românești, acordind 
prioritate creării unei puternice in
dustrii grele, dezvoltării consec
vente a industriei constructoare 
de mașini, ca principal promo
tor al progresului tehnic in în
treaga economie, ca și altor 
ramuri modeme, de vîrf, ur
mărind stabilirea unor proporții 
judicioase între industrie și agri
cultură. între producția mijloacelor 
de producție și cea a bunurilor de 
consum, repartizarea armonioasă a 
forțelor de producție pe Întreg te
ritoriul țării.

Justețea acestei politici a fost 
din plin confirmată de viață. Toc
mai pe această bază a devenit po
sibilă transformarea României, din 
tară slab dezvoltată în trecut, cu 
o economie predominant agrară, 
Intr-un stat Industrial-agrar, cu o 
industrie în plin avînt, care a dd- 
bîndit rolul preponderent In eco
nomia națională și ponderea prin
cipală In crearea venitului națio
nal. Anul acesta, industria va parti
cipa cu circa 62 la sută Ia crearea 
venitului național, față de 30,8 la 
sută in 1938. Este grăitor pentru 
progresul economic al României în
(Continuare in pag. a IlI-a)

Odată cu încheierea lnsămînțăril 
griului, cea mai importantă lucrare 
din agricultură este executarea ară
turilor da toamnă. Realizarea în 
timpul optim a arăturilor de toamnă 
și a programului de fertilizări cu 
îngrășăminte naturale și chimice 
constituie factori de mare însem
nătate pențru obținerea unor re
colte mari in 1976, la nivelul sarci
nilor stabilite pentru primul an al 
viitorului cincinal. Datele cercetării 
științifice, cit și 
experiența unită
ților agricole 
fruntașe dovedesc 
că arătura de 
toamnă executată 
la timp și de 
bună calitate asi
gură un spor de 
recoltă de 30—46 
la sută față de 
arătura făcută 
primăvara, Înaintea insămînțărilor.

Comandamentul central a indicat 
ca in toate județele. In fiecare uni
tate agricolă să se lucreze cu toate 
mijloacele;-zi șt noapte, pentru a fo
losi din plin timpul prielnic din a- 
ceastă perioadă, in vederea încheie
rii arăturilor pe întreaga suprafață 
pină cel mai tîrziu la 20 noiembrie 
b.c. In acest scop, s-a întocmit un 
grafic de execuție a lucrărilor prin 
care s-a stabilit ritmul mediu zilnic 
care trebuie realizat : 150 000 ha, din 
care 113 000 ha în cooperativele agri
cole și 37 000 ha in întreprinderile 
agricole de stat. De asemenea, au fost 
precizate ritmurile medii zilnice care 
trebuie atinse în fiecare județ, pre
cum și datele la care trebuie să se 
termine lucrările.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii rezultă că, pînă la 
7 noiembrie, au fost executate ară
turi de toamnă pe 1 986 700 ha, din 
care pe 1 696 800 ha în cooperativele 
agricole — 53 la sută din plan și 
289 850 ha fn întreprinderile agricole 
de stat — 32 la sută din plan. Aceste 
rezultate sînt nesatisfăcătoare, în 
multe județe nu s-a atins viteza de 
lucru stabilită. Astfel, în perioada 31 
octombrie — 7 noiembrie, adică în 
șapte zile bune de lucru, în coopera
tivele agricole au fost arate 597 781 
ha, iar în întreprinderile agricole de 
stat — 123 404 ha. rezultate care sint

Datele cercetării

cu mult sub ritmurile de lucru sta
bilite de comandamentul central. 
Vitezele zilnice înregistrate la arat în 
această perioadă au fost de 85 400 ha 
în cooperativele agricole și de numai 
17 630 ha în întreprinderile agricole 
de stat, adică mai puțin de jumătate 
din cit s-a stabilit. în cooperativele 
agricole din județul Ialomița au fost 
arate cu 22 000 ha mai puțin decît se 
prevedea în graficul săptămînal, 
Constanța —• cu 20 000 ha mai puțin,

o Terenurile ocupate de coceni, grabnic eliberate © Toate 
tractoarele disponibile, la lucru © Pretutindeni, munca 
sâ fie organizata în schimburi prelungite; sâ se are și 
noaptea • Calitatea lucrărilor, principala grija a spe

cialiștilor

Teleorman — 25 000 ha etc. Nu au 
fost realizate vitezele zilnice prevă
zute nici în județele Arad, Ilfov, Ti
miș, Iași, Buzău și altele. Or, lu- 
orîndu-se in asemenea ritm, este 
greu de presupus că arăturile se vor 
putea încheia la termenele prevăzute.

Rezultatele nesatisfăcătoare obți
nute în unele unități 
chiar județe intregi în 
executarea ogoarelor de 
datoresc în mare parte 
in multe unități agricole 
berat terenul de coceni și alte res
turi vegetale, iar tractoarele nu sînt 
folosite la întreaga capacitate. în 
foarte puține locuri s-a organizat 
munca în schimburi prelungite, iar 
noaptea nu se ară aproape deloc.

In această perioadă, deosebit de 
favorabilă executării arăturilor, co-

agricole și 
ce privește 
toamnă se 
faptului că 
nu s-a eli-

lucrărilor 
scă- 
este 

toate 
dis- 

intre

mandamentele județene șl cele co
munale, organizațiile de partid da 
la sate trebuie să acționeze pen
tru respectarea programelor și ora
relor zilnice de lucru, a ordinii și 
disciplinei in muncă. Pentru a se 
crea front de lucru pentru tractoare, 
conducerile unităților agricole, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, au 
datoria să mobilizeze pe toți coope
ratorii la tăiatul cocenilor și la eli
berarea terenurilor. Deoarece volu

mul
mecanice a 
zut, acum 
nevoie ca 
tractoarele 
ponibile să
in brazdă. De a- 
semenea, pentru 
a se intensifica 
ritmul la arat se 
impune ca munca 
să fie organizată 
în schimburi pre

lungite, să se are și noaptea, la 
lumina farurilor. Este o măsură ve
rificată, care și in ceilalți ani cu 
condiții asemănătoare a dat rezul- 

' tate bune. In atenția specialiști.-» 
și a mecanizatorilor trebuie să stea 
în permanentă grija pentru calitatea 
lucrărilor. Urgentarea ritmului de 
lucru nu trebuie să ducă nicăieri la 
executarea unor arături de slabă ca
litate, știut fiind faptul că o aseme
nea arătură are ca efect direct scă
derea nivelului recoltei.

Ca și în timpul campaniei de re
coltare, comandamentele județene șl 
comunale și organizațiile de partid 
din agricultură sînt chemate să ac
ționeze cu aceeași eficiență și stă
ruință și în ceea ce privește organi
zarea exemplară a muncii la execu
tarea arăturilor pînă la ultimul hectar.

Autoritatea morală
a profesorului

A

0 nouă realizare 
a siderurgiștilor 

gălățeni
Pe platforma siderurgică de la 

Calați a fost terminată, cu o 
lună de zile înainte de termenul 
prevăzut în grafice, înzidirea 
celei mai mari baterii de cocsifi
care din țară. Este demn de re
ținut că majoritatea formațiilor 
de lucru de zidari-șamotori, ce 
au realizat această lucrare, sînt 
alcătuite din tineri uteciști. Noul 
agregat va avea o capacitate de 
producție dublă față de aceea 
a bateriilor de cocsificare aflate 
în exploatare la uzina de spe
cialitate gălățeană.

în imagine : o vedere parțială 
a marelui combinat, operă de 
înaltă ținută tehnică a industria
lizării socialiste a țării, care, 
concomitent cu sporirea produc
ției de metal a economiei, a 
dus la crearea a mii de noi 
locuri de muncă, la Înflorirea 
vechiului oraș de la Dunăre.

MAGAZINELE SPECIALIZATE 
formă de comerț cu multiple avantaje, 

extinsă în aceste zile în Capitală

IN PAG. A IV-A
Ancheta internațională 
a „Scînteii" : CREAREA 
UNEI NOI ORDINI E- 
CONOMICE SI POLITI
CE MONDIALE — NE
CESITATE IMPERIOASĂ 
A PROGRESULUI CON
TEMPORAN, IDEE-FOR- 
TĂ DE AMPLĂ REZO
NANȚĂ INTERNAȚIO- 

' NALĂ

In numărul precedent al ziarului 
nostru am publicat prima parte a 
constatărilor făcute cu prilejul unor 
recente' raiduri prin piețe și maga
zine, ale Capitalei. Așa cum subliniam 
și ieri — ca urmare a activității des
fășurate de municipalitate, de orga
nismele specializate din fiecare sec
tor, pentru a transpune operativ in 
practică măsurile indicate de condu
cerea partidului privind îmbunătăți
rea aprovizionării populației — piețe
le și magazinele reflectă evidente îm
bunătățiri, oferind un variat și îndes
tulător sortiment ,de produse. Cetățe
nii cu care am stat de vorbă în raidu
rile noastre au apreciat modul în care 
se fac acum aprovizionarea și vânza
rea. Trebuie remarcată, totodată, ope
rativitatea cu care — răspunzîndu-se 
unei indicații a secretarului general 
al partidului — au fost organizate in 
Capitală magazinele specializate pe 
anumite produse (din carne, lapte, 
pește ș.a.). Fiind bine aprovizionate, 
cu un larg sortiment de preparate, 
aceste magazine sînt apreciate pentru 
avantajele multiple ce le oferă.

Am poposit mai îndelung în unele 
dintre aceste unități recent specia
lizate.

Magazinul alimentar de pe Șoseaua 
Mihai Bravu 117. Aici se găsesc, fru
mos etalate, cel puțin 25 de sorti
mente de mezeluri, de la afumăturile 
cele mai simple,- pînă la specialități, 
cum ar fi fileurile, diferite feluri de 
pastramă, șuncă presată ș.a.m.d.

— Foarte bună ideea specializării 
acestor tipuri de magazine — ne de
clara satisfăcută tov. B. Victoria, gos
podină, care tocmai își terminase de 
făcut cumpărăturile zilnice. In ase
menea unități găsești oricînd tot ce 
dorești din această categorie de pro
duse ; găsești tot timpul mezelurile 
gata porționate de mașinile pentru 
tăiat, iar magazinele de acesț tip nu

Reporterii „Scânteii" 
prin piețe și magazine
se mai Închid in toiul zilei pentru 
aprovizionare.

Și alți cumpărători cu care am stat 
de vorbă în magazinul amintit aveau 
exact aceeași părere : unitățile recent 
reprofilate corespund cererii de con- 

. sum din cartierele b.ucureștene. 
Bineînțeles, cetățenii laudă în primul 
rînd diversificarea și operativitatea 
serviciului. Comercianții cu care am 
discutat mai pe larg despre avantajele 
acestor magazine au și alte lucruri 
de spus. De pildă, tov. Damian Roșu, 
șeful magazinului în care ne aflăm, 
cit și tov. Nic. Lungu, responsabilul 
mezelăriei de pe str. Academiei nr. 
98, ne oferă următoarele informații.

— Acum, ne spunea Nic. Lungu, 
prin specificul magazinului obligăm 
industria să diversifice marfa, in

funcție de comenzi, de cerere. Avem, 
chiar în momentul de față, cel puțin 
35 sortimente de preparate din carne, 
Și din cele ieftine, dar și din cele so
cotite pînă nu de mult „rarități" în 
magazinul nostru. De ce ? Pentru că 
specializarea înseamnă, în mod obli
gatoriu, și diversificare. Prin urmare 
nici industria, nici noi nu ne mai pu
tem permite să oferim — ca la 
un magazin oarecare — un sortiment 
restrîns de mărfuri, cu gîndul doar 
la îndeplinirea planului valoric pe 
întreg magazinul. Ca să ne putem 
îndeplini obligațiile noastre de desfa
cere — tipice unui magazin specia
lizat — trebuie să oferim un sorti
ment larg de produse, să răspundem 
mereu bine cererilor. Iată, de alt
fel, primele rezultate care vorbesc 
mai convingător decit orice despre 
necesitatea deschiderii acestor tipuri 
de magazine : ieri, după 10 zile de la 
reprofilare, unitatea pe care o con
duc și-a dublat încasările !

...Pescăria de pe Calea Victoriei nr. 
73. Nu atit sortimentul (de altfel bo
gat) de pește și preparate din pește 
ne-a atras in primul rind atenția, ci 
inițiativa vînzătoarelor care servesc 
aici publicul (inițiativă care, in trea
căt fie spus, nu poate fi practicată 
decît intr-un magazin cu profil bine 
stabilit). Aici nu se mai servește ca 
inainte, numai și numai cu kilogra
mul. Fiecare cumpărător poate fi ser
vit, la comandă, cu părțile din pește
(Continuare in pag. a IlI-a)

Utilaje de înaltă 
tehnicitate

Deși tinăr (întreprinderea a 
Intrat in producție cu întreaga 
capacitate de numai circa 
4 luni), colectivul întreprinderii 
de utilai chimic Borzești a rea
lizat o gamă largă de utilaje de 
înaltă tehnicitate. Amintim 
dintre acestea rezervoarele de 
clor pentru Combinatul din 
Săvinesti. uscătoarele si cup
toarele destinate Combinatului 
petrochimic din Borzești. au- 
toclavele pentru întreprinderea 
din Mărăsesti etc. De curînd. 
Specialiștii de la atelierul de 
proiectare, tehnologie si _ nor
mare au realizat si intro
dus in fabricație noi tipuri 
de utilaje moderne cu caracte
ristici tehnice superioare. Este 
vorba de evaporatoarele de a- 
moniac și schimbătoarele de 
căldură destinate diferitelor 
combinate chimice din țară, 
precum și de o seamă de utilaje 
— manipulatoare, dispozitive cu 
role, mașini de șanfrenat — ne
cesare pentru autodotarea Între
prinderii. (Gh. Baltă).

Suplimentar, 
din exploatările 

Văii Motrului, 
120000 tone de cărbune

Cu sporul de producție reali
zat în ultima săptămînă, colec
tivele de mineri din bazinul car
bonifer al Văii Motrului au ridi
cat cota cantității de cărbune 
extras suplimentar, de la începu
tul anului și pînă in prezent, 
la peste 120 185 tone. O contri
buție însemnată la obținerea a- 
cestui succes au adus colec
tivele exploatărilor, miniere Lu- 
poaia și Roșiuța, care au înde
plinit. cu mai bine de două luni 
înainte de termen, sarcinile de 
producție anuale. (Dumitru 
Prună).

în cuvintarea rosti-, 
tă la marele forum 
politic al tineretului 
— eveniment deosebit 
de important în viața 
tării — referindu-se 
la rolul social și munca 
profesorului, secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia un 
mare adevăr : „Auto
ritatea profesorului nu 
se creează izolîndu-i 
în «turnul de fildeș-, 
ci servind politica par
tidului, luptind pentru 
realizarea ei, pentru un 
invățămint revoluțio
nar, noii !“ Pornind 
la această profundă 
preciere — temă 
meditație și imbold 
fapte pentru noi toți 
profesorii — consider 
că niciodată nu-i prea 
mult cînd discutăm 
despre trăsăturile pror 
fesoratului, conceput 
în societatea noastră 
socialistă ca una din 
cele mai nobile și ele
vate activități umane. 
O asemenea exigență 
este de negîndit dacă 
nu depășim — așa 
cum just se arăta in
tr-un articol din „Scîn- 
teia“ — doar funcția 
de transmițător de 
cunoștințe și nu-i a- 
cordăm profesorului 
un rol cel puțin egal în 
formația umană și so
cială a tinerilor. De
sigur că in îndeplini
rea acestei acțiuni e- 
ducative. atit de com
plexe și încărcate de 
responsabilitate, bună
voința și dorințele, 
oricît de sincere, nu 
rezolvă problemele. 
Nu-i suficient ca un 
profesor sâ se de
clare sau să se vrea 
„educator" pentru a 
fi în realitate. Pentru 
a evita o înțelegere 
exclusivă și inevitabil 
eronată, ce ar trans
forma profesorul in
tr-un predicator ..mo- 
ralizant". este necesar 
să acceptăm condiția 
competenței și presti
giului profesional. Este 

^imposibil ca un profe-

de 
a- 
de 
la

sor Insuficient Infor
mat și dezacordat la 
actualitatea disciplinei 
pe care o predă 
să exercite o influen
tă morală corespunză
toare eforturilor celor 
mai bine intenționate. 
Numai o solidă pre
gătire profesională, 
care II transformă 
intr-un purtător de 
cunoștințe mereu re
înnoite, încărcate prin 
actualizare cu mesa
jele epocii, îl situ
ează pe profesor în 
fata elevilor săi ca

însemnări 
de acad.

Ștefan MILCU

pe un model în rea
lizarea aspirațiilor 
personale. O primă 
concluzie rezultă așa
dar fără echivoc: a- 
ceea a prestigiului 
profesional ca o con
diție a profesorului e- 
ducator.

întrucît atit procesul 
de informare didactică, 
cit și cel educativ se 
desfășoară in comple
xitatea interrelațiilor 
profesor-elev și prole- 
sor-populație școlară, 
se impun analizei 
noastre și particulari
tățile personalității 
profesorului. în for.d, 
el este o ființă umană 
situată ne o traiectorie 
de existentă proprie, 
cu un trecut și un 
fond genetic unic, mo
delat in procesul de a- 
similare a culturii. 
Particularitățile per
sonalității intervin in 
calitatea acțiunii lui 
educativ-morale. Fon
dul moral sau social și 
semnificația educativă 
a evenimentelor isto
rice nu not fi transmi
se fără participarea 
personalității profeso
rului. Această trăsătu
ră dinamică este va
riabilă dună natura e- 
venimentelor și carac
terul disciplinei. Tot
deauna există însă po
sibilitatea de a sem
naliza semnificația u-

mană șl tensiunea a- 
fectivă necesară pen
tru ca fantele și ideile 
să se fixeze modela
tor. în științele natu
rii. incursiunea în is
toria disciplinelor și in 
viata creatorilor este 
o modalitate ce poate 
fi folosită.

In învătămintul me
dical. profesorul tre
buie să se orienteze fi 
să educe in conformi
tate cu codul profe
siei medicale în care 
tehnica este majorată 
de formați^ morală. 
Este semnificativ pen
tru acest proces că in 
formația unui student 
în medicină gîndirea 
si atitudinea etică se 
impun pe măsură ce 
acesta pătrunde în spi
tal și în disciplinele 
clinice. Nu este deloc 
surprinzătoare apre
cierea actului medical 
ca fiind în același 
timp tehnic și moral. 
Separarea acestor com
ponente îl transform 
mă, cînd este lipsit de 
răspundere morală, în
tr-o monstruozitate, Iar 
prin lipsa tehnicității 
într-o parodie.

în strînsă legături 
cu personalitatea edu
catorului se situează, 
ca o condiție elimina- 
toare de astă dată, 
viata lui personală 
care trebuie să fie co
respunzătoare princi
piilor înscrise in Co
dul etic al societății 
noastre socialiste. Li
bertinajul, maniile, 
limbajul nesuprave
gheat și o ținută ne
glijentă sau șocantă 
scad sau elimină ca
pacitatea educativ-mo- 
rală, prin alterarea 
interrelațiilor de grup. 
Cu o deplină jus
tificare se prevede în 
codul corpului didac
tic consecința lor eli
minatorie pentru in- 
vătămînt. în epoca 
contemporană, fără a 
susține o ținută că-

. lugărească. sînt unei*
(Continuare 
in pag. a Hl-a)
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I FAPTUL!

Terenul. Adlcfl oamenii, colectivele de muncâ, întreprinderile, 
așa cum s-a spus — „biroul de lucru al 

este chemat sâ-și petreacâ majori-

[DIVERS!
, Muzeul
I lui moș Hrib

De curînd, moș Toader Hrib
I din comuna Arbore, județul Su

ceava, a descoperit pe valea 
Solcăi o măsea de mamut. Cu 
aceasta, numărul pieselor 
colecția sa — un adevărat

I zeu comunal pe care moș 
l-a deschis în gospodăria

' prie din Arbore — a ajuns Ia 
4 500. Exponate de 
loare și diversitate 
mărturii ale vieții 
pînă la piese rare 
împletituri și țesături moldove
nești. în mai puțin de 10 ani de 
cînd și-a transformat gospodă
ria în muzeu, moș Hrib a avut 
40 000 de oaspeți din țară și 
peste hotare. Mulți înainte I
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din 
mu- 
Hrib 
pro-

o mare va- 
— de la 
preistorice, 

de cusături,

de

Datornic 
fără voie

De trei ani de zile, Teodor 
’Crăciun din satul Tirgușoru-Nou 
(Prahova) se străduiește să-l 
convingă pe inspectorul Ștefan 
Ștefan de la administrația fi
nanciară a județului, precum că 
n-a cumpărat,tn-a vindut și n-a 
avut in viața lui o motoretă 
„Carpați-Super". pentru care 
este somat in fiecare an să a- 
chite taxa cuvenită către stat 
A prezentat omul acte dovedi
toare, date, martori. Degeaba. 
A făcut zeci de drumuri in au
diențe. Degeaba. L-a rugat me
reu pe inspector să facă ce-o 
face și să vadă cine și de cej-a 
scris datornic 
geaba. Acum, 
uă. Poate nu

in registru, 
ne-a scris și 
degeaba.

De- 
no-

Dinte de 
frumusețe »

Printre cei care au apelat, 
ultimul timp, la serviciile Cen
trului stomatologic din Satu- 
Mare s-a înregistrat și un nu
măr însemnat de băieți și fete, 
în jur de 20 de ani, în special 
din mediul rural, care au cerut 
să li se „îmbrace" neapărat citĂ 
un dinte frontal în... metal. în
trebați de ce anume țin morțiș 
să li se „metalizeze" dinții 
(care sînt, Ia vîrsta lor, atît de 
sănătoși), tinerii au răspuns că 
vor să aibă cite< un- dinte de... 
frumusețe (?!) Li se explică, pe 
îndelete, că nu e bine ce fac. 
Unii se lasă convinși, alții nu. 
Dar cu prilejul consultației 
multora li se descoperă un alt 
dinte sau o măsea cariată, care 
au. într-adevăr, nevoie de în
grijire. Și medicii își fac datoria.

• ••
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viața. Terenul, adicâ 
activistului de partid", unde el 
tatea timpului de lucru.

Am Însoțit mulți activiști de par
tid, din multe județe, în deplasările 
lor pe teren. Și nu de puține ori mi 
s-a spus că plecarea va avea loc dis- 
de-dimineață pentru a începe munca 
odată cu „primul schimb". Cite nu 
sînt de consemnat din jurnalul unor 
asemenea zile și nopți de muncă în 
care activiștii își concentrează activi
tatea asupra unor sarcini esențiale 
ale organizațiilor de partid din în
treprinderi, unități agricole de stat și 
cooperatiste, șan
tiere, școli etc. 
Dar de această 
dată ne propunem 
să transcriem din 
însemnările noas
tre nu atît im
presiile despre 
munca lor gene
roasă, plină de 
dăruire și respon
sabilitate comu
nistă, ci citeva 
din preocupări
le pentru perfec
ționarea stilului 
și metodelor de 
muncă.

Nu există ju
deț din care nu 
s-ar putea cita 
exemple despre 
preocuparea pen
tru fructificarea 
deplină a tuturor valențelor sti
lului de muncă propriu partidu
lui nostru — stil dinamic, con
cret și eficient, aflat la polul 
opus al unei activități lîncede de 
birou, care se rezumă pe alocuri la 
„fotografierea" de la distantă a unor 
realități, la cunoașterea lor din ra
poarte și informări.

I-am văzut, de pildă, pe activiștii 
de partid din județul Brăila în ac
tuala campanie agricolă. Le vorbeau 
oamenilor despre necesitatea de a 
respecta programul de zi-lumină, în 
timp ce ei înșiși — rămînînd în co
mune în „post fix" săptămîni de-a 
rîndul — se sculau primii și se cul
cau ultimii, după ce ajutaseră la re
zolvarea problemelor de organizare a 
muncii pentru ziua următoare. „Au
toritatea cuvîntului decurge din fap
tă. Și tot prin faptă crește și puterea 
de convingere — mi-a spus unul din
tre ei. Practica ce se mai întîlnește 
în unele locuri de a se pleca de la 
sediu la 10 dimineața și a reveni 
înainte de înserare a fost exclusă de 
noi ; de fapt, seară de seară, la ore 
precise, fiecare raportăm de la fața 
locului comandamentului județean 
despre stadiul lucrărilor, despre mă
surile de întrajutorare cu forță de 
muncă și mașini agricole care se cer 
întreprinse peste noapte". Desigur, 
asemenea fapte s-ar putea evoca din

fiecare județ și nu numai din pe
rioadele campaniilor agricole.

Cu cîtva timp în urmă ni s-a vor
bit cu un anumit tîlc despre o în- 
tîmplare din județul Satu-Mare. în 
perioada unei campanii agricole, în- 
tr-o comună a sosit un activist al 
comitetului județean. El i-a spus pre
ședintelui cooperativei agricole că a 
fost repartizat să răspundă de activi
tatea cooperativei, de bunul mers al 
lucrărilor. După ce l-a ascultat, pre

dețean de partid și doi secretari ai 
comitetului municipal. Nici unul n-a 
ajuns in acea zi și în secțiile între
prinderii, n-a trecut pe la comitetul 
de partid. în schimb, în răstimpul 
cît cei trei activiști se găseau la con
ducerea uzinei, de la comitetul mu
nicipal i se solicita secretarului co
mitetului de partid din întreprinde
re să raporteze de urgență o situa
ție privind stadiul realizării unor in
dicatori de plan...

O situație oarecum asemănătoare 
am întîlnit și într-un alt județ. „Se 
intimplă ca, fără voia mea, în toiul 
zilei, cînd satul este pe cîmp, să fiu 
reținut la primărie" — ne spunea 
deunăzi secretarul comitetului comu

ACTIVISTUL DE PARTID, 
în biroul său- adică pe teren

ÎNSEMNĂRI DESPRE STILUL Șl METODELE DE MUNCĂ

ședintele a Închis sertarele, și i-a în
tins cheile : „Poftiți, răspundeți. Eu 
mă duc la plimbare". Replica este, 
desigur, nejustă. De altfel, omul 
nici n-a plecat Ia plimbare. Dar nu 
poate fi omis faptul că unii nu în
țeleg incă deplin scopul esențial al 
prezenței activistului de partid pe 
teren ; el nu constă în preluarea 
răspunderii factorilor locali, ci în a 
ajuta la creșterea responsabilității 
acestora, la incetățenirea unui stil de 
muncă concret, a spiritului de exi
gență, la crearea condițiilor prielnice 
ca fiecare să muncească cit mai bine 
la nostul lui Și acest lucru se poate 
realiza numai prin atragerea la rezol
varea sarcinilor a membrilor comite
telor și birourilor organizațiilor de 
partid, comitetelor oamenilor muncii 
și consiliilor acestora, deputaților...

Există însă și un alt aspect al ace
leiași probleme. Nu o dată anumiți 
activiști se opresc în deplasările lor 
la „nivelul" conducerilor unităților, al 
comitetelor de partid sau primăriilor, 
Incit „nu le rămîne timn" să discute 
cu birourile organizațiilor de bază, cu 
oameni ai muncii. N-a putut decît să 
surprindă faptul ne care l-am întîl- 
nit în urmă cu cîtva timp la între
prinderea de utilai chimic din Plo
iești. Cu diferite treburi, la aceeași 
oră, se aflau la diferiți factori din 
conducerea uzinei un activist cu mun
că de răspundere de la comitetul ju

nal de partid din C.A. Rosetti, ju
dețul Buzău. Aceasta din cauză că 
unii tovarăși veniți pe teren, adică 
in comună, îl rețin la sediu pentru 
a le da relații, explicații, a-i informa 
despre diferite aspecte ale muncii... 
care ar putea fi foarte bine văzute pe 
cimp, în mijlocul formațiilor de lucru.

Apar, de asemenea, situații cînd în 
aceeași unitate economică sau în a- 
ceeași comună pot fi întîlniți deoda
tă activiști de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, di
ferite cadre de Ia instituții centrale 
și locale. Coordonarea judicioasă a 
muncii acestora este mai mult decît 
necesară. Altminteri... într-o co
mună din județul Ialomița, locții- 
toarea secretarului comitetului co
munal de partid cu problemele mun
cii de propagandă ne-a sesizat un 
aspect demn de luat în seamă : „Pe 
lingă sarcinile pe care le am ca locții
toare a secretarului comitetului co
munal, sînt și directoarea școlii din 
localitate și directoarea căminului 
cultural — ne-a spus ea. într-un fel, 
aceste atribuții se împletesc. Mai 
greu este atunci cînd de la județ vin 
diferiți tovarăși și pe diferite linii — 
cînd la scoală, cînd Ia cămin — fie
care dorind să se ocupe în același 
timp strict de problemele lui speci
fice. Eu sînt singură, ei sînt mai 
mulți. Cum să procedez ?“.

Oriunde se află, activistul de par

tid sau activistul de stat are un cîmp 
larg de activitate. Renunțînd la mun
ca „pe felii", la urmărirea rigidă și 
unilaterală, artificial disparată, doar 
a unor laturi ale muncii, dovedind un 
ascuțit spirit de observație și recep
tivitate, pe itinerarul său de lucru, 
el poate deveni purtător de idei, de 
sugestii, inițiative, poate înlesni un 
fructuos schimb de experiență intre 
organizații de partid și colective de 
muncă în cele mai diferite aspecte 
ale activității acestora. Pentru că 
nu de vizite de „documentare" au ne
voie organizațiile de partid, ci de un 
sprijin real, care să clarifice cu com
petență ceea ce este de clarificat, 
să ajute cu promptitudine, pe loc, 

la soluționarea 
problemelor cu 
care sînt confrun
tate.

Am ascultat in 
diferite ședințe de 
instruire nume
roase recoman
dări care subli
niau cerința ca 
fiecare activist de 
partid să mun
cească în așa fel 
incit în urma Iui 
problemele să ră- 
mină rezolvate 
temeinic fără a 
mai fi nevoie ca 
altcineva să revi
nă. să ia lucrurile 
de la capăt și să- 
constate că în rea
litate nimic sau 
aproape nimic nu 

s-a schimbat ; am ascultat cri
tici la adresa practicii de a infor
ma doar despre numărul unităților 
vizitate, de a prezenta o listă a nea
junsurilor observate în fugă. însoțită 
de asigurări liniștitoare că deficien
țele vor fi înlăturate. în acest sens, 
o experiență din Argeș ne-a reținut 
atenția. Cu prilejul adunărilor gene
rale ale organizației de bază a apa
ratului Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., 4—5 activiști de partid pre
zintă informări despre metodele de 
muncă pe care le folosesc în depla
sările pe teren pentru a ajuta orga
nizațiile de partid în creșterea rolu
lui lor conducător la locul de muncă. 
Informările activiștilor de partid, in
clusiv ale secretarilor șl membrilor 
biroului comitetului județean înfăți
șează reușitele și neajunsurile, creea
ză cadrul unor instructive schimburi 
de experiență.

Există, he înțelege, și alte metode 
care și-au dovedit eficienta. Esen
țial este că, raportînd periodic des
pre conținutul muncii de pe teren și 
rezultatele obținute, activiștii de par
tid au posibilitatea ca și în această 
privință să releve numeroasele dis
ponibilități ale perfecționării conti
nue a propriei activități, astfel incit 
ea să se ridice la nivelul exigențelor 
puse de conducerea partidului.

Constantin MORARU

TEMĂ DE MEDITAȚIE PENTRU PĂRINȚI:

Programul 
copiilor

în Hobița lui Brâneuși

Cu si fără
9

„relații
— în ce mă privește, 

probleme. Un deget să mișc, și 
orice medic, director, profesor, 
avocat sau inspector nu 
că răspund prezent, dar 
poziția de drepți cu „să

Sînt spusele lui Dodel 
stantinescu din Perișani 
cea), pe care le flutura pe la 
nasul credulilor, care apelau la 
„relațiile" lui. Care pentru cîș- 
tigarea unui proces, care pentru 
schimbarea slujbei... Gheorghe 
Vilenci și Dumitru Nica l-au 
rugat să le facă rost — cum o 
ști el — de niște acte care să le 
ateste o vechime mai mare in 
timpul muncii, in vederea pen
sionării. Că la nimeni nu rezol- 
va nimic este lesne de înțeles, 
în ce-l privește, nici o „relație" 
nu l-a scăpat de instanța de ju
decată.

n-am

numai 
iau și 
trăiți".

Con- 
(Vil-

Din dorința firească și pozitivă — 
pînă la un anumit punct — de a Ie 
da copiilor lor o instrucție cît mai 
completă, unii părinți exagerea
ză. Sînt destul de mulți copiii sub 
10 ani care, paralel cu pregătirea 
temelor școlare, sînt puși să învețe 
acasă limbi străine, să ia ore de pian 
sau de vioară, să frecventeze cercuri 
de balet sau de pictură. însumate, 
acestea ajung să depășească, uneori, 
numărul de ore ale unei zile de lu
cru pentru un adult.

Nu o dată — ne spune tovarășa Le- 
tiția Dragomirescu, directoare adjunc
tă a Școlii generale nr. 156 din Capi
tală — ii aud pe unii părinți lăudin- 
du-se că copiii lor lucrează pînă la 
unu noaptea pentru a-și face temele 
particulare (la limbi străine. Ia pian, 
ș.a.m.d.). Alții nu admit copiilor să 
aducă decît note 
de 10, și se a- 
rată nemulțu
miți chiar de
nota 9. Am o e-
levă care, atunci cînd își dă
seama că nu a știut de 10, intră
în panică și mă roagă să nu-i
trec nota în catalog. Noi stăm 
de vorbă cu acești părinți, căutăm 
să-i convingem să nu-i’ priveze 
pe copiii lor de joacă (într-o zi 
l-am dojenit pe unul care alerga de 
duduiau culoarele școlii, și ce cre
deți că mi-a răspuns ? „Acasă nu 
am voie. Ia școală nu am voie, dar 
eu unde să mă joc ?“). să le prote
jeze orele de somn. Nu găsim insă 
înțelegere în toate cazurile.

Dar pentru a vorbi despre supra
solicitare trebuie, mai întîi, să ne 
lămurim care sînt limitele eforturilor 
pe care poate să le facă zilnic un 
școlar. Tovarășul conf. dr. Gheorghe 
Tănăsescu, șeful colectivului de igie
nă a copiilor și tinerilor din Institu
tul de igienă și sănătate publică, 
specialist în materie, ne sounea că 
elevii din clasele mici (I—IV) nu su
portă mai mult de 4 ore de școală, 
iar pregătirea temelor acasă nu 
trebuie să dureze mai mult de o 
oră. Sigur, un plus de cunoștințe nu 
strică. Dar trebuie să se tină seama 
de capacitatea de asimilare a copilu
lui, care nu este nelimitată, de fap
tul că el are nevoie să-și cheltuiască 
energia jucîndu-se, că trebuie să se 
odihnească (școlarii mici — 10—11 
ore zilnic, cei mijlocii — 8—9 ore și 
cei mari — 8—8.30 ore). Datorită lec
țiilor particulare, orele de somn se 
împuținează, iar joaca se suspendă.
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Săgeata 
nepotului

Ionel, un puști zglobiu de 6 
ani, se juca prin curtea unchiu
lui său, Ioan Groza, din Teiuș. 
îi meșterise cineva un fel de 
arc cu săgeată. La un moment 
dat, puștiul a înfipt in vîrful 
săgeții (numai el știe cum) un 
cocean de porumb arzînd. Apoi, 
Ionel a încordat arcul, săgeata 
cu coceanul aprins a zvîcnit și 
s-a oprit drept în mijlocul fi
nului din podul grajdului. In
cendiul a izbucnit repede, și nu
mai intervenția pompierilor și 
a vecinilor a făcut să nu ia foc 
și casa. Dar și așa, paguba se 
ridică la vreo citeva mii de lei. 
Dacă i se lua la timp săgeata cu 
coceanul aprins... Plîngea el, dar 
nu era foc.

Era un
flăcău 
zdravăn...

de 6

Toamna, Cînd nucile 
înnegresc palmele co
piilor, cînd gospodarii 
aduc prunele spre focu
rile cazanelor de ra
chiu. cînd știuleții de 

,porumb stau îngrămă
diți în pătule, satul 
parcă trăiește bucuria 
dinaintea unui ospăț.

Pe aici nu au dispă
rut țăsturile, și fumul 
strecurat prin șindrile
le de pe acoperișurile 
caselor are parfum de 
turtă și de azimă. Cîte 
un bătrîn, îmbrăcat în 
cioareci, trage de lu
minarea fintinii cu 
cumpănă din marginea 
drumului. Tinerii sînt 
plecați la fabricile din 
Tîrgu-Jiu, la mine și 
la sonde. Copiii» dau 
bună ziua cuviincioși. 
Cînd se intimplă ca 
vreunul dintre ei să 
coboare din neamul 
marelui sculptor și. ca 
de obicei, îl întrebi 
cum îl cheamă, spune 
mai întîi numele. Pre
numele nu are mare 
„importanță". „Cum te 
cheamă?" „Brâneuși". 
„Și mai cum ?“ „Brân- 
cuși Nicolae".

Așa am început dis
cuția cu cîfiva pui de 
hobițeni strînși în ju
rul unui autocar ce a- 
dusese un grup de ja
ponezi să vadă acum, 
cînd în întreaga lume 
se fac pregătiri pentru 
centenarul Brâneuși, 
unde s-a născut sculp
torul de renume mon
dial.

— Dar pe tine cum 
te cheamă ?

Fetița, cu codițele 
frumos împletite, cu

ochii negri, s-a grăbit 
să răspundă :

— Pe mine mă chea
mă Blendea. Blendea 
Maria, da’ pe mama, 
ca fată, a chemat-o 
Brâncușii Jca,

— Dar pe tine ?
Băiatul, sub ți r e, 

blond, cu palmele ne
gre de iodul nucilor, a 
silabisit ceva, tărăgă
nat, neînțeles, s-a in- 
vîrtit pe un picior și 
s-a ascuns după auto
car. Pe el nu îl chema 
Brâneuși și nici cel pu
țin pe mama lut, ca 
fată, nu a chemat-o 
Brâneuși. El nu putea 
trăi, naiv, orgoliul ce
lorlalți.

Cu toate că uneori 
nu știu mai multe de
cît vecinii lor, brâncu- 
șii, cei bătrîni. se con
sideră cei mai îndrep
tățiți să-ți povestească 
ce știu sau ce au aflat 
de la cei ce nu mai sînt 
despre sculptor. Ei au 
fost, de fapt, și cei 
consultați atunci cînd 
s-a trecut, concret, la 
restaurarea casei unde 
s-a născut la 21 fe
bruarie 1876, Constan
tin Brâneuși.

— în spatele casei 
au fost un coșar și o 
căzăniță pentru rachiu 
— * spus cel mai bă
trîn dintre hobițeni și 
ceilalți au încuviințat. 
S-a clădit un coșar 
sub atenta lor supra
veghere, din lemne bă- 
trîne, înnegrite de ploi. 
Au fost aduse un car 
și o căzăniță.

— Carul e leit al bă- 
trînului Brâneuși cu.

care l-a dus pe Con
stantin la școala de 
arte și meserii din 
Craiova, dar căzăniță 
nu seamănă — au că
zut de acord brâncușii.

S-au făcut, investiga
țiile de trebuință și a 
fost așezată, in coșar, o.. 
căzăniță „leită" cu a 
bătrînului Brâneuși. 
Dacă o privești ți se 
pare că ieri s-a stins 
focul sub rotunji
mile ei.

Ținînd, deci, seama 
de spusele brâncușilor, 
de cele ce-și mai ti- 
mintesc rubedeniile 
bătrînului Vasile Blen
dea Trifu, restauratorii 
ne-au redat un crim
per de sat gorjenesc 
legat pentru veșnicie 
de tezaurul spiritual al 
ponorului nostru. Și 
iată că. din nou bătrî- 
nii s-au strîns într-o 
dimineață sub nucul 
din ogradă, și-au scos 
căciulile din cap și u- 
nul dintre ei a vorbit 
pentru toți.

-* Asta-i casa. Așa a 
fost. Lipsește numai 
el. Da’ parcă-i dus 
undeva pe-aci, prin 
grădină...

Așa ni se pare și 
nouă. Casa e aceeași. 
El e pe aici, pe aproa
pe ; privește tăieturile 
romboidale în stilpul 
unui pridvor de casă 
gorjenească sau puțin 
mai departe, in locu
rile unde pîraiele se 
reped cu sclipăt cfe să
bii și taie fără istov în 
piatra munților.

Lucian ZATTI

Nu așteptam piesele de schimb; 
prin forte proprii le

prrs»

o depășite de 8,1 la sută a producției 
totale de piese de schimb, ceea ce 
înseamnă o reducere substanțială, în 
trimestrul IV, a importului de piese 
de schimb.

Sosit în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în interes de 
serviciu, șoferul Ion Ardeleanu, 
cu autospeciala 31-BV-3930, de 
la întreprinderea de construcții- 
montaj gaz metan Brașov, și-a 
prelungit traseul pină în comu
na natală — Livezi. Aici s-a în- 
tîlnit cu cîțiva prieteni și, de 
bucurie, s-au dus să cinstească 
un pahar. Pînă seara tîrziu. Cind 
doi dintre prieteni trebuiau să 
plece acasă, în satul Bălăneas- 
ca, șoferul s-a oferit să-i ducă 
el cu autospeciala. Dar nu a a- 
pucat să facă nici 100 de metri, 
pentru că, pierzind controlul 
volanului, autovehiculul s-a 
răsturnat, strivind sub roți pe 
unul din cei doi prieteni. Era 
un flăcău zdravăn, chipeș, ve-

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ii La.; Consfătuirea de lucru de lă 
C.C. al P.C.R. din 17 octombrie a.c. 
s-a relevat din nou necesitatea va
lorificării la maximum a resurselor 
interne pentru producerea in țară a 
pieselor de schimb de care au ne
voie întreprinderile industriale.

Cum acționează pentru îndepli
nirea acestei sarcini unul din
tre marii producători și furnizori 
de piese de schimb din țară pentru 
unitățile Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții, respectiv. CENTRALA DE UTI
LATE ȘI PIESE DE SCHIMB 
(C.U.P.S.) DIN BUCUREȘTI ?

în legătură cu aceasta, tov. ing. 
ȘTEFAN DOGARESCU, director teh
nic al centralei, a avut o convorbire 
cu redactorul nostru Sever Utan.

Producția de piese de schimb a cen
tralei se realizează în oesțe 10 unități 
din Capitală și din țară. Din datele 
primite la centrală rezultă că în 10 
luni ale anului planul de producție la 
piese de schimb s-a îndeplinit in pro
porție de 106.6) la sută. S-au fabricat 
suplimentar față de sarcinile planifi
cate piese de schimb mult solicitate 
de întreprinderile economiei forestie
re și materialelor de construcții.

în majoritatea unităților centralei 
s-au depus eforturi pentru reducerea 
stăruitoare a cantității de piese de 
schimb provenite pînă nu de mult 
din import, prin asimilarea și fabri
carea acestora în țară. Valoarea tu
turor pieselor de schimb asimilate în 
1975 se va ridica la peste 25 milioane 
lei, iar valoarea celor asimilate in 
zece luni și care, înainte, se aduceau 
din import, depășește 8 milioane lei 
valută. înfăptuind sarcina subliniată 
de Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 17 octombrie a.c., pînă 
Ia sfîrșitul anului, in unitățile cen
tralei, se prelimină să se înregistreze

Dacă la piesele de schimb pen
tru mașini și utilaje din industria 
materialelor de construcții și refrac
tare. industria de exploatare și pre
lucrare a lemnului și industria de

Preocuparea centralei de re
sort din Ministerul Econo
miei Forestiere și Materia
lelor de Construcții pentru 
recuperarea restanțelor și 

creșterea producției

celuloză și hîrtie s-au obținut, în 10 
luni, depășiri ale sarcinilor stabilite 
la sortimentele de piese de schimb 
pentru mașini și utilaje specifice con
strucțiilor de drumuri, planul nu 
s-a îndeplinit decît în proporție de 
78,94 la sută.

Rămîneri în urmă au apărut, 
în zece luni, la întreprinderea 
de utilaje din Albă Iulia, Uzina meca
nică Cluj-Napoca, Uzina de construcții 
și reparații utilaje București, între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb Filiași. Analizînd cauzele 
care au generat această situație, cen
trala a respins justificările date de 
conducerile respectivelor unități și, 
pe baza unor analize serioase, 
a dispus luarea unor măsuri ope
rative pentru Înlăturarea neajun» 
surilor semnalate care, in princi
pal, se datorează aprovizionării

-OVfYf <p î ?’ nr' &. fi"i 
neritmice cu materiale și materii 
prime, precum și lipsei unei progra
mări riguroase și judicioase a exe
cuției acestora, anumitor deficiențe 
în colaborarea cu alte întreprinderi. 
De asemenea, în unitățile amintite 
nu s-a făcut totul pentru înlătura
rea unor „locuri înguste", care au di
minuat capacitatea reală de produc
ție. Așa stînd lucrurile, prin măsu
rile inițiate, și aceste unități își vor 
realiza planul de piese de schimb 
pînă la sfîrșitul anului.

în anul viitor avem sarcini sporite, 
ne-a spus în continuare directorul teh
nic. Producția pieselor de schimb va 
înregistra o sensibilă creștere la toa
te sortimentele pe care le fabricăm. 
Din cele peste 70 000 de poziții de 
piese de schimb realizate în cadrul 
unităților centralei sint contractate, 
pentru anul următor, mai mult de 
90 Ia sută. S-au luat totodată și mă
surile impuse de asigurarea necesa
rului de materii prime și materiale. 
Vom continua mai intens efortul de 
dotare a Întreprinderilor ministerului 
cu noi mașini, utilaje și piese de 
schimb asimilate in țară sau realiza
te prin autoutilare. Față de acest an, 
vom micșora simțitor importul la o 
serie de piese de schimb, astfel 
că, la nivelul anului 1978. im
porturile de piese de schimb și uti
laje din sectorul nostru se vor dimi
nua, potrivit calculelor de pînă acum, 
cu mai mult de 70 milioane lei va
lută. La acestea se vor adău
ga și alte preocupări privind îmbu
nătățirea calității pieselor de schimb, 
proiectarea de tehnologii și de 
SDV-uri pentru asigurarea unor 
consumuri de manoperă și materiale 
cit mal raționale.

Consecințele se fac simțite : obosit 
peste măsură, copilul începe să pri
vească învățătura ca pe o povară, o 
corvoadă de care caută să scape.

Interesant de reținut că, în mod 
paradoxal, lecțiile particulare și me
ditațiile, la care unii părinți stăruie 
împotriva normelor pedagogice, au 
efecte contrare așteptărilor. Tova
rășa Georgeta Rădulescu, psiholog 
la policlinica Spitalului central de 
copii, ne spunea că părinții care 
plătesc bani grei pe lecții parti
culare se pling de rezultatele sla
be la învățătură ale copiilor lor. 
„Este și firesc să se întîmple astfel, 
adăuga dînsa. Un copil, căruia pă
rinții îi pun meditatori, iși pierde 
încrederea în forțele proprii, devine 
irascibil, nervos. Am avut un caz, 
un copil tn clasa a Il-a, sănătos alt

minteri, dar care 
plîngea ușor și 
era obsedat de 
ideea că el nu 
poate face ni

mic. Chiar în fața mea, mama lui îi 
spunea : „Vezi, dacă n-ai să faci 
cum îți spun eu, n-ai să fii în stare..." 
Am lămurit-o pe această mamă că 
fiul ei nu are nevoie de nici un fel 
de medicament, ci doar de ceva mai 
multă înțelegere. Un alt caz, ieșit 
din comun : un elev excepțional, de 
14 ani, care nu a cunoscut altă notă 
decît 10. tntr-o zi a luat un 7. Tatăl, 
în Ioc să vadă cu răbdare și tact 
cauzele, l-a bătut. Copilul este, de 
atunci, pacientul nostru. Traumatis
mul moral a fost prea puternic".

Pare neverosimil ca, la vîrste atît 
de fragede, să se vorbească de boli 
nervoase. Iar dacă asemenea cazuri 
există, totuși, ele se datoresc doar 
ambiției nemăsurate a unor părinți 
de a face din copiii lor ceva pentru 
care ei nu sînt înzestrați. Nu puțini 
sint copiii lipsiți de orice talent mu
zical, care sînt obligați să ia lecții de 
pian sau de vioară. Ni s-a relatat un 
caz care, din păcate, nu este izolat. 
Un copil cu ureche muzicală bună, dar 
nu de excepție, era considerat de pă
rinții Iui un talent. Ca atare, a fost 
dat pe mina unor profesori de pian 
și silit să-și însușească niște cunoș
tințe și o tehnică pentru care nu sim
țea nici o înclinație. Opinia părinți
lor a fost confirmată și de faptul că 
a reușit să intre la școala de muzică 
Dar, după examenul de admitere, în 
urma efortului enuizant pe care-1 
făcuse, s-a îmbolnăvit de nevroză 
astenică. Tn loc de orice alt trata
ment, i s-a recomandat transferul la 
un liceu obișnuit. Copilul și-a refăcut 
sănătatea, este voios și, spre bucuria 
părinților, obține rezultate excelente 
la învățătură. Nu va fi un violonist 
— cum au vrut părinții. Va fi în 
schimb un om întreg, așa cum are 
nevoie societatea.

— Cauzele bolilor nervoase la copii, 
observa dr. Ștefan Milea, șeful sec
ției neuropsihiatrie infantilă a spita
lului „Gh. Marinescu". se află in re
lația directă dintre suprasolicitarea Ia 
care sînt supuși , șj capacitatea limi
tată cțo a asimija, Unii părinți nu văd 
decît robustețea fizică a copiilor, 
faptul că sint bine clădiți, uitind că 
organismul copilului se află în plin 
proces de schimbare, că aceasta pre
supune susceptibilitate la tulburări 
ale echilibrului firesc. Capacitatea de 
efort a copilului este limitată, memo
ria, gîndirea nu s-au maturizat încă, 
Acestor limite biologice li se adaugă 
și cele de aptitudini. Se nasc adevă
rate drame din necunoașterea sau 
nesocotirea acestor aptitudini. Sînt 
numeroase cazurile fn care căutăm să 
convingem un părinte că fiul sau 
fiica lui nu au înclinații spre o mun
că intelectuală, în schimb sînt înzes
trați cu o mare îndemînare ce ar pu
tea servi într-o meserie. Uneori reu
șim, alteori nu. Se renunță greu la 
ideea că fiul nu va deveni medic sau 
inginer. Consecințele presiunii exer
citate asupra copilului nu se lasă aș
teptate. Surmenajul nervos apare 
după o perioadă mai lungă di timp, 
deoarece organismul omenesc dispune 
de rezerve compensatorii ; dar odată 
epuizate aceste rezerve, este nevoie 
de o perioadă îndelungată pentru refa
cere. In unele cazuri copilul pierde 
anul școlar. Am avut internați copii 
care ar fi putut evita boala, dacă nu 
ar fi fost siliți de părinți să studieze 
vioara, paralel cu două-trei limbi 
străine, să „înghită" cantități inutile 
de formule algebrice, cu mult peste 
puterile lor. Deoarece numărul co
piilor îmbolnăviți din cauza supra
solicitării a crescut, cred că este cazul 
să atragem atenția familiei asupra 
importanței pe care o are, pentru să
nătatea copilului, regimul de viață 
rațional, echilibrat, programul de 
muncă al fiecărei zile.

Rodica ȘERB AN

A „greșit" drumul...
Recent, pentru mal grabnica strîngere a 

recoltei, conducerea C.A.P. Drăgoești-Ilfov 
a scos în cimp toate mijloacele de trans
port. Mașinile, camioanele, căruțele se pre
zentau rînd pe rînd la punctele de în
cărcare, apoi luau drumul depozitelor. Și 
treaba mergea strună...

La un moment dat însă, șoferul Ion 
Matei, după ce a încărcat 3 260 kg griu, 
a......greșit” drumul. Abandonînd cu bună
știință direcția de mers, acesta a transpor
tat griul nu la magazia unității, cj... la 
socrii săi, într-o comună vecină. După cafe 
s-a întors din nou la lucru, ca și cum 
nimic nu s-ar fi intimplat. *

„Ce contează 3—4 tone din cele cîteva 
mii ; n-o să se bage de seamă..."

Faptele au fost descoperite, I. M. a fost 
cercetat, judecat și condamnat potrivit 
gravității faptei comise.

Ceea ce vrem să relevăm este însă alt
ceva : felul în care a fost descoperit in
fractorul. Deși acesta a acționat singur, 
deși s-a ferit de orice privire „indiscretă", 
prinderea și deferirea Iui organelor de re
sort nu s-au datorat cine știe cărei metode 
criminalistice deosebite, ci unui fapt în a- 
parență... banal. In ciuda iureșului creat la 
punctele de încărcare, factorii de răspun
dere însărcinați cu organizarea și suprave
gherea muncii in cîmp și la depozite — An- 
ghel Tudose, Pavel și Iordache Alexandru — 
își făcuseră cu prisosință datoria, ținuseră 
o evidență perfectă. în care evidență șo
ferul I. M. fusese bifat la „încărcări", dar 
nu și la „descărcări" I

Vorba proverbului : paza bună...

Terenul e bun, 
mentalitatea-i 
păgubitoare

— Imputația este ilegală, tovarășe pre
ședinte ; deoarece terenul în cauză este în 
pantă, subsemnatul nu am putut să-1 cul
tiv cu nimic — prin urmare, nu datoresc 
nimic cooperativei !

Cu mai bine de trei ani în urmă, con
ducerea C.A.P Letca Veche ii aducea la 
cunoștință lui Constantin Băbănău — co
muna Bragadiru, Ilfov — faptul că, ne- 
indeplinindu-și obligațiile statutare — pre
zența la lucru etc. — nu mai are dreptul 
să beneficieze de lotul ajutător dat în fo
losință. Contrar legii, contrar înștiințării 
primite, C. B a continuat însă să cultive 
terenul în cauză, să-și neglijeze și pe mai 
departe îndatoririle care au dus la pierde
rea dreptului de folosință. Așa se face că, 
potrivit legii, recent, conducerea C.A.P.-ului 
a emis un alt act pe adresa lui C. B. — o 
decizie de- imputare pentru suma de 
8 587 lei datorați cooperativei pentru folo
sirea ilegală a terenului. Sumă contestată 
în tribunal.

Firește, au fost administrate probe, s-au 
audiat martori. Deoarece terenul a fost 
cultivat, decizia unității a rămas valabilă

Revenind la „argumentul” lui Băbănău. 
terenul în pantă a fost totuși fertil. Ne

fertilă, păgubitoare chiar, s-a dovedit a fi 
mentalitatea foloaselor neonorate prin 
muncă.

bitocul să poată dormi liniștit în grajdul 
cooperativei, iar cooperativa să nu mai fie 
păgubită, pentru ca gustul unora pentru 
cîștiguri nemuncite să piară, ne întrebăm 
ce s-a făcut împotriva paznicului irespon
sabil și a celor doi speculanți ?

Urziceni ? Cine și de ce, încâlcind cu bună 
știință legea, a prelungit viața de petreceri 
a infractoarei pe seama avutului public 1

...Pentru ca 
bidiviul 

sa doarmâ liniștit n
— Eu mi-am vindut calul CU 1700 lei.

(Tudor Bădărău).
- Eu mi-am vindut calul cu 2 800 le).

(Ispas :Peliman).
— Eu mi-am vîndut calul cu «750 lei.

(Ilie Alexe).
în noaptea de 10 spre 11 august a.c., nu

mitul Tudor Bădărău a pătruns în grajdu
rile C.A.P. Plătărești și, profitînd de lipsa 
de vigilență a pazei — în acel timp pazni
cul de serviciu dormea buștean — a furat 
un cal. Care cal a fost mai apoi vindut 
și revîndut după cum urmează : Tudor 
Bădărău lui Ispas Peliman, Ispas Peliman 
lui Ilie Alexe și Ilie Alexe lui I. O. La 
preturile pe care le-am văzut, de speculă.

Evident, odată furtul descoperit, Tudor 
Bădărău a fost trimis în judecată și con
damnat, potrivit legii, la doi ani închisoare.

Cu hoțul de cai totul este in ordine, și-a 
primit pedeapsa. Totuși, în legătură cu pe
ripețiile prin care a trecut sărmanul bidi
viu furat, vîndut și re-revîndut, ar mai fi 
ceva de adăugat. Pentru ca, pe viitor, do

Cine și de ce?
Din caietul 
grefierului

Elena Mihal — fostă gestionară la un ma
gazin din Urziceni — trăia, cum s-ar zice, 
pe picior mare. Petrecea mereu prin loca
lurile orașului, cind se plictisea le căuta pe 
cele din împrejurimi. în pauze organiza 
copioase petreceri la iarbă verde. Viața ei 
a continuat așa pînă în ziua cind s-a con
statat că sursa din care își achita petrece
rile și toaletele scumpe era, pur și simplu, 
avutul obștesc. Delapidări și „împrumu
turi". Fapt pentru care ex-gestionara a fost 
condamnată la un an și zece luni închi
soare.

Răsfoind actele dosarului, nu poți să nu 
fii surprins de următorul „amănunt" : pa
guba produsă de Elena Mihal — 16 047 lei — 
a fost constatată nu printr-un singur act de 
verificare, ci prin două asemenea acte, la 
două date diferite. Primul — întocmit la 
4 iunie ; cel de-al doilea — întocmit la 26 
august. Primul — consemnînd un minus de 
4 000 lei ; cel de-al doilea — de... 12 047 Iei !

Explicația ? Contrar legii, deși infracțiu
nea a fost descoperită, așa după cum am 
văzut, incă de la 4 iunie, infractoarea a 
fost menținută în funcție, contribuind ast
fel substanțial la majorarea prejudiciului.

De ce, tovarăși din conducerea I.C.S.M.

„Șuhsemnatu’ contest atît expertiza con
tabilă, cit și acuzația că mi-aș fi însușit plu
surile din gestiune, cea mai bună dovadă 
în acest sens fiind însuși faptul că, la toate 
controalele efectuate, organele de miliție 
mi-au găsit numai minusuri".

(Extras din „apărarea" inculpatului 
I. M„ dosar penal 4 216/75, Tribunalul 
municipiului București, condamnat la 
doi ani închisoare).

„Onorat tribunal, este adevărat că, In 
noaptea cu pricina, atît eu, cit și prietenii 
mei N. S. și V. N._ am pătruns in curtea în
treprinderii cu* gindul să sustragem unele 
bunuri. Vă rugăm să rețineți insă că, atunci 
cind l-am lovit pe paznic, nici eu și nici 
prietenii mei nu eram înarmați, așa cum 
greșit a reținut prima instanță, tot ceea ce 
aveam asupra noastră fiind un simplu topor, 
o țeava de fier și o furcă".

(Fragment din motivele de recurs 
formulate in fața instanței de către 
Dumitru Dincă, condamnat la 4 ani 
închisoare pentru tllhărie din avutul 
obștesc).

Tltus ANDREI
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Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala, indreptindu-se spre patrie, 
delegația de activiști, ai Partidului 
Comunist Chinez, condusă de tova
rășul Cian Pin-hua, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, al doilea secretar al 
Comitetului provincial Hunan al P.C. 
Chinez, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar al provinciei 
Hunan, care la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația chineză a fost salutată de 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenti Li Tin-cittan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Președintele ' Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Roma
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Consiliului Național al Republicii 
Austria, Anton Benya, cu prilejul 
realegerii sale fn această funcție.

★
Ieri a sosit în Capitală o delegație 

a Comitetelor de Aoărare a Revolu
ției (C.D.R.) din Cuba, condusă de 
Silvano Garcia Martinez, secretar al 
Direcției Naționale a C.D.R., care, Ia 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, face o vizită 
în tara noastră. Din delegație fac 
parte Ada Silvia Gonzales Dias și 
Isel Dominiques de Armas, șefi de 
secții la Direcția Națională a C.D.R.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinat.ă de Maria Stănescu. membru 
al Biroului Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S., adjunct al minis
trului educației și invățămîntului, 
de activiști ai F.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Cuba Ia București.

★
Slmbătă a fost semnată la Bucu

rești înțelegerea de colaborare din
tre Radioteleviziunea română și Ra- 
dioteleviziunea italiană — R.A.I.

Documentul, semnat de Vasile Po
top, director general al Radiotelevi- 
ziunii române, și de Michele Principe, 
director general al Radioteleviziunii 
italiene — R.A.I., oferă un cadru 
adecvat dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre cele două instituții.

★
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

de stat din Ploiești a plecat, sîmbătă, 
intr-un turneu de 30 de zile în 
R. F. Germania și Italia.

Sîmbătă a părăsit Capitala dele
gația Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de D. N. Haritonov, 
adjunct al ministrului învățământului 
superior și mediu de specialitate din 
R.S.F.S.R., care. Ia invitația Consi
liului General A.R.L.U.S., a partici
pat la manifestările ce au avut Ioc 
în tara noastră, cu prilejul celei de-a 
58-a aniversări â Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Vasile Alexandrescu 
— adjunct al ministrului educației și 
invătâmîntului. de Petru Despot, 
membru al Comitetului Fxecutiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. mem
bru în Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S.. de membri și activiști ai 
consiliului.

Au fost prezenți. de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

★
Sîmbătă au luat sfîrsit lucrările 

consfătuirii energeticienilor cu tema 
„Valorificarea cu randamente și e- 
fecte superioare a surselor de ener
gie existente și posibilități de utili
zare a surselor noi de energie" or
ganizată la Craiova de către Consi
liul național al inginerilor si tehni
cienilor în colaborare cu Ministerul 
Energiei Electrice. Ministerul Indus
triei Chimice. Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe și Co
misia inginerilor și tehnicienilor din 
județul Dolj.

(Agerpres)

Vizita delegației 
Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental
In zilele de 7 și 8 noiembrie 1975 

delegația Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, condusă de Ger
hard Danelius, președintele part;du- 
lui. a vizitat județele Brașov și Sibiu.

Delegația a avut convorbiri cu to
varășul Richard Winter, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R., 
a vizitat Muzeul Doftana. precum și 
obiective cultural-turistice din cele 
două județe.

Delegația a fost însoțită de tovară
șul Mihnea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi în general închisă la începutul in
tervalului, cînd, pe alocuri, se vor 
semna’a precipitații slabe, sub formă 
de burniță și ploaie. Apoi cerul va fi 
variabil și izolat vor cădea ploi slabe. 
La munte, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla potrivit, prezentînd ne alocuri 
intensificări. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, mai 
coborîte în nordul țării, iar maximele 
între 2 și 12 grade. Local, dimineața 
se va produce ceață slabă. în Bucu
rești ; Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului, cînd va 
fi favorabil ploii slabe. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări.

A APĂRUT: „REVISTA ECONOMICĂ"
Nr. 45 din 7 noiembrie 1975

Din sumar : • Generația tî- 
nără — responsabilitate și an
gajare în înfăptuirea Progra
mului partidului. • Factorul 
uman și accelerarea creșterii 
economice. ECONOMIE NAȚIO
NALĂ. • Punerile în funcțiune 
și atingerea parametrilor proiec
tați. • Combustibilul și energia 
— între nevoile reale ale între
prinderilor și nivelul consumu
lui. • Productivitatea muncii șl 
selecția profesională. • Obiectul 
și perspectivele unei colaborări 
externe în producția chimică. 
CONDUCERE — ORGANIZARE
• Cum evaluăm activitatea de 
conducere a întreprinderii (II).
• Analiza valorii în domeniul

fabricării mobilei. TEORII — 
IDEI • Documentar economic. 
Cursul : Studierea politicii eco
nomice interne și internaționale 
a P.C.R. Locul și rolul unități
lor industriale în sistemul de 
organizare și conducere a ift- 
dustriei. Perfecționarea siste
mului de legături dintre verigile 
organizatorici ale industriei.

ECONOMIE MONDIALA • 
Dezvoltarea economico-socială a 
U.R.S.S. și a relațiilor bilaterale 
româno-sovietice. • Materiile 
prime de bază necesare side
rurgiei — minereul de fier.
• Incidențe ale persistenței in
flației în lumea capitalistă.
• Piața monetară internațio
nală.

(Urmare din pag. I)
, aniî construcției socialiste faptul că 

produsul social, care în 1938 însuma 
doar 84 miliarde lei, a ajuns în anul 
1975 la peste 900 miliarde lei ; în 
același interval de timp, venitul na
țional a crescut de la 38 de miliarde 
lei la 384 miliarde lei. Amploarea 
efortului depus este ilustrată de 
uriașul volum de investiții — peste 
1 245 miliarde lei in perioada 1949— 
1975. în aceiași sens se cuvine re- , 
ținut că, numai în deceniul 1966—• 
1975 au fost date în funcțiune peste 
3 800 noi capacități și obiective eco
nomice importante. Miile de obiec
tive industriale noi, ce împînzesc 
teritoriul țării, au trezit la viață 
economică și culturală intensă zone 
și regiuni întregi ale țării. Au fost 
create și dezvoltate humeroase ra
muri industriale noi, moderne, de 
înaltă tehnicitate, în măsură să, asi
gure valorificarea, în condiții de 
eficiență mereu superioară a poten
țialului material Si uman al ță
rii, cum sint electrotehnica și elec
tronica, petrochimia, industria de 
mașini-unelte, industria optică, de 
utilaje și agregate complexe etc. 
Pe temelia industrializării a 
sporit considerabil dotarea teh
nică a agriculturii, s-a dezvoltat 
puternic întreaga bază tehnico-ma- 
terială a societății, s-au îmbu
nătățit substanțial condițiile de 
viață ale celor ce muncesc, au cres
cut continuu nivelul de trai al oa
menilor muncii, condițiile generale 
de civilizație. Așa cum este binecu
noscut, progresul economic, ca șl 
întreaga dezvoltare socialistă a 
României au cunoscut o considera
bilă accelerare în perioada ultimu
lui deceniu, apreciată — datorită 
amplorii și densității progreselor 
cantitative și calitative — drept cea 
mai rodnică în împliniri din în
treaga istorie a patriei.

Toate aceste mari succese se da- 
toresc eforturilor proprii ale po
porului român, care, conștient că 
politica partidului răspunde intere
selor sale vitale, și-a însușit-o cu 
elan și a muncit fără preget, In 
toți acești ani, pentru traducerea 
ei in viață Cu eroism și spirit de 
sacrificiu s-a ridicat poporul român 
la opera de industrializare încă in 
condițiile atit de grele din peri

oada Conferinței Naționale a P.C.R. 
din octombrie 1945, cînd puținele 
întreprinderi existente se aflau 
intr-o stare de ruină, cînd trebu
iau înfruntate urmările distrugeri
lor provocate de război, cînd și alte 
poveri apăsau pe umerii poporu
lui — și acest eroism, această ho- 
tărîre fermă aveau să se manifeste 
neslăbit in toți anii ce au urmat. 
Efectiv istoria ultimelor trei de
cenii este istoria desfășurării de 
către clasa muncitoare, de către în
tregul popor a unor ample eforturi, 
a unei munci încordate, dirze și 
tenace, pentru lichidarea înapoierii 
economice moștenite din trecut, 
pentru industrializarea țării și 
progresul ei multilateral.

deplinesc și dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a relațiilor de 
colaborare cu țările socialiste, a- 
dîncirea cooperării cu aceste țări, 
menită să contribuie la egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare economică 
— expresie concretă a întrajutoră
rii tovărășești, internaționaliste — 
precum și extinderea și diversifi
carea relațiilor economice reciproc 
avantajoase cu celelalte state ale 
lumii, indiferent de orinduire so
cială și. în mod deosebit, cu cele
lalte state în curs de dezyoltare, 
cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente.

Peste puțin timp vom trece la 
înfăptuirea sarcinilor primului an al 
noului cincinal, elaborat pe baza

INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII
O expresie elocventă a efortu

rilor proprii ale poporului o con
stituie alocarea unei părți însem
nate din venitul national pentru 
fondul de dezvoltare economico- 
socială. Tocmai pe această bază au 
fost și sint posibile înfăptuirea 
unui grandios volum de investiții, 
realizarea unor ritmuri înalte de 
creștere a producției industriale, 
România situîndu-se printre țările 
cu cele mai înalte ritmuri de dez
voltare economică din lume. în a- 
celași sens se înscriu marile efor
turi depuse de statul nostru pen
tru obținerea unor mijloace teh
nice din cele mai moderne, la 
nivelul cel mai înaintat pe plan 
mondial, ca și a unor materii pri
me, strădania neobosită pentru 
pregătirea profesională și califica
rea superioară a clasei muncitoare, 
corespunzător exigențelor tehnicii 
și tehnologiilor noi.

Cu deplin temei se poate spune 
că succesele repurtate în dezvol
tarea industrială a României re
prezintă rodul nemijlocit al efor
turilor poporului român, creația 
sa istorică nemijlocită, cu care, pe 
bună dreptate, se poate mtndri. tn 
dezvoltarea industrială a țării, un 
rol important au îndeplinit și în

Directivelor Congresului al XI-lea 
al partidului. Parte integrantă a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, noul cincinal 
deschide în fața poporului nostru 
perspectivele luminoase ale unei și 
mai puternice dezvoltări și mo
dernizări a forțelor de producție.

Este semnificativ pentru DIMEN
SIUNILE pe care le va cunoaște 
dezvoltarea industriei, faptul că 
pînă în 1980 se prevede o creștere 
a producției industriale cu 54—61 
la sută față de 1975, ceea ce va 
accentua poziția industriei de ra
mură conducătoare în economie. 
Forța economică a patriei iși gă
sește o elocventă expresie în am
ploarea fără precedent a progra
mului de investiții, însumînd circa 
1 000 de miliarde lei — sumă ce 
depășește totalul fondurilor inves
tite în întregul deceniu 1966—1975, 
— în perioada 1975—1980 fiind pre
văzută construirea a 2 700 noi o- 
biective economice. Caracteristic 
orientării superioare stabilite de 
Congresul al XI-lea este faptul că 
la dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție se are în vedere nu 
numai latura cantitativă, cit mai

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
t V

DUMINICA, 9 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copii : 

„Daktari44.
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex
13,05 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv.
16.55 Din lumea operetei.
17,25 Gala filmului de animație.
18.40 Reportaj TV.
19,00 Lumea copiilor : „O mulțime 

de idei*4. *
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Fantastica a- 

ventură a Iui Neptun44.
21,35 Tinerețea cîntă.
22,00 24 de ore.
22.10 Handbal masculin : R.F.G. — 

România (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la 
Saarbrtlcken.

PROGRAMUL 2

10,00—11,30 Concertul orchestrei 
Filarmonicii „Moldova44 din 
Iași.

20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.30 Ora melomanului.
21.20 Actualitatea culturală co

mentată de spectatori.
21.40 Film serial : „Mannix44.

• LUNI 10 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Depindem de ceilalți, dar în

primul rînd de noi înșine. 
Reportaj-anchetă...

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun continuă — con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Revista economică TV.
21.25 Roman-foileton : „Familia

Thibault44. Episodul VIII.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex.
17,05 Muzică ușoară.
17.25 Film artistic : „Vifornița* — 

producție a Casei de filme 5.
18,45 Adevăratele isprăvi ale lui 

Hercule — reportaj TV.
19,05 Interferențe lirice.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

„Daktari*4.
20.25 Teatru scurt : „Prometeu". 
21,05 Tezaur de cîntec românesc.
21.25 Telex
21.30 în primele luni de producție.
21,50 Portativ ’75.

ales cea, calitativă, în sensul unei 
profunde modernizări, al realizării 
unor indicatori superiori de pro
ductivitate și eficientă economică. 
La aceasta va contribui în mod 
hotărîtor încorporarea în produc
ție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, viitorul cincinal 
fiind caracterizat ca cincinal al 
revoluției tehnico-științifice.

în același sens, marcante progre
se se vor realiza pe calea reparti
zării raționale, armonioase a for
țelor de producție pe întreg teri
toriul țării — dună cum se știe, 
prevăzîndu-se ca pînă în 1980 fie
care județ să realizeze o producție 
industrială de cel puțin 10 mi
liarde Iei, ceea ce va determina o 
puternică înflorire social-culturală 
a tuturor zonelor țării. Dacă acum 
trei decenii poporul nostru punea 
bazele industrializării, el este azi 
în măsură să întrevadă — pe baza 
prevederilor științific fundamen
tate ale Programului partidului — 
perspectiva situării României la 
nivelul economic al statelor avan
sate industrial ale lumii, ceea ce 
va asigura tuturor cetățenilor un 
înalt nivel de trai.

Realizarea tuturor acestor obiec
tive solicită eforturi intensă din 
partea întregului popor. Acum, în 
ajunul trecerii la noul cincinal, 
ceea ce se impune în mod deosebit 
este buna pregătire a activității 
productive a anului viitor sub toate 
aspectele — de la încheierea con
tractelor economice pînă la orga
nizarea fronturilor de lucru pentru 
obiectivele de investiții, și de la 
asigurarea documentațiilor tehnice 
pînă la calificarea forței de muncă 
— și, desigur. înainte de toate, li
chidarea oricăror restanțe in înde
plinirea planului pe anul tn curs.

însuflețit de realizările de pînă 
acum și de perspectivele care-i sint 
deschise înainte, ponorul român iși 
concentrează toate forțele. întreaga 
sa putere de creație pentru a în
deplini cti succes obiectivele sta
bilite de Congresul al XI-lea. pen
tru noi si mari progrese pe calea 
industrializării României, a dezvol
tării accelerate a întregii economii 
naționale, calea înfloririi patriei și 
bunăstării celor ce muncesc, calea 
înaintării neabătute spre marele țel 
al comunismului.

(Urmare din pag. D
pe care le dorește fiecare. Chiar cu... 
felii de pește. Peștele proaspăt, de 
exemplu, care în ultimul timp se 
găsește din abundență, are trei pre
țuri ; capul de pește — 5,20 lei kg, 
corpul — 24 lei kg, iar icrele — 30 
lei kg. Media : 13 lei kg. Nu e de 
mirare că un asemenea magazin, bine 
aprovizionat, cu marfă la alegere, are 
o desfacere de peste 10 000 lei pe zi.

...Unitatea profilată pe produse lac
tate din Str. Academiei nr. 19. Am 
întîlnit și aici situații similare cu 
cele semnalate : un sortiment bogat 
de produse, servicii prompte, crește
rea încasărilor, aprecieri din partea 
cumpărătorilor.

Continuîndu-ne raidul am trecut 
prin multe unități strict șecializate 
in vinzarea preparatelor de carne, 
de pește, de produse lactate. Avan

tajele multiple ale unui asemenea 
tip de magazin sint evidente. Bine 
amplasate pe cartiere, proporțional 
cu numărul locuitorilor, aceste tipuri 
de magazine pot satisface rapid cere
rile consumatorilor. Pe de altă parte, 
fondul de marfă poate fi mult mai

sute de magazine, amplasate pe su
prafețe imense de teren.

în încheierea raidului nostru am 
solicitat informații cu privire la ex
tinderea acestor tipuri de magazine, 
pentru desfacerea preparatelor de 
carne, tovarășului Mihai Comaroni,

Magazine specializate
bine gospodărit, pentru că una e să 
aprovizionezi bine, ritmic. In funcție 
de grafice dinainte stabilite, un 
număr de circa 50 de magazine cu 
profil stabil, cunoscute de public, cu 
vad, și cu totul altceva e să difuzezi 
(cu cheltuieli mari) același fond de 
marfă, necesar într-o zi oarecare, in

director general adjunct în Direcția 
generală comercială a Capitalei.

— Aplicînd indicațiile secretarului 
general al partidului, din cele 337 
magazine și raioane profilate pe des
facerea preparatelor din carne, cite 
există în București. 38 au fost trans
formate în magazine specializate în 
vinzarea acestor produse, iar alte

două sint în curs de amenajare. O- 
portunitatea acestei măsuri se vă
dește — între altele — în dublarea 
desfacerilor zilnice ale acestor maga
zine. Această creștere se explică. în 
primul rînd. prin aprovizionarea lor 
cu o gamă bogată și variată de pre
parate de carne. (în viitorul apro
piat. în aceste unități se vor desface 
pes'te 90 de sortimente). Totodată, 
s-a dat o atenție deosebită organi
zării mai bune a desfacerii — a fost 
sporit numărul vînzătorilor. s-a asi
gurat dotarea cu mașinile necesare 
de tăiat și de marcat — astfel incit 
cumpărătorii să fie serviți prompt. 
Aș dori să remarc faptul că cele 40 
de unități specializate sint astfel am
plasate incit să acopere toate zonele 
orașului, iar celelalte unități și ra
ioane existente vor fi aprovizionate, 
în continuare, cu un sortiment mi
nimal prenarate din carne.

Gh. GRAURE, Al. PLAIEȘU

cinema
• Secretul din Santa Vittoria : 
VICTORIA — 9; 11.45; 14,30.
• Tentația : VICTORIA — 17,15;
19; 20,30.
• Ultimul act : SCALA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Ana și comandorul : PATRIA 
— 9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 2Q,30.
• Mastodontul : CENTRAL — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GRI VIȚA — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Unde este compania a 7-a ? :

FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Mușchetarul român : GIULEȘTI
— 9; 11,13; 13,30; 16; 18,13; 20,15. 
VOLGA — 9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. MIORIȚA - 9; 11,15’ 
13,30; 15.45; 18; 20
• Se mai intimplă minuni : FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cantemir : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15,30; 17,43; 20.
• Cele mai bune momente cu Stan 
și Bran : BUCUREȘTI - 8.45; 11; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Toamna bobocilor ; TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Program pentru copil : DOINA
— 9,45; 11,30.

• A fost odată un Hollywood : 
DOINA — 13; 16; 19.
• Jakob mincinosul : UNIREA - 
16; 18; 20.
• Calvarul unei femei : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea atomul marcat : 
DRUMUL SĂRII — 15,30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
DRUMUL SĂRII — 18; 20,15.

Intoleranța — 10; 12,15, Cenușa 
ambele serii) — 18,45 ; CINEMA

TECA (sala Union).
• Ferma lui Cameron : LIRA — 
15,30; 18: 20,15.
• Război și pace (seriile I, II) : 
MOȘILOR — 15; 19.
• De ce este ucis un magistrat : 
COTROCENI — 10; 12,30; 15; 17,30: 
20.
• Elixirul tinereții : FERENTARI 
- 13.30; 18; 20,15.
• Mireasa Iui Zandy : FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15

• Despre o anume fericire : PA
CEA — 16.
• Luminile rampei : PACEA — 
18.30.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor ; VIITORUL — 15,30; 18; 
20
• Muntele ascuns : CRINGAȘI
- 17.
• O călătorie spre centrul pămîn- 
tului : AURORA - 9; 11,30; 14,45; 
16,45: 19,30, TOMIS - 9; 12.30; 16; 
19.15.
• Dragoste la 16 ani : COSMOS — 
15.30; 18; 20,15.
• Delict din dragoste : POPULAR
- 15,30: 18; 20 15.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
MUNCA - 16; 19.
• Ochii Shivanei : FLACĂRA - 
15.30; 19.
• Noaptea artificiilor : VITAN — 
15.30; 18; 20.

FOTBAL: Meciuri de antre
nament ale echipelor 

reprezentative
La Brașov (stadionul Tractorul — 

ora 14), echipa reprezentativă a 
României va juca un meci de antre
nament cu echipa locală Tractorul.

La București (stadionul Glulești — 
ora 12,30). echipa reprezentativă de 
tineret (sub 23 ani) va juca cu Spor
tul studențesc. în deschidere (ora 
10 30) : Rapid — Colorado Curitiba 
(Brazilia).

Tot la București (stadionul Steaua 
— ora 11). cealaltă echipă de tineret 
(sub 21 ani) va întilni o formație a 
clubului Steaua. Pe stadionul Dina
mo (ora 11), echipa de juniori a 
României va juca contra formației de 
tineret a clubului gazdă.

RVGBI s Azi, selecționata 
divizionară română — Waite- 

mata (Noua Zeelandă)
Astăzi pe terenul din Parcul Copi

lului, cu începere de la ora 14,30, a- 
matorii jocului cu balonul oval vor 
avea prilejul să urmărească o întîl- 
nire foarte interesantă între o selec
ționată divizionară română și Walte
rnata. campioana provinciei 'Auckland 
(Noua Zeelandă). întîlnirea cu redu
tabilii rugbiști din Noua Zeelandă 
constituie și un test pentru alcătuirea 
echipei noastre reprezentative, care la 
23 noiembrie va întilni la Bordeaux 
echipa Franței.

TENIS : Surprize în turneul 
de Ia Stockholm

Cîteva surprize au fost înregistrate 
în cadrul sferturilor de finală ale 
turneului internațional de tenis de la 
Stockholm. Jucînd excelent, italianul 
Adriano Panatta l-a eliminat cu 6—3, 
6—2 pe cel de-al doilea favorit. Ar
thur Ashe (S.U.A.). Campionul suedez

Bjiim Borg l-a întrecut cu 6—4, 6—4 
pe Ilie Năstase (România). Alte re
zultate înregistrate : Parun (Noua 
Zeelandă) — Tanner (S.U.A.) 3—6,
7—6, 7—6 ; Connors (S.U.A.) — Mit- 
ton (R.S.A.) 6—3, 6—1. în semifinale, 
Borg îl va întilni pe Connors. Rezul
tate înregistrate în sferturile de fina
lă ale probei de dublu t Borg, 
Bengtsson (Suedia) — Ashe (S.U.A.), 
Okker (Olanda) 7—6. 6—3 ; Pașprell, 
Tanner (S.U.A.) — Năstase (Româ
nia), Connors (S.U.A.) 7—6. 6—1.

în semifinalele turneului interna
țional de tenis de la Tokio au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Ramirez (Mexic) — Rosewall (Aus
tralia) 6—1, 1—6. 6—3 : Orantes (Spa
nia) — Roche (Australia) 6—1, 6—4.

BASCHET
Au continuat meciurile turneului 

internațional feminin de baschet 
pentru „Marele premiu al orașului 
Praga". Echina orașului Praga a în
trecut cu 99—67 (48—34) echipa 
Bucurestiului, iar selecționata Varșo
viei a învins cu 54—44 (21—241 echi
pa Budapestei. în clasament pe pri
mul Ioc se află selecționata Mosco
vei. urmată d° cele a’e orașelor Pra
ga, Varșovia, București, Budapesta și 
Praga II.

ȘAH
Cu trei runde înainte de termina

rea turneului zonal de șah de la 
Vrața (Bulgaria), in clasament con
duce maestrul bulgar Ermenkov cu 
7.5 puncte, urmat de Matanovicl 
(Iugoslavia) 7 puncte. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu are 5.5 punc
te și 3 partide întrerunte. Rezul
tate din runda a 12-a : Sigurionsson 
— Gheorghiu remiză ; Vogt — Letzel
ter 1—0 : Ermenkov — Ree remiză ; 
Radulov — Dueball remiză.

Autoritatea
(Urmare din pag. I)
aspecte ale îmbrăcă- 
minții și ale coafurii 
incompatibile cu rolul 
educativ al profesoru
lui. Există o măsțiră 
în toate și trebuie să 
veghem asupra ei !

Comentariul nostru 
ar fi incomplet dacă 
ne-am limita la rolul 
educativ-moral al pro
fesorului numai intre 
zidurile școlii. De 
fapt prin poziția lui 
în comunitate, prin 
interrelatiile cu gene
rații succesive, el con
tinuă să exercite in
fluentă Si in viata so
cială. Istoria culturii

morală a profesorului
românești a Înregistrat 
de-a lungul timpului 
profesori educatori 
sociali, ourtători Intr-o 
eDOcă nu numai ai e- 
xigențelor morale, dar 
si ai idealurilor și 

z aspirațiilor unei e- 
noci. unei generații. 
Profesori care n-au 
cunoscut „turnul de 
fildeș", ci s-au situat 
în miezul realităților, 
în viitoarea luptei. în 
acest fel, conceptul 
moral capătă si o di
mensiune socială. Să 
amintim doar de con
ceptul marxist, care 
conferă moralei o pu
ternică trăsătură so
cială.

Deși Intervenția 
noastră în această, re
pet. importantă discu
ție s-a limitat la u- 
nele aspecte ale ro
lului și responsabili
tății morale ale pro
fesorului, îmi per
mit să sper că ea va 
reține atenția și va 
determina noi inter
venții. noi reacții 
din partea acelora ce 
au responsabilități ho- 
tărîtoare în formarea 
tineretului, într-o pe
rioadă istorică in care 
ponorul nostru face un 
uriaș efort pentru 
construirea unei socie
tăți mai drepte Si 
mai umane.

„LE NOUVEL OBSERVATEUR"
----- ---------—------------------------  .... ........ —

După „premiera" de pe Venus, o nouă misiune 
de investigare a spațiului interplanetar 

Există viață pe Marte?
O întrebare al cărei răspuns este pe drum...

Activitatea de Investigare a spațiului interplanetar continuă cu in
tensitate, îmbogățind cu noi date cunoștințele omului despre tainele 
universului. Știința sovietică a înregistrat o „premieră" deosebită prin 
coborirea pe suprafața planetei Venus a două moduluri speciale, care 
transmit, în continuare, informații inedite, inclusiv fotografii, despre 
îndepărtatul Luceafăr al dimineții. O experiență similară va fi reali
zată, in cursul anului viitor, de savanții americani, pe o altă din pla
netele sistemului nostru solar : Marte, lată ce scrie, in legătură cu 
aceasta, săptăminalul francez „NOUVEL OBSERV ATEU R“.

„Probabil, la mijlocul anului viitor, 
vom ști dacă sîntem sau nu singuri 
în Univers : primul vehicul cosmic 
avind misiunea de a detecta viață 
extraterestră, „Viking-1“, a părăsit 
cu cîteva luni în urmă Pămîntul cu 
destinația Marte. El va atinge supra
fața „planetei roșii" la 4 iulie 1976. 
O altă sondă „Viking", identică cu 
prima, va ajunge pe Marte ia 9 sep
tembrie 1976.

Sosite in apropierea lui Marte, na
vele respective se vor plasa pe o orbi
tă în jurul planetei, pentru a permite 
depistarea, prin fotografiere, a locu
lui propice aterizării. Va urma sepa
rarea : in timp ce. corpul principal 
al rachetei va rămine pe orbită, un 
modul cîntărind 576 kg se va detașa 
de acesta. Coborirea va fi mai întîi 
frînată de o parașută, apoi. în ulti
mul moment — de o retrorachetă. 
Pentru a nu risca poluarea supra
feței marțiene, retrorachetele vor 
ejecta hidrazină purificată (fărâ sub
stanțe organice) în locul combusti
bililor obișnuiți. Modulul însuși este 
complet sterilizat și închis ermetic 
sub vid, evitîndu-se astfel contami
narea planetei cu microbi tereștri, 
care ar putea denatura analizele. 
„Viking-1“ va ateriza aproape de 
ecuator, la capătul unei văi. iar „Vi- 
king-2“ — mai la nord, in vecinăta
tea calotei polare Cele două sonde 
vor transmite pe Pămînt imagini 
televizate, prin intermediul sateli
ților artificiali rămași pe orbita lui 
Marte.

Se vor efectua trei experimente 
biologice menite să releve dacă exis
tă viață pe planeta vecină. Un braț 
articulat, lung de 3,5 m. va preleva 
eșantioane din sol, care vor fi Intro
duse in trei recipiente. în primul re
cipient, eșantionul va fi introdus în 
prezenta bioxidului de carbon si va fi 
luminat de o lampă cu xenon Scopul 
experienței este de a se vedea dacă 
eventuale organisme marțiene sint 
capabile de a efectua o fotosinteză, 
asemeni plantelor de pe Pămînt, adi
că de a „fabrica". în prezența ener
giei luminoase, o substanță proprie.

pornind de la bioxid de carbon. După 
cinci zile de incubație, eșantionul va 
fi analizat pentru a se vedea dacă 
conține carbon-14. în caz afirmativ, 
înseamnă că ceva viu a absorbit 
bioxidul de carbon.

In celelalte două recipiente, eșan- 
tioanele vor fi depuse în prezența 
substanțelor nutfitive. După faza de 
incubație, analiza gazului degajat va 
trebui să indice dacă „cineva" a bi
nevoit să deguste „supa" preparată 
de exobiologii de la N.A.S.A.

Toate acestea se bazează, desigur, 
pe ipoteza potrivit căreia viața sau 
ceva asemănător din Univers se dez
voltă pornind de la funcțiile elemen
tare universale ; fotosinteză. respi
rație, nutriție etc. și dacă ea este 
bazată pe chimia carbonului, singu
ra chimie „organică" recunoscută ca 
atare pe Terra Dar de ce nu ar 
exista vieți diferite fondate pe bio
chimii diferite ? Pe plan teoretic, 
chimiștii au dezvoltat o chimie or
ganică a siliciului, element cu ace
leași valențe atomice ca și carbonul. 
Cyril Ponnamperuma. specialistul in 
exobiologie de la N.A.S.A., care a 
făcut analizele eșantioanelor prele
vate de pe Lună, declara pe bună 
dreptate : „imaginați-vă un om cu o 
biochimie bazată pe siliciu ! în pro
cesul respirației, el ar oxida siliciul 
său, așa cum dv oxidați carbonul dv. 
Și tot așa cum dv. expirați CO? (bio
xid de carbon), el ar exala Si O?. Din 
păcate, acesta nu e altceva decit 
cuarț. unul din cele mai dure mine
rale. «Omul» respectiv ar fi așadar 
uscat ca o piatră I".

De fapt, biologii nu mai consideră 
că viața se datorește unui hazard. 
Ea’trebuie să apară în mod necesar 
de îndată ce condițiile fizico-chimice 
indispensabile sint îndeplinite. Marte 
a apărut din același clocot ca și 
Terra, în condiții care nu sint prea 
deosebite de cele ce au putut exista 
pe Pămînt In trecut. Deci, viața 
marțiană, în cazul In care există, 
trebuie să aibă ceva asemănător cu 
a noastră. Cel puțin sub microscop.-

• Evadarea : RAHOVA — 9,15;
11.30; 15.30; 17,45; 20.
• Moscova — Casiopeea : PRO
GRESUL - 16.
• tnfringerea lui L. Wilkison : 
PROGRESUL - 18; 20.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de jazz susți
nut de formația „Charles Mingus" 
din S.U.A.'— 19,30.
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 10,30,
Furtuna — 19,30, (sala mică) : Dul

cea pasare a tinereții — 19,30, (sala 
Atelier) ; Capul — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevii liceelor de cultu
ră generală. Dirijor : Grigore losub 
— 11.
• Opera Română : Coppelia — 11, 
Romeo și Julieta (Baletul Operei 
comice din Berlin) — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 10,30, Contesa Marltza — 19,30 
O Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 10.30. Tovarășul Feu
dal și fratele său — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 10, O 
scrisoare pierdută — 19.30, (sala 
din str. Alex, sahta) : Elisabeta I
— 10. Noile suferințe ale tinărului 
„W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va

gon 7 — 10,30, Nu stntem îngeri — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Lady X — 15, Dilema — 19 30. (sala 
Studio) : Șoc la mezanin — 10, 
Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10. Cu oltencele nu-i de glumit
— 15. Patima roșie — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la.„ diverse — 19,30. (sala Victo
ria) : Cavalcada comediei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : fără bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 10; 12.
• Studioul de teatru LA.T.C. : 
Simple coincidențe — 20.
• Circul București : Ce vrăji mal 
face— Iosefini — 16; 19,30.

DE PRETUTINDENI
• ANTIDOT NATURAL 

ÎMPOTRIVA „MARE- 
ELOR NEGRE"- ° desco’ 
perire inedită in Marea Caspi- 
eă : oameni de știință sovietici 
au identificat aici microorganis
me capabile sâ se hrănească, 
printre altele, și cu... petrol. Au 
fost colectate 500 de diferite 
specii de viețuitoare microsco
pice. care urmează să formeze 
obiectul unor cercetări amănun
țite la un laborator din Alma- 
Ata. Se apreciază că 40 din 
acestea au un apetit deosebit 
pentru țiței, constituind un ex
celent remediu pentru îndepăr
tarea, pe cale naturală, a „ma- 
reelor negre".

• IN CĂUTAREA A- 
TLANTIDEI. Celebrul explo
rator subacvatic francez Jacques 
Cousteau a sosit la Atena, În
soțit de echipajul format din 
18 oameni ai navei „Calypso", 
pentru a Începe una dintre 
cele mai importante opera
țiuni de cercetare submarină 
din cariera sa de 24 de ani — 
căutarea legendarei Atlantide. 
Cousteau, care este acum în 
virstă de 65 de ani, a declarat 
că nu este convins că Atlantida 
a existat, dar crede că in zona 
pe care intenționează să o ex
ploreze se află urmele unei ci
vilizații antice. Echipajul va e- 
fectua cercetări și filmări sub
acvatice in zona Insulei Thira, 
din arhipelagul Cycladelor din 
Marea Egee. în antichitate, in 
arhipelag au existat numeroși 
vulcani activi și se crede că 
erupția unuia dintre aceștia, tn 
jurul anului 1400 I.e.n., a dus 
la scufundarea Atlantidei.

• „CASANOVA" RE
VINE PE PLATOU. Fede- 
rico Feliini nu are intenția să 
abandoneze realizarea filmului

' „Casanova", în pofida furtului, < 
intervenit în august, a unor ro
le cuprinzînd o parte însemna
tă din materialul turnat pină la 
acea dată. Reușind să reconsti
tuie secvențele sustrase, prin 
întocmirea unui nou mon
taj pe baza fragmentelor din 
pelicule de probă, Felini a tre
cut astfel de jumătatea filmă
rilor. prestigiosul regizor ita
lian sperind să-și poată duce 
la bun sfîrșit transpunerea pe 
ecran a figurii celebrului aven
turier.

• „HABITAT ’76". Ia 
Iunie 1976 va avea loc la Van
couver, în Canada, o conferință 
asupra așezărilor umane — de
numită „Habitat ’76". Ea iși 
propune să dezbată diferite mo
dalități de rezolvare a proble
mei locuințelor, în condițiile in 
care se prevede că populația 
globului se va dubla în urmă
torii 30 de ani. Organizatorii 
subliniază că această creștere 
vertiginoasă a numărului de lo
cuitori ai Terrei impune crearea 
a 3 500, de orașe noi, cu cite un 
milion de locuitori fiecare.

• O TRADIȚIE SIM
BOLICA. Cu ocazia zilei Na
țiunilor Unite (24 Octombrie), 
s-a statornicit practica punerii 
in circulație a unor medalii tn- 
fățișind-o pe Ceres, simbol al 
belșugului, zeița recoltelor la 
vechii romani. Există tradiția 
ca de fiecare dată o personali
tate feminină cunoscută să îm
prumute trăsăturile sale zeiței 
(printre aceste personalități sc 
pot cita, de pildă, actrița Mi- 
chele Morgan și aviatoarea 
Jacqueline Auriol). Anul acesta, 
pe medalie apare chipul Azizei 
Hussein, militantă egipteană 
pentru afirmarea drepturilor 
femeii. Pe reversul medaliei 
este gravată o frază care sin
tetizează idealurile militantei 
egiptene : „Orice femeie are 
dreptul de a trăi o viață liberă 
și demnă, de a-și hotări pro
priul destin și a-și cultiva ta
lentul pentru a contribui astfel, 
cu pasiune și spirit creator, la 
progresul social și afirmarea 
păcii in lume".

• RECOLTĂ NEOBIȘ
NUITĂ. în unitățile zooteh- i 
nice ale regiunii autonome so
vietice Altaiul Muntos se des
fășoară recoltarea... coarnelor de 
„maral", mîndrul berbec de mun
te. Astfel, în colhozul Cerghinsk, 
recolta de la fiecare „maral" re
prezintă în medie 6.6 kilogra
me, recordul înregistrat la un 
singur animal fiind de 11 kilo
grame. Coarnele de maral re
prezintă materia primă pentru 
un șir de produse farmaceutice 
(pantocrine) cu deosebite cali
tăți tonifiante.

• „SOCIOLOGIE" 
RĂU MIROSITOARE. 
Pentru a cunoaște un om tre
buie să-1 asculți, să-1 urmă
rești în acțiune, să-i afli aspi
rațiile și frămîntările... Aceste 
reguli — rezultate din expe
riența milenară a relațiilor in- 
terumane — nu-1 mai satisfac 
pe un anume Gay Gourley, 
care se pretinde ziarist și an
chetator în probleme de sociolo
gie. Deviza pe care el a adop
tat-o este : „Spune-mi ce a- 
runci la gunoi, și-ți voi spune 
cine ești". Ca metodă de lucru, 
cercetează in ascuns lăzile cu 
resturi menajere, pretinzînd că 
în acest fel poate stabili cu pre
cizie trăsăturile psihologice ale 
persoanei respective. în aseme
nea condiții, nota săptăminalul 
„L’Express". salariații serviciilor 
de salubritate s-ar putea consi
dera cei mai îndreptățiți să 
aspire la calitatea de specialiști 
fn materie de socio-psihologie. 
Ca niște ființe perfect oneste, ei 
nu au însă asemenea veleități.

• VULCANUL STROM- 
BOLI din nord-estul Siciliei 
continuă să erună. La o altitu
dine de 750 metri a apărut un 
nou crater — al patrulea canal 
de scurgere a lavei vulcanului. 
Cu toate acestea, după cum au 
anunțat vu’canolog’i ita’ieni. la
va nu a incenut încă să iasă Ia 
suprafață prin noul crater. Din 
alte două cratere din cele pa
tru a’e vulcanului au început 
să se scurgă nori de fum. aburi 
și gaze, iar din al treilea erupe 
cu forță o mare cantitate de 
lavă.
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Mîine soseste în tara noastră
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încheierea convorbirilor economice ROMA
I

româno-mongole

al Republicii Arabe Siriene,
ULAN BATOR 8 

Delegația economică 
română, condusă. de 
Fazekas, viceprirh-ministru al guver
nului, președintele părții române in 
Comisia interguvernamentală româ- 
no-mongolă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, care a participat 
la lucrările primei sesiuni a comi
siei, a plecat spre patrie. In cadrul 
lucrărilor au fost examinate proble
me ale colaborării economice și lăr
girii schimburilor reciproce de 
mărfuri in cincinalul în curs, cît și in 
perioada 1976—1980.

(Agerpres). — 
guvernamentală 
tovarășul Jano»

La plecare, delegația a fost condusă 
de D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții mongole In Comisia intergu
vernamentală, D. Saldan, 
pentru relațiile economice 
nătatea din Comisia de stat 
cării, O. Hosbaiar, adjunct 
trului afacerilor externe,
prezenți ambasadorul R.P. Mongole 
la București, D. Nyamaa, și Traian 
Gîrba, ambasadorul României la U- 
lan Bator.

ministru 
cu străi- 
a planifi- 
al miriis- 
Au fost

Deschiderea Conferinței
generale a F. A. O.

Pe ordinea de zi: importante probleme legate de situația 
alimentară în lume

I
AGENȚIILE

DE PRESĂ

TRANSMIT:

țelegerii dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El Assad, 
cu privire la întîinirile periodice, de lucru, ale primilor miniștri ai 
celor două țări, face o vizită oficială de prietenie în țara noastră, la 
invitația primului ministru al

Mahmoud Al Ayoubi s-a născut 
în anul 1931, la Damasc. După ter
minarea studiilor ,1a Universitatea 
din Damasc, funcționează ca profe
sor și director de liceu în capitala 
Siriei. Concomitent, desfășoară o ac
tivitate politică susținută ca mili
tant al comandamentelor regional și 
național ale Partidului Baas Arab 
Socialist. în 1966 este numit secre
tar general al Ministerului Edu
cației și, apoi, adjunct al titularului 
acestui minister. Doi ani mai tîrziu 
este numit director general adjunct 
al Organismului general al Baraju
lui de pe Eufrat — lucrare gran
dioasă, de mare importantă pentru 
economia siriană. In 1969 preia con
ducerea Ministerului Educației. In 
anii 1970—1971 îndeplinește, în ca
binetul alcătuit de actualul președin
te, Hafez El Assad, funcția de vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru ca, în aprilie 1971, să 
fie numit, prin decret prezidențial, 
vicepreședinte al republicii.

în decembrie 1972 este numit 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, conducînd de atunci activitatea 
guvernului sirian.

■ nea, membru al 
național 
cialist.

Vizita 
oaspete 
dezvoltării continue și fructuoase pe 
care au cunoscut-o în anii din urmă 
relațiile străvechi de prietenie din
tre popoarele român și sirian, pe 
baza solidă a respectării indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc.

O contribuție de importanță hotă- 
rîtoare la dezvoltarea pozitivă, fruc
tuoasă a relațiilor dintre România 
și Siria, dintre cele două popoare au 
adus-o convorbirile dintre șefii 
celor două state, prilejuite de vizi
tele în Siria ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și de vizita Ia București 
a președintelui Hafez El Assad. 
Convorbirile la cel mai înalt nivel, 
desfășurate într-o atmosferă deose
bit de prietenească, documentele 
semnate de cei doi șefi de stat au 
deschis largi perspective raporturi-

guvernului. Manea Mănescu.

VARȘOVIA 8
tă, la Varșovia
C.C. al P.M.U.P. și a guvernului po
lonez, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate Viet-

(AgerpresJ. —Sîmbâ- 
a sosit, la invitația

Prințul moștenitor și primul
ministru al Kuweitului a
primit pe ambasadorul

României
Este, de aseme- 

Comandamentului 
al Partidului Baas Arab So
în tara noastră a înaltului 
sirian are loc sub semnul

lor dintre cele două țări și po
poare. au pus bazele unei conlu
crări trainice pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural," 
precum și în alte domenii.

în spiritul politicii consecvente, 
principiale a partidului și statului 
nostru, de solidaritate și caldă sim
patie față de lupta popoarelor arabe 
pentru progres, pace și bunăstare, 
pentru instaurarea unei păci traini
ce și drepte în Orientul Mijlociu, 
opinia publică din România nutreș
te speranța că vizita primului mi
nistru sirian va contribui la inten
sificarea colaborării pe multiple 
planuri dintre popoarele noastre, va 
sluji la întărirea prieteniei dintre 
România și Siria, la cauza generală 
a păcii și colaborării internaționale.

Poporul român, care salută cu 
tisfacție dezvoltarea continuă a 
porturilor româno-siriene. care 
mărește cu interes realizările 
porului sirian pe calea progresului 
economic și social. îl. întîmpină cu 
sentimente de stimă și prietenie pe 
primul ministru sirian și îi adresea
ză un călduros „Bun venit în Repu
blica Socialistă România !“.

sa- 
ra- 
ur- 
po-

KUWEIT 8 (Agerpres). — La 1 
noiembrie, prințul moștenitor și pri 
mul ministru kuweitian, șeicul Jaber 
Al-Ahmed Al-Jaber Al -Sabah, l-a 
primit pe ambasadorul român in 
Kuweit, Constantin Căruntu, care a 
transmis alteței sale un mesaj din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-S_abah _ a rugat pe ambasadorul 
român să adreseze președintelui 
Nicolae Ceaușescu urările sale sin
cere de sănătate și fericire.

în discuțiile purtate au fost su
bliniate cursul ascendent pe care-1 
cunosc. în prezent, relațiile româno- 
kuweitiene și necesitatea diversifi
cării și amplificării cooperării bila
terale în toate domeniile de activi
tate.

8

Adunarea Constituantă
a Portugaliei dezbate 

problema reformei agrare
SESIUNEA O. N. U

Se impun acțiuni ferme pentru înfăptuirea
dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 8. — Corespondentul nostru transmite : In Co
mitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Ge
nerale au continuat dezbaterile in problema dezarmării. Au luat cu
vintul reprezentanții Iugoslaviei, Poloniei, Australiei.

Ambasadorul Iugoslaviei, Iakșa 
Petrici, referindu-se la prevederile 
tratatului de neproliferare, a decla
rat că propunerile vizind limitarea 
cursei înarmărilor nu au fost luate 
în seamă în întregime de puterile 
nucleare. Este nerealist să așteptăm 
ca țările să se abțină de la achizi
ționarea de armament modern, în 
timp ce puterile nucleare încearcă 
să-și mențină monopolul asupra ar
melor nucleare și să-l utilizeze pen
tru realizarea scopurilor lor politice.

Reprezentantul Poloniei, Eugeniusz 
Wyzner, a menționat că țara sa con-

sideră că problema neproliferării ar
melor nucleare este strins și irfsepa- 
rabil legată de cea a creării de zone 
denuclearizate, întrucît cele mai im
portante scopuri ale unor astfel de 
zone sînt lărgirea tratatului de ne- 
proliferare, oprirea cursei înarmări
lor nucleare și întărirea securității 
internaționale.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
Australiei, Ralph Harry, care a sub
liniat că popoarele lumii trebuie să 
persevereze în cererea lor majoră 
de a se garanta securitatea statelor 
neposesoare de arme nucleare.

LISABONA 8 (Agerpres). — Adu
narea Constituantă aleasă în urma 
scrutinului de la 25 aprilie 1975, care 
se află în sesiune la Lisabona, avind 
misiunea de a elabora noua consti
tuție democratică a Portugaliei, a 
adoptat articolul relativ la reforma 
agrară, ce va face parte din viitoarea 
lege supremă a țării. In articol se 
arată că ameliorarea condițiilor so
ciale, economice și culturale ale oa
menilor muncii de la sate și a agri
cultorilor mici și mijlocii, prin trans
formarea structurilor funciare și 
prin transferarea progresivă a pro
prietății asupra pămîntului și a mij
loacelor de exploatare a acestuia că
tre cei ce îl muncesc constituie prin
cipalele obiective fixate ale reformei 
agrare. Transferul posesiunii asupra 
pămintului către cei ce II muncesc 
se va realiza pe calea exproprierii 
latifundiilor și a marilor proprietăți 
funciare capitaliste și a remiterii a- 
cestora către micii agricultori, coope
rativele de lucrători rurali, coopera
tivele micilor agricultori și alte for
me de exploatare colective a tere
nurilor de către agricultori, în ter
meni ce vor fi definiți de legea cu 
privire Ia reforma agrară.

nam, condusă de Le Duan, prim-se- 
cretar al C.C: al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

In acebași zi au început convorbi
rile polono-vietnameze.

La palatul F.A.O., 
din apropierea antice
lor terme ale lui Ca
racalla, s-au deschis 
simbătă lucrările celei 
de-a 18-a Conferințe 
generale a Organiza
ției Națiunilor Unite 
pentru Alimentație^ și 
Agricultură " 
Reprezentanții 
131 țări membre 
acestei 
stituții 
O.N.U. 
mează 
Granada și Bahamas) 
vor dezbate, timp de 
aproape trei săptă- 
mîni, problemele com
plexe legate de actua
la situație alimentară 
mondială, de modul în 
care sînt transpuse în 

recomandările- 
mondiale

(F.A.O.). 
celor 

ale 
in- 
ale 
ur-

importante 
specializate

(la care 
să se adauge

MANILA.

Simpozion „Educația 
și cercetarea științifică 

in România"
MANILA 8 (Agerpres). — La 

Universitatea feminină a Fili- 
pinelor a avut loc simpozionul 
cu tema „Educația și cercetarea 
științifică în România", la care 
au luat parte cadre de condu
cere ale universităților din Ma
nila, reprezentanți ai Consiliu
lui național pentru dezvoltarea 
științei, profesori, studenți. In 
cuvintul de deschidere, dr. Leti
cia Suzman, 
Universității feminine, 
despre dezvoltarea 
mâno-filipineze, a 
portanța vizitei 
Nicolae Ceaușescu 
mindria pe care o 
versitatea feminină de 
cernat, cu acel prilej, 
doctor honoris causa 
ing. Elena Ceaușescu.

Referatul susținut de către 
Luz Aliveros-Belardo, directoa
re a Centrului de cercetări pen
tru științele naturii al universi
tății, a cuprins o amplă prezen
tare a realizărilor țării noastre 
in domeniul științei și educației, 
relevindu-se politica de imple- 
tire a cercetării cu invățămintul 
și producția. In acest context, 
au fost date exemple din acti
vitatea ICECHIM și a Institutu
lui de fizică.

vicepreședintă a 
vorbind 

relațiilor ro- 
relevat im- 

președintelui 
in Filipine și 
resimte Uni- 

a fi 
titlul 

acad.
de- 
de 
dr
dr.

Lectorat de limbă
română la

Universitatea din Turku
HELSINKI 8 (Agerpres). — La 

Universitatea din orașul finlan
dez Turku s-a deschis lectoratul 
permanent de limbă și litera
tură română, ca o expresie a 
interesului crescind in Finlanda 
pentru cunoașterea creației cul
turale a poporului român. Se 
vor ține cursuri de limba și li
teratura română in cadrul Uni
versității și in afara ei, precum 
și la Universitatea din Helsinki.

Cu prilejul deschiderii lecto
ratului, ambasadorul României 
in Finlanda, Constantin Vlad, a 
donat bibliotecii universitare un 
set complet din lucrările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și numeroase alte lucrări 
de literatură beletristică, științi
fică, social-politicâ.

fapt 
conferinței 
alimentara (organiza
te anul 
Roma), i 
odată, 
programele 
tate pentru 
doi ani.

Contextul 
desfășoară 
nu este, desigur, din
tre cele mai favorabi
le. Producția alimen
tară mondială, care a 
înregistrat scăderi 
sensibile In 1972, a 
continuat să se dete
rioreze în ultimii doi 
ani. Rezervele alimen
tare de cereale au a- 
tins nivelul cel mal 
scăzut din ultimele

la 
tot- 

stabilească 
de activi- 
următorii

trecut 
urmind, 

să

în care se 
conferința

două decenii, determi- 
nînd, in consecință, o 
triplare, în mai puțin 
de un an, a prețului 
griului. în general, 
rezultatele obținute în 
primii patru ani ai ce
lui de-al doilea „De
ceniu pentru dezvol
tare" in sectorul ali
mentației și agricul
turii sînt total nesatis- 
făcătoare. Față de o- 
biectivul inițial fixat, 
care prevedea o creș
tere a producției agri
cole de 4 la sută în 
țările în curs de dez
voltare, 
creștere de numai 1,8 
la sută, 
ciat ca 
amăgitor" de unul din

■ documentele confe
rinței.

- Tot mai mult Iși face 
loc părerea în rîndul 
statelor și popoarelor 
lumii că o rezolvare 
eficientă a probleme
lor alimentației în 
lume, ca și a altor 
mari probleme econo
mice mondiale, nu 
este de conceput decît 
In condițiile edificării 
unei noi ordini econo
mice internaționale. 
Iată de ce, recoman
dările în acest sens 
ale recentei sesiuni 
extraordinare a A- 
dunării Generale a 
O.N.U. — ca și contri
buția pe care F.A.O. 
poate și trebuie să o a-

s-a realizat o
rezultat apre- 
„profund dez-

ducă la împlinirea a- 
cestui important dezi
derat al lumii contem
porane — se află în 
centrul atenției actua
lei conferințe. Docu
mentele pregătite în a- 
cest scop conțin o Serie 
de propuneri concrete 
care urmăresc stimu
larea eforturilor pro
prii ale țărilor in curs 
de dezvoltare pentru 
creșterea producției a- 
gricole, concomitent 
cu intensificarea asis
tenței tehnice acorda
te acestor țări, de sta
tele avansate economic 
ale lumii, precum și 
îmbunătățirea condi
țiilor comerțului in
ternațional cu produse 
agricole, inclusiv o 
mai bună corelare a 
prețurilor acestor pro
duse cu cele ale măr
furilor industriale, 
promovarea unei largi 
cooperări internațio
nale egale în drepturi.

Pe agenda conferin
ței sînt înscrise, tot
odată, un șir de pro
bleme ca intensifica
rea cercetărilor agri
cole la nivel național 
și internațional, situa
ția mondială a pescui
tului și a pădurilor 
etc. In șfîrșit, confe
rința este chemată să 
aleagă un nou direc
tor general al F.A.O.

Radu BOGDAN

BELGRAD 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în fața colectivului de 
muncă de la uzina constructoare 
de mașini „Pobeda". din Novi Sad, 
I. B. Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele U.C.I., s-a refe
rit la realizările din ultimele dece
nii ale Iugoslaviei și la unele 
pecte ale politicii sale interne și 
terne.

Relevînd că, în ultimele trei 
cenii, pornindu-se de la o bază 
trem de 
iugoslav 
ternică, 
țiat, de 
tații de 
pe teritoriul Iugoslaviei, 
toate, în dezvoltarea țării. El a su
bliniat meritul clasei muncitoare în 
dezvoltarea diferitelor regiuni și în 
promovarea unității patriei. Abor- 
dind sarcinile din domeniul produc
ției, președintele Tito a relevat ne
cesitatea sporirii productivității 
muncii la un nivel corespunzător 
etapei actuale, necesitatea ca fiecare 
membt-u al colectivelor de muncă să 
obțină rezultate optime.

as- 
ex-
de- 
ex- 
stat 
pu-

redusă, a fost creat un 
modern, cu o industrie 
președintele Tito a eviden- 
asemenea, unitatea comuni- 
naționalități și popoare de 

interesate.

în cuvîntarea sa, Iosip Broz Tito 
s-a referit, de asemenea, la anumi
te recrudescențe ale activității unor 
elemente naționaliste și liberaliste, 
dogmatice sau cominformiste. Deza- 
vuind activitățile acestor elemen
te, președintele a spus : Am îndru
mat Uniunea noastră a Comuniștilor 
să lupte împotriva acestor elemente. 
Se înțelege, a trebuit mai întii să 
asigurăm unitatea Uniunii Comu
niștilor, s-o curățăm de toate ele
mentele de acest fel care se aflau 
în ea. Aceasta, deoarece Uniunea 
Comuniștilor nu este numai o forță 
ideologică, ci o forță conducătoare 
în construcția noastră socialistă. In 
fiecare întreprindere, Uniunea Co
muniștilor trebuie să fie forța care 
să cimenteze unitatea muncitorilor.

In domeniul politicii externe, pre
ședintele Tito a evocat rolul pe care 
îl are Iugoslavia in rîndul țărilor 
nealiniate, . în promovarea coope
rării dintre aceste țări, precum și 
sprijinul pe care Iugoslavia îl acor
dă luptei popoarelor pentru dobîn- 
direa libertății sau pentru menține
rea independentei lor.

I
I
I
i
I
I 
!
I

COMUNICAT COMUN U.C.I.-P.C. DIN JAPONIA
TOKIO 8 (Agerpres). — Comuni

catul comun privind convorbirile a- 
vute cu o delegație a P.C. din Ja
ponia de delegația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă de Sta
ne Dolanț. secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
arată că părțile au efectuat un 
schimb de opinii într-o serie de pro
bleme bilaterale și internaționale.

Cele două părți au reafirmat .că, 
în cadrul mișcării muncitorești in
ternaționale. relațiile dintre partide 
trebuie să fie bazate pe principiile 
independenței, egalității, neamestecu
lui în treburile interne și solidarită
ții reciproce. Ambele părți pornesc

de la principiul că fiecare partid este 
independent și poartă răspunderea 
în fața propriei clase muncitoare și 
a propriului popor. Diferențele de 
opinii, care pot să apară din cauza 
condițiilor istorice sau regionale di
ferite. nu trebuie să constituie un 
obstacol pentru colaborarea dintre 
partide.

Comunicatul apreciază că. în pre
zent. politica nealinierii are o legă
tură crescîndă și tot mai directă cu 
tendințele și evoluțiile pozitive pe 
plan internațional menite să modifice 
relațiile politice și economice inechi
tabile și să îmbunătățească situația 
țărilor In curs de dezvoltare.

CREAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE Șl POLITICE MONDIALE
necesitate imperioasă a. progresului contemporan,

forță de amplă rezonanță internațională «>’
Publicăm, in continuare, răspunsurile primite de la o serie de per

sonalități ale vieții economice și politice internaționale, solicitate de 
ziarul nostru să răspundă la intrebarea :

CUM APRECIAȚ1, IN LUMINA REALITĂȚILOR VIEȚII 
INTERNAȚIONALE. NECESITATEA INSTAURĂRII UNEI 
NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE f

„ESTE 0 NECESITATE DISTRIBUIREA 
MAI ECHITABILĂ A BOGĂȚIILOR LUMII"

GASTON THORN, 
președintele sesiunii generale a Adunării 

Generale a O.N.U., prim-ministru 
și ministru de externe al Luxemburgului

prim-ministru

I 
i
I

Acord de colaborare ro- 
mâno-belgicn. La sediul Minis_ 
ferului de Externe al Belgiei a avut 
loc parafarea acordului de colabora
re economică, industrială și tehnică 
pe termen lung dintre România ți 
Uniunea Economică Belgo-Luxem- 
burgheză, precum și semnarea pro
tocolului celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică, industrială și tehnică, întruni
tă la Bruxelles în perioada 3—7 
noiembrie.

Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., l-a primit 
pe Stefan Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, aflat intr-o vizită la Ber
lin,

Președintele Emiratelor 
Arabe Unite, șeicul Zayed Bin 
Sultan Al-Nahyan, a inaugurat, sîm- 
bătă, prima stație terestră pentru co
municațiile prin satelit, construită la 
Dubai. In primul stadiu stația va a- 
sigura legăturile directe cu Bahrein, 
Kuweit, Oman, Pakistan și Marea 
Britanie.

Prețurile bunurilor de 
consuni în toate cele nou^ țări 
membre ale pieței comune au crescut 
considerabil in perioada septembrie 
1974—septembrie 1975, relevă datele 
statistice publicate de Comisia- 
C.E.E. la Bruxelles. Cele mai, r? ari 
majorări s-au înregistrat în Marea 
Britanie, unde în septembrie prețu
rile erau cu 26,6 la sută mal mari 
decît în aceeași lună din anul 
trecut. Pe următoarele locuri se află 
Irlanda cu o creștere de 18,9 la sută, 
Italia cu 13 la sută, Franța cu 10,7 
la sută și R.F.G. cu 6,1 la sută.

Feroviarii americani în 
grevă. Patru organizații sindicale 
de la Căile ferate din Statele Unite 
au anuntat că vor declara o grevă 
cu începere din 18 noiembrie, în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

Convenția constituționa
lă din Ulster, însărcinată cu 
șase luni în urmă să găsească o for
mulă de guvernare a Irlandei de 
Nord acceptabilă atît majorității 
protestante, cit și minorității cato
lice, și-a încheiat, vineri, mandatul 
fără să-și fi atins obiectivul. Cu 42 
de voturi contra 31, convenția a ho- 
tărît să trimită parlamentului brita
nic un raport în care respinge orice 
formulă de partajare a puterii între 
cele două comunități nord-irlan- 
deze.

Pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare. R F G 
va aloca, anul acesta, suma de 3,5 
miliarde mărci pentru ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare — a 
anunțat ministrul cooperării econo
mice, Egon Bahr. Acest ajutor va fi 
furnizat parte prin intermediul pro- 
iectelor multilaterale internaționale 
de dezvoltare in „lumea a treia", 
parte în mod direct. Acestei din ur
mă categorii de ajutoare ii revin 2 
miliarde mărci, care vor fi oferite 
sub formă de donații sau credite.

La Muzeul de științe și indus
trie din Chicago a avut loc ver
nisajul unei expoziții de scoarțe 
populare românești. La mani
festare au participat reprezen
tanți ai oficialităților federale și 
locale, ai vieții culturale și artis
tice, un numeros public. Expo
ziția de scoarțe populare româ
nești va fi prezentată, in conti
nuare, și in alte orașe ameri
cane.

Conferința reprezentante
lor femeilor din Vietnamul 
de Sud a început la Saigon. Sînt 
trecute în revistă succesele repurta
te de femeile sud-vietnameze în 
ultimele două decenii în lupta pen
tru respingerea agresiunii, Jpentru 
salvarea națională și sînt analizate 
sarcinile ce le revin in perioada ac
tuală.

„SE IMPUNE CREȘTEREA ROLULUI 0. N. U. IN 
ÎNLĂTURAREA DISCREPANȚELOR ECONOMICE"

JANEZ STANOVNIK,
secretar executiv al Comisiei economice

a O.N.U., pentru Europa

„APRECIEM CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI 
LA CRISTALIZAREA CONCEPTULUI 

DE ORDINE NOUĂ"

Nu cred că cineva ar mai putea 
să nege necesitatea reorganizării, pe 
baze mai echitabile, a relațiilor in
ternaționale în domeniul economic 
în același timp, trebuie asigurată 
respectarea principiilor libertății ș> 
a celor legate de demnitatea omu
lui, acestea constituind însăși esența 
Cartei O.N.U. Este evident că. pe 
plan economic, obiectivele strategiei 
dezvoltării internaționale nu au fost 
atinse. Ceea ce aș vrea să accentuez 
este că, în această situație, nu e ca
zul să ne rezumăm la a ne expri
ma îngrijorarea In fraze retorice, ci 
trebuie să trecem serios la acțiuni 
concrete, pentru a ameliora soarta 
milioanelor de ființe care trăiesc in 
sărăcie în țările mal puțin dezvol
tate. Țin să remarc ca încurajatoare, 
în acest context, rezultatele celei de-a 
șaptea sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale în problemele dez
voltării și cooperării Internaționale. 
Ideea unei profunde transformări a 
structurilor economice internaționale 
a căpătat contururi concrete sub for
ma de inițiative politice, cum ar fi 
cele ale României, deschizlndu-se fă-

gașul spre o mai echitabilă distribui
re a bogățiilor lumii.

Dezbaterile s-au desfășurat într-un 
spirit de înțelegere și cooperare, de 
bun augur pentru viitor, pornin- 
du-se de la imperativul luării în 
considerare a intereselor fiecărui stat 
și ale tuturor laolaltă in statornicirea 
unei noi ordini economice mondiale, 
înțelegerea acestei necesități repre
zintă, probabil, înfăptuirea majoră a 
sesiunii extraordinare. Urmează 
acum să clădim pe această bază, să 
promovăm larg metoda consensului 
în edificarea noii ordini Internațio
nale. Cit privește cea de-a XXX-a 
sesiune ordinară. îi revine tocmai 
rolul de a consolida această evoluție.

In acest cadru sînt binevenite ini
țiativele menite să îmbunătățească 
viața popoarelor, pe tărîm economic, 
social, politic Sînt încredințat că 
propunerile României, avansate cu 
prilejul sesiunii extraordinare, se vor 
bucura de toată atenția, ele fiind 
inspirate tocmai din dorința de pro
movare a unui climat de încredere 
reciprocă, numai pe această cale 
putînd fi rezolvată o problematică 
de asemenea complexitate.

Dezbaterile din cadrul ultimei se
siuni extraordinare a O.N.U.. ca si 
de la actuala sesiune, au proiectat 
o lumină puternică asupra unor fe
nomene dramatice. Constituie astfel 
un motiv de îngrijorare faptul că 
discrepantele economice intre tarile 
lumii s-au adîncit in ultimele 
decenii. Aceasta impune in mod pre
sant restructurarea economiei mon-, 
diale. a relațiilor economice inter
statale. In termeni politici, acest im
perativ a fost definit prin necesi
tatea instaurării unei noi ordini in
ternaționale. fondată pe egalitate si 
dreptate : in termeni tehnici, aceas
ta înseamnă realizarea unor refor
me nrofunde in diversele 
ale economiei mondiale.

In promovarea noii ordini 
tionale. un rol important 
după părerea mea. O.N.U. 
nismelor șale, 
restructurarea _______ _______
trebuie să ia in considerare structu
rile economice 
nînd seama că 
țin 93 la sută 
trială a lumii, 
se poate ajunge la o nouă 
internațională. fără o creștere _ __
derii industriale a țărilor in curs d« 
dezvoltare, care formează marea 
majoritate a statelor lumii. Intrucit 
sporirea potențialului industrial al 
acestor țări implică numeroase 
schimbări în sectorul investițiilor și 
in domeniul politicii comerciale a 
țărilor dezvoltate, este firesc ca tn- 
tre CE.E./O.N.U. și țările în cur< 
de dezvoltare din diverse regiuni'ale

sectoare

interna
re vi ne. 

și orga- 
In primul rind. 

economiei mondiale
existente. Astfel, ți- 
tările dezvoltate de- 
din producția 
este evident

indus- 
că nu 
ordine 
a non-

lumii să se extindă raporturi de bună 
cooperare.

In al doilea rind. trebuie tinut sea
ma că o treime din populația Eu
ropei trăiește in țări sau regiuni in 
curs de dezvoltare. Este de aceea de 
datoria comisiei noastre să-si con
centreze eforturile oentru dezvolta
rea mai accelerată a acestor țări.

In al treilea rind. trebuie spus că 
C.E.E./O.N.U. dispune de o remarca
bilă zestre de cunoștințe tehnologice, 
care trebuie oferite tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare în vederea stimu
lării progresului. lor general.

As dori să relev că România ■ 
lucat un rol remarcabil in cadrul ac
tivităților Conferinței oentru secu
ritate si cooperare in Europa, adop- 
tind o poziție clar reliefată si adu- 
cînd o contribuție constructivă la 
elaborarea prevederilor referitoare la 
cooperarea economică si tehnico-sti- 
lntifică. De asemenea. România, ca 
tară socialistă si. in același timp, ca 
tară în curs de dezvoltare, ioacă un 
rol activ remarcabil. în cadru) 
C E E. / O.N.U., imbinînd armonio? 
interesele sale naționale cu vocația 
sa internațională — pentru apărarea 
dreptului tuturor popoarelor de a-și 
alege in mod suveran calea evolu
ției istorice, oentru folosirea inten
să a tuturor instrumentelor coope
rării internaționale. în vecjerea spri
jinirii eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

Din aceste unghiuri de vedere, a- 
oreciem si noile propuneri româ
nești prezentate sesiunii speciale a 
O.N.U. privind instaurarea unei noi 
ordini economice Internationale.

ALBERT TEVOEDJRE, 
director al Institutului internațional 

pentru cercetări sociale, director general adjunct 
al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.)

Prin glasul 
O.N.U. a fost 
re esențială 
sitatea instaurării unei noi ordini e- 
conomice in lume. Cred că această 
preocupare centrală angajează toate 
■statele, toate instituțiile internațio
nale. toate sectoarele de activitate. 
După oărerea mea. este vorba, in e- 
sentă. de democratizarea vieții In
ternationale. imperativ care presupu
ne a. se acționa. în Drincioal. în ve- 
cterea abolirii orivilegiilor actuale ale 
unor state, asigurării dreptului de 
inițiativă si de decizie al tuturor sta
telor, instaurării, pe baze noi. a unui 
dialog international cit mai deschis 
posibil.

Aceste cerințe au fost raportate In 
primul rînd la domeniul economic -- 
Și este firesc să fie așa. Dar impera
tivul noii ordini economice angajea
ză deopotrivă si 
Este necesar deci 
măsurile necesare 
drepturilor sociale,
crearea unor condiții corespunzătoa
re de muncă și de viață, menite să 
ducă la suprimarea inegalităților exis
tente între state in ce privește folo- 

- sirea forței de muncă, tehnologia 
formarea de cadre etc.

In viata internațională se Impune 
tot mai mult ideea că ..ceva nu 
merge" în alcătuirea actuală, că tre
buie să ne așezăm, așadar. împreună 
in jurul 
cior de

Adunării Generale a 
definită ca preocupa- 
peptru toți nece-

domeniul social 
să se întreprindă 
oentru asigurarea 
ceea ce presupune

aceleiași mese, pe pi- 
egalitate în drepturi.

Nu mai poate continua situa
ția din trecut cînd unii dictau și 
alții trebuiau să se supună. Noua 
ordine este si politică — ea trebuie 
să aibă un continui prin excelentă 
democratic, progresist.

Organizația Internațională a Mun
cii aduce o contribuție proprie la 
eforturile oentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Acum, dună elaborarea clară a aces
tui concept, după definirea obiective
lor și priorităților sale, sarcinile vii
toare ale O.I.M. trebuie reevaluate.

Doresc să subliniez că România 
este una din țările care a dat o con
tribuție de prim ordin la cristalizarea 
conceptului noii ordini economice in
ternaționale. Apreciem eforturile ei 
energice oentru realizarea acestui o- 
biectiv. pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru întrona
rea principiilor echității în rin- 
dul statelor și națiunilor lumii. A- 
cesta este < 
românești de 
preocupare a prezidat organizarea in 
România a unor importante reuniuni 
internaționale, ca de pildă Conferin
ța mondială a populației, care a re
prezentat o contribuție pozitivă la 
dezbaterea problematicii noii ordini 
economice internaționale. In același 
context se înscrie si apropiata reu
niune asupra problemelor populației 
a Institutului de cercetări sociale, 
care se va desfășura în luna noiem
brie la București.

conținutul propunerilor
i la O.N.U.. această

„Proiectul Nord". Președin
tele Republicii Sierra Leone, SiaR$ 
Stevens, a anuntat un cuprinzător 
program guvernamental pentru dez
voltarea agriculturii in regiunile nor
dice ale tării, denumit „Proiectul 
Nord". Programul, ce va fi înfăptuit 
in patru ani, prevede transformarea 
unor mari suprafețe deșertice in teren agricol.

Guvernul britanic a anunțat 
că va împrumuta 975 milioane lire 
sterline (peste 2 miliarde dolari) de 
Ia Fondul Monetar Internațional 
pentru a compensa deficitul cronic 
al balanței sale comerciale.

Autoritățile vest-germane 
au interzis pentru viitor 
zborul avioanelor superso
nice civiIe în spațiul aerian al R. F. 

Germania. Bundesratul — consiliul 
landurilor — a adoptat, vineri, o dis
poziție în acest sens. în care se arată 
că populația nu trebuie expusă la 
poluarea senoră produsă de aseme
nea avioane.

0 nouă variantă a avio
nului „Boeing-747" (Jumbo 
Jet) a fost realizată în S.U.A. Noul 
aparat — denumit Jumbo Junior _
are o capacitate de 280 de locuri și 
poate să acopere o distanță de 
11 000 de kilometri, adică cu 3 000 de 
kilometri mai mult decît tipul ante
rior. fără escală.

Banca Japoniei 8 anuntat, 
vineri, reducerea cotei depozitelor pe 
care băncile particulare trebuie să 
le aibă la Banca Centrală. Această 
hotărîre are drept scop creșterea li
chidităților băncilor particulare, pen
tru ca, la rîndul lor, acestea să 
stimuleze împrumuturile și investi
țiile, în lupta împotriva recesiunii.
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