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TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU 
A ACORDAT UN INTERVIU PRESEI 
ȘI RADIOTELEVIZIUNII DIN IRAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vi
neri dimineața, delegația de ziariști 
iranieni, formată din Iradj Akbar 
Rabii, trimis special al ziarului

„Rastakbiz". Djawar Schapur Na- 
masi, trimis special al ziarului 
„Kayhan International", și pe Beh- 
rouz Kia, trimis special al radiote- 
leviziunii.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar a! 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru presa și Radioteleviziunea 
din Iran.

Calendarul ,.la zi" al unor investiții îndeamnă la

ACCELERAREA RITMULUI
LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE ARATURILE

Tradiție si modern
9 5

în arhitectura
orașelor

9
noastre

Potrivit datelor de care dispunem, in zece luni din acest an colectivele unităților de construcții și montaj au pus în funcțiune peste 500 de noi capacități productive, avans văzute, toare îndeosebi de mașini, metalurgia, economia forestieră și industria materialelor de construcții și-au sporit considerabil potențialul lor productiv, prin darea în exploatare a zeci si zeci de unități și instalații. Tot in această perioadă, în industria ușoară au intrat în exploatare peste 50 de noi capacități productive, echipate cu utilaje de un bun randament, care realizează produse destinate aprovizionării populației. Și în domeniul finalizării unor investiții din industria alimentară și din agricultură s-au înregistrat rezultate notabile.în perioada care a mai rămas pînă la finele anului, în fața constructorilor și montorilor stau, in continuare, sarcini deosebit de mari. Analiza stadiului în care se află execuția unor obiective și capacități productive atestă că darea lor în exploatare în acest an este condiționată de terminarea grabnică a lucrărilor de construcții, de montarea tuturor utilajelor tehnologice, de punerea lor în stare de perfectă funcționare. Este demn de subliniat că trusturile de construcții din Brașov, Cluj și Iași, cele de montaj pentru utilaj chimic și de instalatii-montaj din Capitală, Trustul de izolații pentru lucrări industriale din București și altele s-au pregătit cu toată seriozitatea

în pre-dintre care unele fată de termeneleCa urmare, diferite sec- ale economiei naționale, industria constructoare

pentru acest „vîrf" de activitate ; concomitent cu măsurile privind îmbunătățirea colaborării dintre constructori și montori, asigurarea fronturilor de montaj și a continuității muncii pe timpul iernii a fost extins lucrul în mai multe schimburi, dar, mai ales,
vestiții — dintre care menționăm unitatea de îngrășăminte complexe din Turnu-Măgurele, instalația de oxigen de la Timișoara, dezvoltarea Combinatului petrochimic Te- leajen — se situează sub nivelul prevăzut. Cauza ? Lipsa fronturilor de montaj corespunzătoare, situa-

Pe primul plan al 
urgențelor se situează 
asigurarea frontului de 

montaj și livrarea utilajelor 
tehnologice

număr în atingerii unor ritmuri de execuție a lucrărilor. Da- acestor eforturi susținute, un capacități— între care unele platforma siderurgică Galați, rafinăria din Ploiești. Intre- turnate din

s-au adoptat operativ un mare de tehnologii moderne vederea atingerii unor înalte torită șir de de pe de la prinderea de piese __ Cimpina și Laminorul ' de tablă din Galați — sînt, acum, aproape terminate, ele ufmînd să fie puse în funcțiune in scurt timp.Cu toate aceste succese, rezultatele efectiv obținute la unele in-

tie de natură să greveze în foarte mare măsură asupra eforturilor depuse, în această perioadă, de montori. Deși sînt bine cunoscute neajunsurile care au generat răipi- neri în urmă — este vorba, in primul rînd. de slaba activitate a unor constructori, lipsa forței de muncă și organizarea necorespunzătoare a lucrului — totuși, pe unele șantiere, în loc să se acționeze pentru înlăturarea Ier, se a- pelează cu ușurință la fel de fel de justificări. Depășirea grabnică a a- cestor greutăți, intensificarea rit-

mului de execuție și crearea fronturilor necesare montajului tehnologic impun ca, peste, tot unde situația o cere, să fie întronată o fermă disciplină a muncii, iar fondul de timp productiv, utilajele construcție și forța de muncă să utilizate integral.Serioase rămineri în urmă pe șir de șantiere sînt însă determinate de întîrzierile in livrarea utilajelor tehnologice. Astfel, deși la blocul de ulei din cadrul Rafinăriei III din Pitești, instalația de cauciuc poliizoprenic zești, la noile Combinatului Fabricii de montorii s-au dublul aspect al asigurării efective de lucrători și utilaje — totuși activitatea lor este stînjenită de lipsa a sute de tone de mașini și utilaje tehnologice de bază. Pentru înlăturarea acestei situații, recent s-au efectuat analize de către comitetele județene de partid respective, ministerele titulare de investiții, împreună cu constructorii. beneficiarii și furnizorii in cauză. Dar nu în toate cazurile măsurile preconizate de conducerile unor întreprinderi producătoare de utilaje tehnologice sint aplicate riguros, Ia timp. Iată un asemenea caz. Cu prilejul unei astfel de analize privind urgentarea livrării utilajelor tehnologice necesare punerii in funcțiune a turnătoriei de neferoase din cadrul întreprinderii de ventilatoare și instalații de ventilație din Vaslui, fiecare dintre cei șapte furnizori resțaniițerf ,s-a angajat ferm să-și onoreze, pînă

de fieun
din Bor- capacități din cadrul chimic din Craiova, hirtie Letea ș.a., pregătit bine sub — al organizării și

(Continuare în pag. a V-a)
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DE PRETUTINDENI

Despre nocivitatea fumatului s-a scris nu un articol sau două, ci biblioteci întregi. Pînă la admonestarea cuminte „Ar fi bine să a- bandonați fumatul", pe care nu o dată ți-o adresează medicul, au trebuit să treacă multi ani de muncă. în care au fost antrenați zeci de mii de specialiști și mii de laboratoare din toată lumea. Mulți ani de practică medicală și de cercetări laborioase au trebuit să se consume pentru ca medicina să ajungă la concluzia fermă că fumatul este profund dăunător sănătății o- mului. Am fost avertizați astfel, cu date extrem de concludente și pe toate căile, asupra dezastrelor pa care le produce in organismul uman inhalarea pătimașă a fumului de tutun ars.„Numărul bolnavilor de cancer — ne spunea zilele trecute, la Institutul oncologic București, dr. Ovidiu 
Popovici, membru corespondent al Academiei de științe medicale — este în creștere incepind cu al doi-' lea război mondial. Tot a- tunci s-a înregistrat si o teribilă proliferare a fumatului. La ora actuală, rata de creștere cea mai mare o are cancerul bronho- pulmonar, care este. în mod cert, în directă legătură cu fumatul".Poate stăm mai bine cu ...alte maladii ?De la institutul de medicină internă „Nicolae Gh. Lupu", tovarășa doctor Car
men Racoveanu ne înștiințează că :„Studiem bronșita cronică și factorii ei de risc. Pe primul loc intre acești factori se situează fumatul. Am studiat, de pildă, frecventa îmbolnăvirilor intr-un mediu de accentuată poluare atmosferică. Fată de mediul normal, frecvența îmbolnă

Lucrul în cîmp 
trebuie grăbit pentru 
a asigura calitatea 
corespunzătoare tu

turor ogoarelor

SFECLA 
DE ZAHĂR
Recoltarea, trans
portul și depozitarea 
pot și trebuie să fie 
încheiate în cel mai

scurt timp
în paqina a lli-a, rela

tări de la corespondenții 
noștri județeni.

Trăim un puternic proces de urbanizare. Citeva date sint elocvente : în anul 1948 numărul orașelor din tara noastră era de 152, populația lor — 3 700 000 locuitori; în 1974 aveam 236 orașe cu o populație de 8 150 000 locuitori ; pe baza unor date de prognoză aprofundate, se aproximează creșterea populației urbane din țara noastră, pentru anul 1990, la circa 15—16 milioane locuitori. Cu alte cuvinte, între anii 1948—1974 populația urbană din tara noastră s-a dublat, iar de acum pînă în 1990 se va dubla din nou.Realizarea construcțiilor urbane de toate categoriile necesare a- cestei populații pune cu toată a- cuitatea problema relațiilor dintre nou și vechi în arhitectura localităților țării. Dar dacă dezvoltarea este așa de impresionantă, va mai rămîne oare ceva din vechile noastre orașe ?în cele ce urmează vom încerca să formulăm cîteva gînduri în legătură cu această problemă : am convingerea că numai o analiză profundă poate contribui la găsirea unor soluții corespunzătoare. Nu este suficient să vorbim despre tradiție, fără a încerca să conturăm mai clar in ce constă ea, ce trebuie să respectăm și tectura aceasta posedă, trecutului care trebuie respectat, conștiința apartenenței la un anumit cadru de viată fiind strins legată de existența acestor valori, la a căror realizare au participat multe generații și care în mod normal păstrate și pentru generațiile toare.Desigur că marea majoritate a șelor noastre își au un specific priu. El se diferențiază, rînd, in funcție de zonele fice cărora aparține, cu alte

puncte de vedere 
de prof, emerit dr. arh. 

Cezar LAZĂRESCU

ce putem continua in arhi- contemporană a orașelor : pentru că orașele noastre totodată, un patrimoniu al
trebuie vii-ora- pro- în primul geogra- cuvinte,

te- Cu deprin modul in care s-au adaptat renului pe care s-au dezvoltat, totul alta este structura orașelor cimpie, față de cea de deal sau munte. Adaptarea aceasta la teren, la condițiile specifice locului, fie prin protejarea față de anumite durități ale climatului local, fie prin valorificarea unor frumuseți naturale, constituie, poate, elementul cel mai important in personalitatea structurilor urbane. Un al criteriu l-ar putea constitui arhitecturii tor orașe care — păstrind tradițiile arhitecturii noastre naționale — este totdeauna lipsită de emfază, de grandomanie. Niciodată nu am dorit să impresionăm prin măreția construcțiilor, prin dimensiunile lor, ci am căutat să a- propiem oamenii, să le creăm un cadru de existență optimist, care să le înfrumusețeze viața. La aceasta a contribuit, în primul rînd, scara arhitecturii, precum și culoarea și vegetația ; aceasta dhî urmă este unul din elementele specifice orașelor, în special al celor din zonele de cimpie și de deal de la sud-estul Carpaților, conferindu-le și acea notă de veselie care caracterizează toate ansamblurile noastre urbane.Odată cu schimbările majore pe cate tara noastră le-a implinit după eliberare, orașele noastre au început să trăiască puternice transformări, urmare a unor cauze obiective sau subiective. Arhitectura orașelor reflectă, poate cu mai multă elocvență decit orice alte forme de suprastructură, organizarea socială, forța economică, cerințele materiale și spirituale ale unei societăți. Era deci firesc ca puternicele transformări sociale petrecute în țara noastră să-și găsească reflectare în arhitectura orașelor. Unitatea de bază, modesta locuință individuală, realizată după gustul și posibilitățile fiecărui locuitor, a fost rile de o nouă lective. urbane ori însumind dinainte.mult mai departe ; transpunerea locuinței. de la unitatea individuală la cea colectivă, a insemnat o schimbare radicală a programului locuinței propriu-zise. o serie întreagă de funcțiuni, care inainte erau materializate prin anexele din fiecare gospodărie. fiind preluate de dotările urbane ale noilor ansambluri. Realizarea acestui volum mare de construcții pe care-1 reprezintă locuințele într-un oraș a trecut de la formele artizanale la cele industriale, supunîndu-se inevitahil legilor unei producții industriale ; numai astfel se putea asigura. în condițiile îmbunătățirii continue a nivelului de viață, materializarea procesului de

doilea scara rhul-

Înlocuită cu blocu- locuințe, care materializează concepție, cea a locuinței co- Scara acestor noi elemente este cu totul alta, de multe populația unei străzi Dar transformarea a mers
£
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Ploiești : armonia construcțiilor moderne, în vatra unei arhitecturi tradiționale Foto : S. Cristian
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virilor este aici dublă. Dar e de patru ori mai mare la fumătorii din mediul obișnuit și cu mult mai mare la fumătorii din zonele poluate... Societatea -noastră cheltuiește mult pentru a combate poluarea atmosferică. Dar fumatul e cu mult mai dăunător...".Poate ceva, vreun colțișor din organismul uman rămîne totuși nevătămat ?

uman nu rămîne nevătămat prin contactul cu fumul de tutun. Unii cred însă în așa- zise binefaceri ale fumatului. îmi pare rău, dar trebuie să-i dezamăgesc. Nu există nici o justificare medicală pentru fumat, nici măcar intr-un singur caz. Doar motivații psihice. Este fals că țigara calmează. Este falsă,' de asemenea, ideea că fumatul stimulează
...Dar doctorii 

de ce 
fumează ?

Să le dăm și fumătorilor o cit de mică speranță...Dr. Valeria lonescu. Institutul de fiziologie :„Tutunul are un efect toxic asupra sistemului nervos vegetativ, reduce cu mult calibrul vaselor sanguine periferice (la mîini și picioare). Inima se luptă din greu cu efectele fumului de țigară și de cele mai multe ori e învinsă. Stressul în asociație cu fumatul se constituie în cea mai directă cale către... infarct. în mod natural, incepind cu virsta maturității, omul pierde treptat cite ceva din capacitatea plămi- nilor (30—40 cmc anual). La fumători pierderea a- ceasta e dublă. Și, în general, nimic din organismul

activitatea intelectuală. în fapt, activitatea creierului este și ea, prin fumat, traumatizată...".Să continuăm ? Asemenea lucruri, cu mult mai multe detalii și nuanțe, s-au mai spus. Pe toate canalele posibile, in presă, pe micul ecran, la radio, în conferințe publice și. desigur, în cabinetele de consultații, medicii nu contenesc să ne a- tragă atenția asupra daunelor fizice pe care i Ie provoacă omului fumatul. Mii și mii de sfaturi... Orice fumător le-a auzit sau le-a citit măcar o dată. Și uneori și le amintește. De exemplu, dimineața cînd îl doare capul și îl ineacă tușea tabagică... De exemplu, la piinz, cînd. după ce a dat

gata un pachet de „Car- pati", simte că i s-a instalat un arici in stomac, iar capul i s-a făcut de plumb... Da, atunci iși aduce fumătorul aminte de perspectivele sumbre pe care i le descriu cu vehemență medicii... Dar o speranță îi încolțește într-un ungher tainic de gind. Speranța că toate acele rele despre care i se spune că ar sălășlui în imaculata și delicata țigară (și pe care el le simte, dar nici față de sine nu le recunoaște) nu sint decit exagerări......Pentru că medicul însuși fumează. Dacă e așa cum zice, de ce ar fuma ?Da. E o întrebare. Revine mereu. Simplă, implacabilă : medicul de ce fumează ?— De ce fumează medicii, tovarășe dr. Ovidiu Popovici ?— Sînt și ei oameni, au ți ei „dreptul la un viciu"... Unii spun că fumatul ar fi cel mai nevinovat dintre vicii. Din păcate nu-i așa. Ca oncolog știu că fumatul e viciul cel mai ...vinovat fată de viața omului.— Sintefi fumător ?— O. nu. Cindva. In tinerețe, am încercat, din teribilism. Dar repede mi-am revenit.Dr. Valeriu lonescu: „Un medic care fumează este, mai mult decit ceilalți fumători, psihic, un om slab. De ce ? Pentru că el știe mai mult despre fumat și totuși n-are tăria să renunțe".— Sînteti fumător ?— Eu ? Nu. Totuși, pînă acum un an am fumat doar cite o pipă pe zi. la prinz. Dar mi s-a intîmplat ca a-
Mihai CARANFIL
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IMPERATIVE AEE INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE ȘI POLITICE INTERNAȚIONALE

Dezvoltarea neîngrădită, pe baze 
echitabile, a comerțului mondial, 

a cooperării intre națiuni
„In condițiile interdependenței tot mai accentuate dintre state se impune instaurarea unor relații eco

nomice internaționale care să ducă la dezvoltarea armonioasă a tuturor economiilor naționale. O aseme
nea ordine nouă impune relații de deplină egalitate între toate statele, indiferent de mărimea sau orîn- 
duirea lor socială, respectarea independenței și suveranității fiecărui popor, asigurarea avantajului reci
proc, desființarea oricăror discriminări și bariere artificiale în calea comerțului internațional și a cooperării 
dintre națiuni, crearea tuturor condițiilor pentru intensificarea schimburilor și colaborării economice libere".

Noua ordine economică pentru care România, alături de numeroase alte state, militează ferm, in concordanță cu documentele Congresului al XI-lea, reclamă, ca unul din comandamentele princiDale. promovarea unui comerț international liber. a unei cooperări largi, nestin- jenite, indiferent de orinduire socială.Sub imperiul vechii ordini economice — generată de politica imperialistă de dominație si dictat — relațiile economice dintre state au fost viciate de felurite restricții și anomalii : schimburi neechivalente, preturi inechitabile, măsuri și taxe pro- tectioniste. presiuni și discriminări pe criterii politice, în anumite împrejurări mergîndu-se pînă la boicot, embargo și blocadă. Totodată, aria legăturilor economice a fost îngustată de raporturile unilaterale impuse de metropole coloniilor și teritoriilor dependente, în baza cărora vaste teritorii au devenit imperii coloniale, „zone interzise", practic un fel de

„rezervații" sau „curți dosnice" ale monopolurilor, cu porți deschise numai în fața puterii hegemone. în perioada postbelică, desfășurarea normală a schimburilor internaționale a fost afectată și de apariția grupărilor economice închise, bazate pe avantaje acordate unilateral unor țări în detrimentul altora, pe felurite forme de bariere.Consecințele acestor fenomene și oractici negative sînt cunoscute : o diviziune internațională a muncii deformată, reprezentată prin țări avansate industrial și state reduse la rolul de furnizoare de materii prime și piețe de desfacere ; împărtires lumii în țări sărace și bogate și accentuarea decalajelor dintre ele ; un volum general de schimburi relativ restrins, în cadrul căruia țările în curs de dezvoltare nu dețin decit o pondere infimă. Efectele negative ale unor asemenea raporturi inechitabile se răsfrîng, datorită îngustării pieței mondiale, și asupra țărilor avan

sate, alimentînd fenomenele de criză, perturbînd ansamblul relațiilor economice internaționale. Pe Dlan politic. o asemenea desfășurare anormală a relațiilor economice este generatoare de instabilitate, de multiple tensiuni si conflicte.Anacronismul unor asemenea stări de lucruri aDare deosebit de flagrant in fata marilor schimbări înnoitoare din lumea de azi. a căror caracteristică dominantă o constituie apariția statelor socialiste și a zeci de state independente, afirmarea impetuoasă a voinței tuturor oopoarelor de a se dezvolta liber și neîngrădit pe calea progresului economic și social.înfăptuirea acestor aspirații legitime impune, ca factor primordial, e- fortul propriu al fiecărei națiuni, mobilizarea tuturor resurselor sale materiale si umane ; totodată, o importantă deosebită are cooperarea e- conomică internațională, ca factor chemat să potențeze si să înlesnească efortul national. Datorită inter-

NICOLAE CEAUȘESCUdependentei tot mai accentuate dintre economiile naționale, creșterii gradului de complexitate a producției. rolului tot mai important al științei și tehnicii, ca factor dinamizator al Drogresului. participarea la circuitul mondial de valori, in cadrul căruia fiecare națiune are de primit și de dat, constituie o NECESITATE OBIECTIVA a creșterii economice a tuturor țărilor, mari sau mici, dezvoltate sau in curs de dezvoltare. a progresului general al umanității. Cooperarea economică dintre state poate aduce o importantă contribuție Ia soluționarea unor probleme care se pun cu atita acuitate la scară mondială, cum sînt cele privind depășirea subdezvoltării, problemele materiilor prime, resurselor energetice, alimentației, accesului la cuceririle revoluției tehnico-stiintifi- ce contemporane etc.Forța cu care se afirmă in lumea
(Continuare in pag. a V-a)
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'FAPTUL 
j DIVERS

VIATA D E PARTID

I Geanta
din șanț

— Sincer să fiu — ne spune 
Traian Marcu din Cluj-Napoca 
— m-am și speriat cînd am vă
suț că geanta pe care am gă
sit-o intr-un șanț era doldora de 
bani. Printre bani am dat și de 
niște acte, din care am înțeles 
că sînt ai unei cooperative a- 
gricole. Dar nu spunea care a- 
nume. M-am dus la cea mai 
apropiată, la C.A.P. „Unirea". 
Acolo s-au numărat banii. Erau 
peste 30 000 de lei ! Dar aparți
neau altei cooperative, din Vaida 
Cămăraș.

...După ce a ridicat banii de 
la Banca agricolă, casierul loan 
Fărcaș, de la cooperativa agri
colă din Vaida Cămăraș, a po
posit la un bufet, apoi la altul, 
apoi... Apoi a căzut în șanțul cu 
pricina.

Vine 
si al 13-lea*„Vreți un exemplu de familie cu copii unul și unul ? Adică unul mai silitor decît altul ? Notați : Familia lui Vasile Țudic". Cuvintele aparțin directorului școlii generale din Repedea, o comună situată în creierul munților Maramureșului. Și directorul face numărătoarea copiilor lui Vasile Țudic : Ion — inginer silvic ; Dumitru — student la medicină ; Maria — absolventă de liceu ; Vasile — e- lev în clasa a Xl-a (considerat cel mai bun matematician de la Liceul Vișeul de Sus : premiul II la Olimpiadă) ; Ana — clasa a VIII-a ; Fedora — clasa a Vl-a ; Parasca — a V-a ; Mihai — a IlI-a : Viorica — boboc in clasa I ; Fănică — 4 ani ; Viorel — 3 ani ; Florin — 1 an. Ați numărat ? Trebuie să fie 12. Al 13-lea e pe drum... .
Declarația
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lui Piper
Ilie Piper din comuna Nicolae 

Titulescu, județul Olt, are la 
activ foarte multe procese Și 
prezențe in fața comisiei de ju
decată din localitate. Ba este 
pirit (uneori), ba este reclamant 
(adeseori). Caută mereu sămintă 
de gilceavă și pune lumea pe 
(Iru.muri. Ceea ce ne-a atras cu 
deosebire atenția (ca sg nu spu
nem că ne-a bufnit rișul) a fost 
o declarație dată de el după ce 
a insultat o vecină, declarație 
din care desprindem un frag
ment de tipul „perlelor" din 
„caietul grefierului", care apar in 
rubrica ziarului nostru „Din in
stanță în fața opiniei publice". 
Iată ce scrie Piper, negru pe 
alb : „Recunosc că am drăcuit-o 
și am insultat-o, dar nu știu pe 
cine, pentru că in stare de e- 
brietate e greu să mai vadă 
omul ce se află in fața ochilor".

I
I

Florăria cu... |
pompe 
funebre

Pe strada Plantelor din Brăila 
a fost dat în folosință un bloc > 
cu 10 etaje. La parterul blocului E 
au fost deschise magazine. Lin- | 
gă aceste magazine, I.J.G.C.L. a 
deschis o florărie. Dar nu o fio- ; 
rărie ca toate florăriile. Ală- | 
turi de garoafe, tuberoze, cri
zanteme și nelipsitele ghivece, | în respectiva florărie se vind... 
cruci și sicrie. •

Vînători
fără pușcăDacă ți-ar spune cineva că pe un cîmp deschis, intr-o singură zi, au fost doboriți fără pușcă trei mistreți, chiar vînă- tor să fii, povestea ți s-ar părea prea... Vînătorească. Și totuși întimplarea s-a petrecut aidoma. Aflați cu treburi la cimp, trei săteni din comuna Ciorăști, județul Vrancea, s-au pomenit, deodată, atacați de trei namile de mistreți. Spre norocul lor, a- vind niște ciomege la îndemînă, au început să se apere. Cu cit se apărau mai vîrtos, cu atit mistreții deveneau mai agresivi. Dar, așa cum în fotbal se spune că cea mai bună apărare e atacul, au trecut și cei trei săteni la ofensivă. Și ce credeți ? In aceeași zi. Filiala de vînătoa- re Vrancea a intrat în posesia celor trei mistreți, făcînd o... economie de cel puțin trei cartușe.
Tinere

♦

de minteSediul miliției din orașul Brad, județul Hunedoara. La ofițerul de serviciu se prezintă cetățeanul Gheorghe Suta.— Am venit la dumneavoastră cu un mare necaz. Vă rog să mă ajutați. Mi s-a furat butelia de aragaz...Imediat, lucrătorii de miliție au început cercetările. Și cu cit cercetau mai atent, cu atît ajungeau mai aproape de făptaș. Care făptaș nu era altul decît însuși... reclamantul în persoană. Tși vînduse butelia și băuse banii. Pentru mai multă „ținere de minte". Gheorghe Suta s-a ales și cu cîteva sute de lei amendă.
Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii" ___ I

Pretutindeni în țară au început, potrivit pre
vederilor Statutului Partidului Comunist Ro
mân, adunările anuale pentru dări de seamă in 
organizațiile de bază. Dezbaterile care au loc 
cu acest prilej se desfășoară în strînsă legătu
ră cu sarcinile practice care se pun in fața fie
cărui colectiv in vederea încheierii eu succes

a actualului an economic, a trecerii la realiza
rea noului cincinal, concentrind atenția asupra 
căilor și modalităților concrete de creștere a 
rolului conducător al fiecărei organizații de par
tid la locul de muncă, de perfecționare a între
gii activități organizatorice și politico-educative.

Cele două articole publicate azi relevă doar 
unele aspecte din dezbaterile ample care au avut 
loc pe marginea dărilor de seamă prezentate In 
două organizații de bază din mari unități In
dustriale din județele Hunedoara și Cluj.

Răspundere comunistă pentru cultivarea
spirituM de ordine siAdunarea generală pentru darea de seamă a organizației de bază din schimbul „A" de Ia secția a Il-a furnale a Combinatului siderurgic Hunedoara a avut loc tocmai în ziua cind furnaliștii hunedoreni au realizat prevederile planului cincinal la producția de fontă. Ca urmare, pînă la finele anului 1975 furnaliștii hunedoreni vor produce peste sarcinile actualului cincinal mai mult de 365 000 tone de fontă.Darea de seamă, participanții la discuții, consemnînd cu multă satisfacție succesul dobîndit, contribuția schimbului la realizarea lui, au insistat asupra sarcinilor imediate și de perspectivă apropiată ce revin colectivului. Consemnăm în cele ce urmează cîteva păreri expuse în această ordine de idei.— In anul acesta, pe întreaga secție avem pînă acum o producție suplimentară de peste 17 000 tone fontă, din care schimbul nostru a dat mai mult de o treime — spunea șeful schimbului, Ion Pîrlea. Am redus consumul normat de cocs cu peste 3 kg pe tona de fontă produsă, reușind să înregistrăm 1 400 000 lei economii la prețul de cost. Sînt realizări însemnate, dar ele au fost diminuate de cele peste 50 de ore de opriri cauzate de unele deranjamente accidentale. Iată de ce trebuie să ne concentrăm atenția asupra acestor puncte deficitare, mai exact asupra cerinței de a se asigura o ordine de- săvîrșită în producție, ca rezultat al disciplinei în muncă a fiecăruia. Cred că organizația de partid trebuie să acționeze de acum înainte mai sistematic pentru a determina înțelegerea cît mai profundă a acestui imperativ al creșterii eficienței economice, al realizării sarcinilor din viitorul cincinal.Alți vorbitori s-au referit în cu- vîntul lor la răspunderea comuniștilor pentru reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a consumului specific de cocs metalurgic, pornind de Ia faptul că la secția a Il-a de furnale s-a prevăzut pentru 1976, față de nivelul anului 1975, o considerabilă a producției, spor — arăta inginerul Rențea — va trebui să fie pe bâza unor tehnologii noi, mai precis prin introducerea metodei de utilizare a oxigenulîif la fur-1 nale și pregătirea avansată a încăr- ... t___căturii furnalelor. Tocmai de aceea ■''"'fVul ocupă locul I în

el a cerut biroului organizației de bază să aibă în continuare în atenție și să sprijine efectiv cursurile de perfecționare a cunoștințelor profesionale, cit și pregătirea celor peste 70 de tovarăși care își completează studiile la cursurile fără frecvență, la cursurile serale ale liceelor și ale institutului de subingineri.In aceeași ordine de idei, electri- ciana Maria Pleșa sublinia că biroul organizației de bază a procedat bine atunci cind a repartizat sarcini și responsabilități politice și organizatorice concrete fiecărui membru de partid. Este mai puțin bine — arăta vorbitoarea — că nu s-a urmărit destul de consecvent cum sint realizate aceste sarcini. Ea a propus ca în mod sistematic membrii de partid să informeze în adunările generale

■

și biroul despre modul In care îndeplinesc sarcinile concrete partid privind asigurarea mers al producției.Gheorghe Florescu, Aurel Ancău șl Constantin Pandia s-au referit în cuvintul lor la desfășurarea învăță- mîntului de partid. Apreciind modul în care se desfășoară cursul de studiere a politicii economice interne și internaționale a P.C.R., ei au insistat asupra necesității creșterii eficienței practice a studiului. S-a propus, bunăoară, ca biroul organizației de bază, propagandiștii să urmărească mai atent aplicarea în practică a cunoștințelor căpătate, care trebuie să se regăsească în creșterea responsabilității pentru în

de bunului

bunul mers ai producției, propuneri valoroase pentru

perfecționarea muncii, în contribuția fiecărui comunist, inclusiv prin exemplul său personal, la întărirea ordinii și disciplinei în producție.In timpul adunării — desfășurată într-un pronunțat spirit de lucru — s-au făcut dese referiri la angajamentele pentru anul schimbului „A" : depășirea planului de producție cu 1 500 tone fontă, reducerea consumului specific de cocs cu 1 kg pe tona de fontă față de realizările anului 1975 (economie al cărei cuantum anual corespunde contravalorii a 12 apartamente noi, realizarea a 1 000 000 lei economii la prețul de cost) etc. Planul de măsuri adoptat prevede o serie de acțiuni concrete cu responsabilități precise, menite să asigure materializarea a- cestui angajament. Este vorba, între altele, de redistribuirea comuniștilor cu experiență la posturile cheie, în special în sectoarele dozare, încărcare, coupere, intensificarea muncii politico-educative, pentru mobilizarea mai activă a întregului colectiv la realizarea exemplară a sarcinilor sporite ce îl revin în anul 1976, în viitorul cincinal.
Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

aplicat in viată

viitor ale Barajul de captare a apei de pe riul Argeș (Crivina)

• Fapte • Opinii • Propuneri

creștereAcest Nicolae realizat

In darea de seamă prezentată In adunarea generală a organizației de bază nr. 1 de la trăgătoria de oțel nr. 2 a întreprinderii „Industria sir- mei" din Cîmpia Turzii s-a făcut o amplă analiză a modului în care organizația a acționat pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale plenarelor C.C. al P.C.R., a activității organizatorice și politico-educative pentru mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în rîndurile ce urmează ne vom referi însă doar la un aspect al dezbaterilor : examinarea felului cum sînt transpuse în viață prevederile înscrise în Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Multe fapte semnificative din viața acestui colectiv reflectă preocuparea comuniștilor pentru înrădăcinarea principiilor și normelor,.muncii și vieții comuniștilor, în primul rînd în propria lor viață. Schimbul ocupă locul I în întrecere.

planul a fost îndeplinit și depășit la toți indicatorii. Din cei 82 de comuniști, 27 poartă — unii de mai mulți ani — insigna de fruntaș în întrecerea socialistă, iar ceilalți sînt — cu rare excepții — evi- dențiați In întrecere. Un singur comunist a avut absențe nemotivate. Aproape toți tinerii din efectivul schimbului sînt elevi ai liceului seral de specialitate, ori de cultură generală. In aceeași ordine de idei, inginerul de schimb Gheorghe Cos- tea a subliniat dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă a colectivului pe care-1 conduce. El a evocat o seamă de fapte din cursul lunii iulie, cind, în timpul inundațiilor, la chemarea comuniștilor, maiștrii și tehnicienii au trecut la mașini pentru a înlocui muncitorii care nu s-au putut prezenta la lucru, din cauza intemperiilor. El a relevat, de asemenea, că la un moment dat unele mașini au stagnat pentru efectuarea unor lucrări de iriVeSHții Energetice. Oamenii au venit diipă aceea duminica și în zilele
Igiena este mama

în calitate de reporteri, am însoțit zilele trecute inspectorii sanitari în cîteva controale prin Capitală, Ploiești și Brașov. Am vizitat, împreună. localuri de alimentație publică — unități de producție, magazine. Obiectivul acestor controale : cum se respectă normele de igienă stabilite prin legile în vigoare, cum sprijină cetățenii menținerea unei atmosfere plăcute, de curățenie și confort, în localurile publice. Publicăm mai jos cîteva din constatările făcute cu acest prilej...Peste tot, în localitățile vizitate, există planuri privind îmbunătățirea stării de igienă a localurilor publice, în orașul Ploiești, de pildă, după cum ne informează dr. Mihail Iordă- chescu, șeful laboratorului de igiena mediului din cadrul Centrului sanitar și antiepidemic, se desfășoară ciente acțiuni de igienizare :— Am urmărit pas cu pas înfăptuirea planurilor elaborate de forurile tutelare ale localurilor publice, fără a îngădui vreun rabat de la normele legale. Poate, uneori, am fost chiar prea severi în intenția de a-i feri pe cetățeni de generată de consumul vreunui a- liment care nu prezintă garanții. Am aplicat un mare număr de sancțiuni, mer- gînd pînă la închiderea acelor unități comerciale care nu ofereau condiții materiale pentru respectarea de igienă. După aplicarea măsurilor stabilite, aceste unități și-au reluat activitatea.Rezultatele concrete ale exigentei controlului sanitar sînt evidente. La magazinul universal „Omnia", la restaurantul „Berbec", depozitele, cămările, vestiarele și grupurile sociale ale personalului sînt o bună carte de vizită pentru gospodarii acestor unități.O altă constatare Îmbucurătoare — In Capitală. Insistența cu care organele sanitare municipale urmăresc a- plicarea în practică a prevederilor legale cu privire la producția, prepararea, depozitarea, transportul și desfacerea alimentelor au ca efect îmbunătățirea stării de igienă a numeroase localuri. Laboratorul cofetăriei „Progresul", de pildă, arată realmente ca o farmacie. La berăria „Cărăbuș", restaurantul „Mercur" și în alte localuri obișnuite, fără condiții materiale deosebite, starea de igienă nu este cu nimic mai prejos decît în restaurante cu faimă ca „Berlin", „Athenee Palace" etc.In același context s-ar putea înscrie și multe din unitățile comerciale și de alimentație publică din Brașov — nu numai „Aro" și „Cerbul carpatin", ci și autoservirea de pe strada 7 Noiembrie sau altele mai mici — a căror bună reputație se datorește spiritului gospodăresc al respectivilor lucrători.In general, vizitele inspectorilor sanitari sînt privite cu ochi buni de către lucrătorii din unitățile respective, ele constituind un ajutor dat muncii pentru realizarea unui deplin acord cu normele de igienă. Sint însă unii responsabili de unități (îndeosebi dintre cei „cu musca pe căciulă"), care socotesc aceste controale drept șicane. Cum să fie bucuros de... inspecție, spre exemplu, I. Rădulescu, responsabilul restaurantului „Cire- șica" din București, sau Ion Macavei, responsabilul bufetului „Aurora" din Brașov, care nu trimit periodic personalul la controlul medical 1 Sau

efi-

orice neplăcere

ce explicații poate furniza inspectorilor sanitari Constantin Boată, șeful restaurantului cu autoservire „Rapid", de pe Bd. 1848 pentru starea de neglijență a grupului social ? La cantina-restaurant a uzinei nr. 2 din Brașov, controlul efectuat de dr. Eugenia Cozmin a constatat, de asemenea, că igiena n-are aici „permis de intrare".Cazuri de felul celor mai sus-ci- tate sînt tratate cu toată severitatea de organele sanitare. „Sancțiunile pe care le aplicăm, ne spunea dr. Barbu Stăncescu, de la Centrul sanitar- antiepidemic al Capitalei, au ca scop

V ȘJ a U 
sanatatude Ia capăt la restaurantul „București", pentru a se face ceea ce trebuia făcut de la bun început, iar la „Palas" vor trebui să înceapă.Eficienta controlului sanitar este neîndoielnică. Dar se poate naște întrebarea : este normal să se aștepte venirea specialistului igienist, care să-i învețe pe unii lucrători din comerț că trebuie să aibă o ținută curată, că ordinea și curățenia în bucătării, In depozite și magazii, in grupurile sociale sînt obligatorii ? Firește, starea de igienă a localurilor publice se află. în primul rînd, în grija personalului lor. De aceea, în programul de pregătire profesională a lucrătorilor care muncesc în comerțul cu alimente, cunoștințele sanitare ocupă (sau ar trebui să ocupe) un loc important. Cazurile amintite ne fac să credem însă că unii lucrători din comerț nitare.

libere pentru a recupera producția, fără să-i fi chemat cineva.Gheorghe Sîntivan, muncitor, loan Petrindean și Emil Bria, maiștri, au combătut unele manifestări de automulțumire față de rezultatele muncii de educație și au propus ca in activitatea politico-educativă să se pună un accent mai mare pe ridicarea responsabilității față de avutul obștesc. Ei au criticat unele fenomene de goană exagerată după realizări cantitative în dauna calității produselor și au propus să se inițieze prin toate formele și mijloacele muncii politico-educative acțiuni care să combată mentalitatea potrivit căreia rebutul ar fi o fatalitate. în acest sens, vorbitorii au propus să se explice mai convingător și concret întregului colectiv adevărul că utilizarea superioară a metalului, evitarea risipei constituie nu numai o problemă economică, ci și una de conștiință muncitorească — spiritul de economie, grija pentru avutul obștesc fiind componente esențiale ale profilului moral comunist.In adunarea generală au fost dezbătute și alte aspecte ale modului cum se ocupă comuniștii de concretizarea principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. în planul de măsuri s-au Inclus prevederi concrete vizînd întărirea rolului organizației de partid, al comuniștilor in formarea omului nou, combaterea hotărîtă a oricăror încălcări ale principiilor și normelor moralei comuniste în muncă, în familie și societate.
Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

ignoră normele sa-
Reporteri ai „Scînteii**, împreună cu inspectori sanitari, 
într-un raid-anchetă prin unități alimentare din 

București, Ploiești și Brașov

strictă a regulilor principal remedierea deficiențelor constatate, ceea ce, în majoritatea cazurilor, se și întîmplă. Sînt însă unii care își închipuie că prin plata amenzii și-au cîștigat „dreptul" la abatere. Nu o dată, mergînd pe propriile noastre urme, constatăm că situația a rămas neschimbată. Se-nțe- lege că. in asemenea cazuri, luăm măsuri și mai severe, ce merg pînă Ia închiderea localului, astfel că, în cele din urmă, igiena intră în drepturile ei".Uneori însă. încălcarea normelor de igienă se datorește altor factori, care nu depind de lucrătorii din unitatea respectivă. Un dent : laboratorul I.C.S.A.P. Brașov prezent în condiții . ... za : lipsa de căldură și apă caldă necesare igienizării spațiilor de producție ; cauza-cauzei : nerepararea la timp a centralei termice din a- propiere 1 Alt exemplu : Deși există prevederi legale foarte clare cu privire la grupurile sanitare rezervate personalului, la renovarea a două foarte centrale restaurante ale Capitalei — „București" și „Palas" — acest „amănunt" a fost uitat. Lucrările, odată terminate, au fost luate

exemplu conclude cofetărie al funcționează în improprii ; cau-

— La grupurile școlare comerciale, orele afectate educației sanitare, regulilor de igienă sînt sporadice și predate la modul general. Nu o dată am sesizat această carență forurilor în drept, ne spunea Braun, directorul și antiepidemic în-tovarășul Iosif Centrului sanitar Brașov. Dar măsurile necesare tîrzie.Mulți dintre interlocutori ne-au vorbit, totodată, despre necesitatea îmbinării eforturilor pe care organele sanitare și comerciale le fac pentru desfășurarea procesului de producție și de vînzare în condiții de igienă perfectă, cu acelea ale cetățenilor. ale fiecăruia dintre noi. In ce ar consta contribuția noastră, a cetățenilor ? In primul rînd, într-o comportare, in la noi acasă — respect pentru astfel încît nici__________ _____ _ ______trecut pe acolo. In al doilea rînd, în supunerea benevolă față de rigorile impuse de păstrarea igienei. Cui îi place să mănînce o pîine pe care alții au tot încercat-o să vadă dacă-i proaspătă vîrîndu-și degetele in ea ?Dar nu este, credem, nevoie de prea multe argumente pentru a ne convinge că igiena și curățenia localurilor publice depind și de noi, cetățenii, de bunul simț al fiecăruia !

are fu

localurile publice, ca cu grijă, cu deosebit ordine și curățenie, să nu se vadă că am

R. SERBAM 
Al. PLAIESU 
C. PR1ESCU

Realizări remarcabile ale cimentiștilor turdeniLuna octombrie a constituit pentru colectivul Combinatului de lianți și materiale refractare din Turda o lună-record în producție, față de cele precedente. S-au obținut, peste prevederi, 5 000 tone de ciment, tone de ipsos și produse, tntregul spor de producție este rodul creșterii producti
860 alte

vității muncii. Indicii intensivi planificați au fost depășiți la cuptoarele de clincher cu 1,8 tone pe oră, la morile de ciment cu 1,4 tone etc. Succese de seamă s-au înregistrat și la livrările pentru export, unde prevederile pe luna octombrie au fost depășite cu aproape un

milion lei valută. Merite deosebite revin schimburilor conduse de Victor Benea de concasoare, Iacob Eugen de la morile brute, Nicolae Gtinczi de la cuptoarele de clincher, Viorel Buglea de la morile deGheorghe Florian de la cariera
(Al. Mureșan).

ciment.de calcar.

flîndu-mă în Olanda, să asist, Împreună cu alți cinci sute de medici, la proiecția unui film special. Erau filmări realizate în interiorul organismului uman înainte de aprinderea țigării și în timpul fumatului. A fost cel mai zguduitor film pe care l-am văzut vreodată. Am văzut ce luptă dramatică, disperată chiar, duce organismul omului ca să se a- pere de fumul nimicitor și cum este, într-un mod tragic, înfrint. La ieșirea din sală, in holuri, scrumierele uriașe așezate prin colțuri s-au umplut cu pachete întregi de țigări și de chibrituri aruncate...Medicul este, prin urmare, un om ca noi toți, și și el „dreptul" la viciul matului.Oprim deocamdată aici investigația noastră. Ca să dăm friu liber imaginației. Și astfel ne închipuim că într-o bună dimineață, tre- cînd prin fața unei mari instituții medicale, ceva deosebit ne atrage atenția, ceva nou și deosebit. Privind mai cu luare aminte descoperim atunci că alături de firma instituției a apărut, etalat cu vădită mindrie, ca o excelentă carte de vizită, un anunț : „In această unitate medicală, întregul personal, de la director pînă la portar, este nefumător". Ne imaginăm acest lăcaș model al sănătății publice ca pe o extraordinară instituție de educație, ne închipuim ce efect ar avea ea pentru cei care-i trec pragul, pentru miile de trecători. Astfel antrenată, imaginația noastră merge Și mai departe și urmărim cu ochii minții cum exemplul bun proliferează și apar și alte asemenea vești despre mereu alte și alte colective medicale care s-au decis ca prin exemplu personal să spulbere și ultima speranță a fumătorilor, să descurajeze orice tentativă de a nesocoti ravagiile pe care le produce țigara... Pînă la știrea că întregul personal medical... Dar ne trezim aici din visul nostru și, simplificînd mult de tot problema, o reducem la o întrebare timidă:— Ce efect credeți că ar avea asupra opiniei publice, asupra fumătorilor și mai ales asupra virtualilor fumători o mișcare în rin- dul medicilor, o preocupare

® Un HOU Cămin 011 284 cie locuri, a fost pus recent la dispoziția tinerelor țesătoare și filatoare de la întreprinderea „Textila" din Cisnădie. Construcția a fost dată în folosință cu 3 luni mai devreme, la ridicarea ei contribuind prin muncă patriotică și actualele locatare. (Ilie Andrei, muncitor).
® în tOCJmilO acestui an și-au deschis porțile in județul Botoșani 16 universități populare, dintre care 12 funcționează în mediul rural. (Iosif Naghiu, profesor, orașul Săveni, județul Botoșani).
® Așteptăm ca ^orur"e conducere ale cooperativei Cîm- pina să pună în practică promisiunile făcute de a înființa o unitate de frizerie și în comuna noastră, Șotrile. județul Prahova. In prezent pentru asemenea servicii sîntem nevoiți să ne deplasăm la Cîmpina sau la Breaza, făcînd cheltuieli mari cu transportul, pentru o prestație care costă doar cîțiva lei. (Vasile Coman, comuna Șotrile, județul Prahova).
• Tot pe scări, pe lîngă lift!In blocul turn cu 10 nI’ veluri de pe bulevardul 1 Mai nr. doar puțină vreme de la darea sa rim scările celor 10 etaje, cu copii tind să vină meseriașii să execute locatari).
• După constructori...țeg, județul Hunedoara, nu au fost amenajate căi de acces, din care cauză locatarii sînt nevoiți să facă slalom printre gropi și grămezi de pămînt, să frămînte zilnic noroiul și apa existente din belșug în jurul lor. Ca să nu mai vorbim și de apa care se infiltrează și se stringe în subsolul acestor imobile. (Nicu Sbuchea, Hațeg, județul Hunedoara).
® LiniȘtOU 'ocuitor'l°r din zona gării din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej este deseori tulburată, la cele mai nepotrivite ore din zi și din noapte, de sunetele produse de sirenele locomotivelor. Nu s-ar putea ca aceste semnale sonore să fie folosite doar atunci cînd este neapărată nevoie și la o intensitate mai mică ? (loan Tighiliu, str. 13 Beptembrie, municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).
® Sugerăm sanitare a județului Vîlcea să repartizeze în stațiunea balneară Govora un medic specialist O.R.L. în prezent, dacă pe parcursul tratamentului în stațiune este necesară și opinia unui asemenea specialist, bolnavii sînt nevoiți să se deplaseze la policlinica din Rm. Vîlcea. (Nicolae Mircea, strada Feleac nr. 3, Mediaș, județul Sibiu).
® Lîngă locului băii oraîul nostru există o seră In care se cultivă flori pentru înfrumusețarea localității. Clădirea nu este însă întreținută corespunzător, are acoperișul degradat, arată de parcă ar fi lăsată în părăsire. De altfel, mai mult spirit gospodăresc se cere și Ia întreținerea băii orășenești, a instalațiilor acesteia, la efectuarea și păstrarea curățeniei. (Remus Năstase, orașul Sebeș, județul Alba).
• TrdSGUl autobuze nr. 24, ce făcea legătura între zona de locuințe din micro 40 și gara C.F.R., din Galați, a fost de curînd scurtat. Modificarea introdusă nu este însă de natură să îmbunătățească condițiile de transport în comun. Autobuzele de pe această rută circulă în prezent doar pînă în centru, călătorii care merg spre gară fiind nevoiți să ia alt mijloc de transport și să facă cheltuieli suplimentare. A sporit totodată aglomerația, întrucît s-a redus și numărul autobuzelor. De aceea, solicităm conducerii E.T.O. Galați să reanalizeze măsura luată, ținînd seama de interesele publicului. (Un grup de cetățeni, municipiul Galați).

16 Suceava, ascensorul a funcționat în folosință. Zilnic urcăm și cobo- în brațe, cu bagaje în mînă, aștep- remedierile necesare. (Un grup deLa blocurile P 30 șl P 31, din Ila-

pentru abandonarea fumatului?Am adresat întrebarea a- ceasta, mărturisim, cu destulă reținere, celor trei medici citați mai înainte, ca și altora.Dr. Ovidiu Popovici, oncologul, mai întii a zîmbit, apoi brusc a devenit sever:— Da. Am să vă răspund printr-o parabolă. S-a făcut o asemenea experien- cu cîțiva ani în urmă, Marea Britanie. E bine s-a zis — ca medicul să fumeze. Destui medici abandonat fumatul. E-
fă, în
nu 
au

cruțe sănătatea. Pentru că fumătorii își apără viciul cu o înverșunare demnă de o cauză mai bună. Se apără de aer curat, de plăcerea somnului liniștit, de respirația liberă, de vigoarea sănătății... Cunosc. Am și eu printre pacienții mei cîteva sute de fumători. Și chiar medici.— Credeți în efectul pe plan social al unui eventual exemplu colectiv dat de medici în privința fumatului?— Categoric, da. Pentru 
a obține din partea lor o

■ ■■DAR DOCTORII
DE CE FUMEAZA ?

fectul a fost multiplu. In primul rînd, că numărul îmbolnăvirilor de cancer în rîndul acelor medici a scăzut simțitor și, ca efect social, prin extraordinarul rol pe care îl are medicul asupra opiniei publice, a scăzut, în respectivele localități, numărul fumătorilor... Pentru a lupta eficient împotriva obiceiului dăunător al fumatului este nevoie de un efort concertat al întregii societăți.Ne-am adresat în continuare, medicului Valeriu Ionescu. Iată și opinia lui:— Cînd medicul care cunoaște riscurile ca și impactul cial pe care-1 prin profesia sa, urmare, el însuși, tot vorbind despre marele rău al fumatului, fumează. îi oferă fumătorului un refugiu psihic, o motivație pentru viciul său. Și atunci totul devine deșertăciune...Am îndrăznit apoi o nouă întrebare:— Unii Spun, iar printre ei se găsesc chiar medici, că ar fi riscant să abandonezi dintr-o dată tutunul... Că s-ar ivi unele...— Vorbe! Nu sînt decît frumoase vorbe fără o bază științifică. Motivații false, inventate de fumători, chiar medici fiind, pentru a-și ocroti viciul in fața „agresiunii" celor care li îndeamnă să-și

asemenea decizie trebuie să apelăm la conștiința profesională, dar și la uriașa lor răspundere morală și socială. Fiindcă, după opinia mea, fumatul nu este pentru medic o chestiune strict personală. El dăunează e- norm și celor din jur. Și apoi, chiar pe fumătorii înșiși societatea îi vrea sănătoși și nicidecum cu a-

ceastă invaliditate fizică pe care le-o dă fumatul. E o problemă care merită discutată.O părere la fel de gorică ne-a transmis prinzîndu-și totuși una din cele cinci țigări pe care le fumează zilnic), tovarășa doctor Racoveanu:— Sigur, cerința s-ar a- dresa unei decizii cu totul și cu totul benevole, în numele unei idei care, fără îndoială, ar avea un efect sigur în reducerea consumului distrugător de tutun. Știu că ar fi greu pentru cei mai mulți dintre medicii fumători printre care, cu puțin, mă număr și eu. Medicii sînt o categorie profesională extrem de solicitată și, în plus, fiind supuși unui contact uman mai intens, ei preiau o parte din problemele psihice și sociale ale pacienților. Ei însă știu foarte bine că fumatul nu este decît un paliativ în rezolvarea acestor probleme. Dimpotrivă, el le accentuează stressul. Abandoned fumatul ar îndeplini o obligație profesională ce derivă chiar din faimosul jurămînt al lui Hipocrate care stipula și exemplul vieții medicului în fața pacienților săi. Esențial ră- mîne însă gestul moral care ar pune în acord sfaturile, semnalele de alarmă pe care le lansează medicii în legătură cu fumatul și exemplul social pe care îl oferă ei și care, uneori, a- nulează aceste semnale.

să fiecate- (a-

fumatului, psihic so- realizează cind, prin

Rezumînd, înțelegem că medicul, așa cum spunea unul din interlocutori, fiind un om ca toți ceilalți, are și el „dreptul la un mic viciu". Nimeni nu-1 poate obliga să renunțe la fumat numai pentru că îi sfătuiește pe ceilalți să nu fumeze.Și totuși, în numele interesului major pe care îl are societatea noastră de a asigura sănătatea și vigoarea întregii națiuni, în numele încrederii pe care noi toți ceilalți o avem în medici și în știința lor, în numele speranțelor pe care ni le facem ori de cite ori trecem pragul unui cabinet medical, ne permitem să le mai cerem o consultație, să le mai punem, ca pacienți, cîteva întrebări i
1. Ce efect credeți că ar avea asupra 

opiniei publice, asupra fumătorilor și 
mai ales asupra virtualilor fumători o 
preocupare, în rîndul medicilor, pentru 
abandonarea fumatului ?

2. Anunțul de la poarta uneia sau a 
mai multor clinici („Aici nimeni din per
sonalul medical nu fumează"), pe care 
ni-1 imaqinam mai înainte, credeți că ar 
putea să devină realitate ?

3. Credeți câ puteți contribui, prin 
exemplu personal, la împlinirea acestui 
deziderat?Pînă la aflarea opiniilor dumneavoastră, cititorii au, desigur, răbdare... și tutun. întrebarea este : stingem țigările ? o •«-
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ARATURILE DE TOAMNA 
NU SE FAC IARNA!

Ritmul lucrărilor trebuie grăbit pentru
a asigura calitatea corespunzătoare tuturor ogoarelor

Două acțiuni de mare însemnătate concentrează în aceste zile atenția oamenilor muncii din agricultură, a organelor de partid, de stat și agricole : executarea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele destinate în- sămînțărilor de /primăvară, recoltarea și transportul din cîmp al ultimelor cantități de sfeclă de zahăr. Numeroase județe au raportat încheierea arăturilor de toamnă, eforturile oamenilor muncii de la sate fiind concentrate acum la transportul pe cîmp al unor cantități cit mai mari de îngrășăminte naturale, la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Cu toate acestea, potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, mai sînt de arat suprafețe mari, îndeosebi în cooperativele agricole din județele Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Constanța, Timiș, Arad etc. S-a manifestat la unii specialiști și conducători de unități agricole tendința de a amina executarea arăturilor de toamnă pînă la iarnă, cînd pămîntul va îngheța la suprafață. Este o tendință de două ori păgubitoare : arătura executată cu întîrziere nu are aceeași calitate ca o lucrare făcută toamna și, în plus, consumul de combustibil este mult mai mare. în interesul obținerii unor

recolte sporite la hectar în anul viitor este necesar ca, prin măsuri ferme, printr-o puternică mobilizare a mecanizatorilor, organele de specialitate și conducerile unităților agricole să asigure încheierea neîntîrziată a arăturilor de toamnă pe toate suprafețele prevăzute.O deosebită atenție trebuie acordată, totodată, recoltării și transportului sfeclei de zahăr din cîmp la fabricile de zahăr în vederea prelucrării sau însilozării. Din datele oferite de centrala de specialitate rezultă că mai este de recoltat sfeclă de zahăr pe unele suprafețe situate în județele Buzău, Brăila, Teleorman, Dolj, Ilfov, Constanța, Timiș. De asemenea, în cîmp se mai află importante cantități de rădăcini de sfeclă de zahăr ; cele mai mari cantități se găsesc în județele Dolj, Timiș, Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomița etc. Este adevărat că pînă acum timpul a fost frumos, dar temperaturile ar putea să scadă, ceea ce ar afecta calitatea sfeclei, pricinuind pierderi. Iată de ce recoltarea și transportul sfeclei trebuie să se încheie urgent.în legătură cu desfășurarea acestor lucrări, corespondenții noștri transmit :

Acum, nici un efort nu este prea mare pentru terminarea arâturilor de toamnâ. Profitînd din plin de zilele 
încâ frumoase, mecanizatorii de la CAP. Pitulicea, (udețul Buzdu, și-au intensificat eforturile pentru în

cheierea acestei importante lucrări

MEHEDINȚI. în unitățile agricole din județul Mehedinți, recoltatul culturilor de toamnă și eliberatul terenului s-au efectuat în termenele prevăzute în planurile de acțiune ale comandamentelor locale. Au fost create astfel condiții ca cea mai mare parte a mijloacelor mecanizate să fie concentrate la executarea arăturilor de toamnă. Intr-adevăr, în acele unități unde munca a fost bine organizată, unde tractoarele au fost folosite atit ziua, cît și noaptea, cu randament maxim, s-au respectat graficele de lucru. Ca urmare, în cooperativele agricole care fac parte din consiliile intercooperatiste Devesel, Șimian, Broșteni, Gogoșu și Vînju-Mare arăturile de toamnă s-au încheiat pe întreaga suprafață planificată. Pe considerentul că „mai este timp", in unele cooperative agricole și secții de mecanizare executarea arăturilor de toamnă este tărăgănată de la o zi la alta, iar graficele zilnice de lucru nu se respectă. în cooperativele a- gricole din cadrul consiliului Recea, mai sînt de arat peste 1 500 hectare. Cu toate că recoltatul s-a încheiat de mult în aceste unități, tractoarele n-au fost folosite la întreaga capacitate, nu s-au organizat schimburi prelungite. Au fost zile cînd, practic, o mare parte din tractoare au lucrat doar citeva ore. Și în alte cooperative agricole — cum sînt cele din Prunișor, Vînjuleț, Peri, Ghelmegioa- ia, Butoiești, Grozești — mai sînt de arat în medie cîte 200—250 hectare. Una din cauze este și aceea că lucrul în cîmp începe tîrziu și se încheie seara devreme. Se impune o organizare mai judicioasă a muncii, folosirea fiecărui tractor în parte cu randament sporit, concentrarea forțelor mecanice mai ales în unitățile mult rămase în urmă, astfel încît arăturile de toamnă să fie grabnic efectuate pînă la ultimul hectar. (Vlrgil Tătarul.IALOMIȚA. Din situația operativă existentă la direcția agricolă a județului Ialomița rezultă că pînă in prezent s-au efectuat arături de toamnă pe 62 la sută din suprafețele planificate. în întreprinderile agricole de stat, nivelul realizărilor este șl mai mic — de 58 la sută. Această rămî- nere în urmă se datorește atit neeli- berării din vreme a terenului de coceni, cit și faptului că multe tractoare au fost folosite la transportul producției din cîmp la bazele de recepție. Lucrările puteau fi mult mai avansate dacă în toate unitățile s-ar lucra ca în cele fruntașe. Amintim doar că mecanizatorii care servesc cooperativa din Iazu încep lucrul înainte de ora 6 și-1 termină către miezul nopții. De asemenea, mecaniza-

Electronica românească pe piafa externă
Viitorul cincinal — cincinalul afirmării cu putere a revoluției teh- nico-științifice — conferă industriei electronice românești un rol de prim ordin în promovarea pe scară tot mai largă a progresului tehnic in economia națională. In același timp, producția noastră electronică și de tehnică de calcul trebuie să se afirme puternic și competitiv pe piața mondială, în deplină concordanță cu exigențele mereu mai înalte ale clienților externi. în legătură cu căile și mijloacele concrete de creștere și diversificare a exporturilor de produse electronice românești, filiala București a Asociației române de marketing (AROMÂR) a organizat recent un șir de dezbateri, la care au luat parte factori de răspundere și specialiști în acest domeniu. Am notat cu acest prilej, în cadrul unei anchete în rîndul participanților la aceste dezbateri, o serie de opinii și propuneri menite să contribuie la îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului pentru această subramură importantă a industriei noastre.

exportului de produse electro
nice intr-o viziune științifică, 
de marketing. Adică, producția 
să pornească stăruitor de la 
prospectarea și studierea temei
nică a pieței externe.Ing. ADRIANA MORARU, prim-

ION VASILE, director adjunct al Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale : Producția mondială de componente și echipamente electronice se caracterizează. in prezent, printr-o dinamică extrem de rapidă. în ritm intens a crescut și utilizarea produselor electronice. Potrivit previziunilor statistice, consumul mondial va spori in 1976 cu 40 la sută fată de nivelul anului 1973 și cu 50 Ia sută în 1980. fată de 1974. In linii generale, producția Si exportul nostru de produse electronice s-au circumscris acelorași tendințe de evoluție. De pildă, livrările în străinătate de aparate de radio și televizoare (care dețin ponderea covîrși- toare în totalul exporturilor de produse electronice românești) au crescut, în trei trimestre din acest ag, de 2.6 ori și, respectiv, de circa 17 ori fată de perioada corespunzătoare a primului an al cincinalului. Iar în cincinalul viitor, conform Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., producția industriei electronice va crește de 2,2—2,5 ori. Sarcina nu este deloc ușoară, dacă ținem seama de faptul că electronica românească este o industrie tlnără, că principalele țări producătoare, cu experiență și tradiție în domeniu, au devenit, în prezent, și principali importatori, deosebit de exigenți, care formulează pretenții foarte înalte la achiziționarea produselor respective.
Se desprinde deci necesita

tea de • asigura dinamizarea 

torii de la fermele 1 și 2 aîe C.A.P. Scînteia intră cu plugul în brazdă încă de cu noapte, realizîpd un volum apreciabil de lucrări. în alte locuri însă, munca începe tîrziu și tractoarele se retrag devreme din cimp. Datorită acestei situații, la C.A.P. Săpunari s-au executat ogoare pe o suprafață de numai 250 hectare, iar la Dragalina — pe mai puțin de 50 la sută din suprafață. Lucrările trebuie grăbite mai ales în întreprinderile agricole de stat. în săp- tămîna care a trecut s-au arat 30 000 de hectare. „Vom menține acest ritm — ne spunea ing. Constantin Dicu — inginer-șef cu producția vegetală la trustul I.A.S. Zilele acestea am redistribuit tractoarele, am primit alte 80 din județul Dîmbovița, precum și din unități agricole cooperatiste, care mai au suprafețe mici de arat".Pentru intensificarea arăturilor se cere ca conducerile unităților agrico-

SFECLA DE ZAHĂR
Recoltarea, transportul și depozitarea pot și trebuie

să fie încheiate in cel mai scurt timpBUZAU. în acest an, în județul Buzău s-au cultivat 12 500 hectare cu sfeclă de zahăr. Recoltarea acestei culturi s-a desfășurat potrivit graficelor încheiate între unitățile agricole și fabrica de zahăr. Dar încheierea recoltatului nu a însemnat și finalizarea acestui important capitol din activitatea unităților agricole.'La 21 noiembrie a.c. se mai aflau pe cîmp 20 000 tone sfeclă ce trebuie decoletată și transportată la fabrica de zahăr sau in bazele de recepție ale acesteia. Cantități însemnate se găsesc pe terenurile cooperativelor a- gricole din Padina, Rușețu, Florica, Movila Banului, Limpezișu și altele. De ce această întirziere ? „Ploile din această săptămină, ne spunea inginerul Dumitru Ungureanu, directorul întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr — au determinat ca ritmul zilnic la transportul din cîmp al sfeclei să nu atingă graficul stabilit. în vederea intensificării ritmului de transport au fost adoptate, de comun acord cu cooperativele agricole, o seamă de -măsuri. Vor participa la lucru mai mulți cooperatori, astfel incit să fie grăbite operațiunile de decoletare și scoatere la marginea tarlalelor a sfeclei din cîmp. Considerăm că în următoarele 5 zile întreaga cantitate de sfeclă va fi recepționată la bazele noastre sau la fabrică. La această dată, o cantitate 

secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 din Capitală : Pe platforma Pipera, din sectorul nostru, se află concentrate cele mai reprezentative întreprinderi ale industriei noastre electronice. Alături de numeroase succese, in activitatea lor se mențin destule deficiente. Astfel, se mai întimplă să se realizeze o producție desprinsă de realitățile pieței externe, determinată numai de o comandă de moment pentru beneficiarii interni, iar apoi cineva se întreabă : oare nu am putea să vindem produsul respectiv si în străinătate ? Alții, ce-i drept, studiază piața, dar — în mod eronat — cred că această activitate trebuie să se rezume doar la achiziționarea de licențe din import. De aceea, trebuie să combatem asemenea practici.Desigur, problema calității este ho- tărîtoare în asigurarea competitivității exporturilor în industria electronică — domeniu în care producția se înnoiește în mare parte la intervale de 2—4 ani și chiar mai devreme în țările dezvoltate. în același timp, trebuie găsite, cu promptitudinea cuvenită, răspunsurile la asemenea probleme, aș zice, vitale : ce, cum, cind și cit să producem ? Iată de ce prospectarea pieței externe nu 

le, împreună cu comitetele eomunale de partid să ia măsuri corespunzătoare pentru mobilizarea largă a cooperatorilor la eliberarea întregii suprafețe ocupate cu coceni. Numai în cooperativele agricole mai sînt peste 30 000 hectare de pe care tre-
Unitățile agricole din județul Bacău 

au terminat arăturile de toamnăUnitățile agricole din județul Bacău au încheiat ieri, 21 noiembrie, executarea arăturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată. Intr-o serie de terme ale întreprinderilor agricole de stat Călugăreni, Sascut, Vultureni, ca și in multe cooperative a- gricole, lucrările pen

tru eliberarea terenului și executarea arăturilor s-au organizat în flux, desfășurin- du-se fără întrerupere, ceea ce a permis încheierea acestei lucrări cu mult înainte de termenul prevăzut. Specialiștii au urmărit îndeaproape respectarea cu rigurozitate a normelor privind calitatea

de 16 000 tone sfeclă de zahăr se află la adăpost în bazele de recepție sau în silozurile constituite în cooperativele agricole, urmînd ca pînă la jumătatea săptămînii viitoare cantitatea depozitată in acest mod să atingă 26 000 tone". >. br. 'Măsurile stabilite nu sînt însă aplicate cu responsabilitate în fiecare cooperativă agricolă. în ziua de 20 noiembrie a.c., două autocamioane s-au întors goale la fabrică de la C.A.P. Rușețu, deoarece nu au găsit sfeclă scoasă la drum. Situația nu este singulară și se datorează proastei organizări a muncii de către cadrele din conducerea unor unități agricole. Iată de ce organele județene au datoria să acționeze stăruitor pentru ca, în fiecare unitate agricolă, măsurile stabilite pentru grăbirea transportului sfeclei să fie aplicate punct cu punct. (Mihai Bâzu).DOLJ. Cooperativele agricole din județul Dolj au cultivat în acest an 16 000 ha cu sfeclă de zahăr. în majoritatea unităților au fost respectate graficele de recoltare. La cooperativa agricolă din Maglavit, spre exemplu, s-au încheiat lucrările de recoltare a sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață de 300 hectare, transpor- tindu-se cele 13 000 tone sfeclă rezultată direct la fabrica de prelucra- 

reprezintă un scop în sine, ci este menită să se finalizeze într-o activitate susținută de înnoire și modernizare continuă a producției, care să valorifice larg potențialul propriu de creație tehnică. în acest sens, comitetul de partid al sectorului își propune să urmărească mai riguros și să sprijine efectiv întreprinderile producătoare — „Electronica". întreprinderea de calculatoare, întreprinderea de aparate de măsură și industriale etc. — pentru realizarea u- nei producții de înaltă calitate, care 
Cîteva învățăminte desprinse 

dintr-un schimb de opinii

să pornească de la studierea temeinică a conjuncturii economice mondiale, de la estimarea științifică a necesităților cantitative și calitative ale pieței externe. într-un cuvînt, vom contribui la o conlucrare mai strînsă, eficientă între cercetare, proiectare, producție și comercializare.
Succesul concludent pe piața 

externă depinde in mod hotări- 
tor de calitatea superioară și 
prețurile competitive ale produ
selor exportate. Cum răspund 
întreprinderile acestor impera
tive ?Ing. ȘTEFAN DINCA, directorul întreprinderii de aparate electronice de măsură și industriale din București : Potențialul tehnic al întreprinderilor românești de produse e- lectronice este similar cu cel al unor uzine de prestigiu din străinătate. Am înregistrat importante progrese în pregătirea și calificarea cadrelor de specialitate. Electronica româ- 

buie strînși cocenii. De asemenea, se impune organizarea în continuare, în schimburi prelungite, a echipelor de mecanizatori, care să lucreze grupat în vederea realizării a cel puțin 4 ha de arătură pe zi pe fiecare tractor. (Aurel David).

arăturilor. în prezent, toate forțele din unitățile agricole cooperatiste sînt concentrate la strîngerea de pe cîmp a ultimelor cantități de sfeclă de zahăr, la transportul și depozitarea cocenilor pentru furajarea animalelor. (Gheorghe Baltă).

re sau în depozite la baza de recepție. Lucrările de recoltare a sfeclei de zahăr s-au desfășurat in ritm susținut și în cooperativele agricole din Horezu Poenari, Valea Stanciului și Birza, care au încheiat ieri, 21 noiembrie, recoltatul sfgclei. de zahăr de pe cele 880 de hectare. Cele trei cooperative au reușit sa transporte în silozuri și Ia fabrică întreaga cantitate recoltată de 22 000 tone. Nu tot atît de energic au acționat în acest scop consiliile de conducere ale cooperativelor din Poiana Mare, Unirea, Seaca de Cimp, Basarab, Giubega, Rast, Negoi, Catane, Bis- treț, Plosca, Afumați ; aceste unități mai au de recoltat sfecla de zahăr de pe suprafețe cuprinse între 60 și 80 de hectare. Pe ansamblul județului Dolj mai sint de recoltat 1 800 hectare cu sfeclă de zahăr. De asemenea, mai sint de transportat din cimp zeci de mii de tone de sfeclă de zahăr deja recoltată.Comitetul județean de partid Dolj a stabilit o serie de măsuri pentru încheierea grabnică a lucrărilor de recoltare a sfeclei de zahăr, pentru folosirea mai bună a mijloacelor de transport auto. Ca urmare, comandamentele comunale au imprimat un ritm mai susținut la recoltarea și transportul sfeclei de zahăr. (Romeo Popescu).

nească poate obține in practică și garanta deci o înaltă calitate a produselor. în ce privește latura economică a producției, au fost puse bazele unor metode moderne, perfecționate de urmărire și reducere a costurilor, a consumurilor tehnologice. Avem condiții pentru a putea tine păsul cu exigențele tot mai înalte ale partenerilor externi. Producția de echipamente electronice trebuie susținută ferm de o producție de componente electronice. De aici, necesitatea unei specializări.

a unei profilări a producției noastre, mai ales în sectorul componentelor electronice profesionale, care a devenit acută, imperioasă. De aceea, este bine ca Centrala industrială de electronică și de tehnică de calcul să continue și să intensifice preocupările în direcția realizării unor programe complexe de specializare a unităților producătoare.Ing. DINU BUZNEA, director al Institutului de cercetări pentru tehnică de calcul : în contextul puternicei confruntări de pe arena comerțului internațional cu produse electronice, esențială este o trăsătură necesară a producătorului — așa-nu- mitul „dinamism comercial". într-un domeniu cu o asemenea viteză de Înnoire a producției nu sînt permise nici un fel de întîrzieri. După opinia noastră, e momentul să recurgem Ia microproducție in exportul tehnicii de „vîrf“. De pildă, am realizat un calculator nou. Să nu mai așteptăm parcurgerea filierei

Au îndeplinit 
planul cin cin al

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ministerul Minelor, Petrolului și Geologieiîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei 300 000 mineri, petroliști, geologi, lucrători din industria metalurgică a metalelor neferoase grele raportează îndeplinirea la 21 noiembrie a planului cincinal la producția globală industrială, realizarea înainte de termen cu 70* de zile a planului de investiții și cu 6 luni a • planului lucrărilor geologice. Avansul creat va permite ca, pînă la sfir- șitul anului, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei să realizeze o producție globală industrială în valoare de aproape 2,4 miliarde lei.în telegramă se subliniază că. pe baza indicațiilor secretarului general al partidului — date cu prilejul analizei activității ministerului în luna noiembrie 1973 — și a sarcinilor stabilite de Congresele al X-lea și al XI-lea ale partidului, cu privire la intensificarea lucrărilor geologice și valorificarea largă a rezervelor minerale existente, inclusiv a celor cu un conținut util mai sărac, au fost inițiate acțiuni și măsuri pentru cercetarea și punerea în valoare a acestora, precum și pentru descoperirea și atragerea în circuitul economic de noi substanțe minerale utile. Au fost puse în funcțiune toate obiectivele
Ministerul Economiei Forestiere 

de Construcții
și Materialelor

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și din întreprinderile subordonate raportează, într-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, că la 21 noiembrie au îndeplinit — cu 40 de zile înainte de termen — sarcinile ce le-au revenit din planul cincinal 1971—1975, iar pînă Ia sfirșitul anului se angajează să depășească prevederile la producția globală cu circa 4,1 miliarde lei, concretizată în însemnate cantități de cherestea, mobilă, panouri mari prefabricate din beton armat, obiecte sanitare din porțelan, mașini, utilaje tehnologice, piese de schimb și alte produse.Muncind cu conștiința dublei calități pe care o deținem, aceea de producători și totodată de proprietari ai mijloacelor de producție — se arată în telegramă — am reușit să folosim mai deplin capacitățile și spațiile de producție, să punem mai 

destul de greoaie a introducerii sale în fabricație, ci să executăm o producție de serie mică, pe care să o lansăm urgent pe piața externă. Rezultatele sînt excelente și avem citeva experiențe pozitive in acest sens. Sînt de părere că institutele noastre de cercetări nu vor putea fi niciodată foarte rentabile fără o bază de microproducție. Pentru a avansa in competiția electronicii pe plan mondial, trebuie să lansăm pe piața externă creații și idei românești o- riginale. Am obținut rezultate bune cu citeva aparate în premieră și sîn- tem datori să ne intensificăm eforturile, mai ales în sectoare ale aplicabilității practice a electronicii, cum ar fi: medicina, biologia, agricultura.
In ce ar consta unele din 

căile practice, concrete, de im
pulsionare a exportului de pro
duse electronice și tehnică de 
calcul ?NICOLAE PAPAGHEORGHE, director comercial al Centralei indus- tiale de electronică și de tehnică de calcul : Uneori, întreprinderile străbat un adevărat labirint organizatoric cu implicații nefavorabile. Pe de o parte, produsele noastre electronice nu sînt cunoscute suficient de rapid, de operativ, pe piața externă. Pe de altă parte, producătorul resimte nevoia unei informări curente, „la zi", care să-i ofere o viziune tactică Si strategică, să-i permită o mai pronunțată mobilitate și flexibilitate comercială. De aceea, ne vom strădui să înlesnim toate condițiile pentru ca întreprinderile să stabilească un contact cît mai direct cu piața externă. După opinia mea, in structura organizatorică actuală, întreprinderea exportatoare „Electronum" nu mai poate răspunde exigențelor cres- cînde ale comerțului nostru cu produse electronice. Trebuie să luăm măsuri în consecință, după cum sînt necesare schimbări în maniera de a vinde, de a promova exportul industriei electronice. Vom Încuraja 

prevăzute în planul cincinal. Se află într-un stadiu avansat cercetarea, proiectarea și pregătirea investițiilor pentru valorificarea noilor zăcăminte de minereuri cuprifere sărace de la Moldova Nouă și Roșia Poieni descoperite în ultimii ani și a zăcămîntului de șisturi bituminoase de la Anina, punerea în exploatare a zăcămîntului de sulf din Masivul Căliman și se execută lucrări de deschidere a noilor cariere de lignit din bazinul Olteniei. în schelele petroliere sint promovate cu curaj noi tehnologii, menite să mărească gradul de recuperare a petrolului din rezervele existente. In același timp se depun eforturi deosebite pentru realizarea programului de foraj la mare adîncime și se pregătesc condițiile pentru forajul pe platforma continentală a Mării Negre.Ne angajăm — se arată în încheierea telegramei — să ne concentrăm toate forțele, întreaga noastră putere de muncă pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. pe linia creșterii continue a bazei de materii prime minerale și de combustibili a României, in vederea dezvoltării accelerate a economiei naționale, pentru înflorirea patriei și creșterea bunăstării celor ce muncesc.

bine în valoare resursele materiale și să ne mobilizăm inteligența, creativitatea și întreaga noastră putere de muncă, astfel încît productivitatea muncii din acest an este mai mare cu 37 la sută în comparație cu aceea din 1970, peste 80 la sută din sporul producției globale realizat in întregul cincinal fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii.Dorim să vă asigurăm, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort în activitatea pe care o vom depune în continuare pentru a realiza ritmic sarcinile repartizate din planul cincinal 1976—1980, dînd astfel formă materială mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și de Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre eo- munism.

formele moderne, eficiente de comercializare (expozițiile volante, caravanele specializate ș.a.).
Ce concluzii se impun cu pri

vire la perfecționarea activității 
de comercializare, la asigurarea 
unei competitivități sporite a 
produselor electronice românești 
pe piața externă ?Ing. NICOLAE M. NICOLAE, mi- nistru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale : Pe piața mondială a electronicii, produsele românești au pătruns relativ tîrziu. Pentru a ajunge și a ne menține în primele rînduri, trebuie neapărat să ne făurim niște atu-uri, care să consolideze personalitatea și renumele mărcilor noastre : propulsarea creației proprii, originale în materie de concepție, design ; prețuri competitive ; o cooperare mai largă cu firme de prestigiu în vederea găsirii de „aliați" (schimburi de informații, documentații, studii de conjunctură ș.a.), care să ne faciliteze pătrunderea pe unele piețe.Este necesar să ne specializăm pe un nomenclator de componente și e- chipamente electronice care să acopere segmentele de piață cu cererea cea mai mare și. mai ales, să fie comparabile cu cele mai bune realizări pe plan mondial. De ce nu ar vinde, in cele din urmă, produsul însuși proiectantul acestuia ? în orice caz. este nevoie de mai multă competență tehnică în comercializarea producției noastre electronice. De a- semenea, se impune utilizarea metodelor moderne, dinamice — cum se spunea aici — de comercializare. Să folosim într-o mai mare măsură și mai eficient întreaga gamă a formelor de promovare a produselor noastre pe piața internațională. în esență, este vorba despre aplicarea cu fermitate a funcțiilor marketingului — din faza de cercetare și pînă la contactul cu partenerii externi.

Ancheta realizată de
Viorel POPESCU

Fructul 
inițiativei

La fabrica de conserve 
din Băiculești-ArgeșFabrica de conserve Băiculești-Argeș produce gem, compot, dulceață, fructe în apă și siropuri, sucuri de fructe pasteurizate și concentrate, marmeladă, magiun, băuturi răcoritoare, sucuri alcoolizate etc. Materia primă necesară pentru aceste preparate și muit solicitate de cumpărători — fructele — se procură din județ și din alte județe.— Tocmai asigurarea materiei prime necesare producției noastre ne-a dat, ani în șir, multă bătaie de cap — ne spune tovarășul Nicolae Ciucă, directorul unității. Ne-am adresat diverselor foruri pentru a fi ajutați în procurarea cantității de căpșuni de care avem ‘ nevoie pentru producția noastră. în această zonă, căpșunile se cultivau pe suprafețe mici, nu se asigurau soiurile cele mai solicitate, iar o bună parte din ele se depreciau în timpul transportului. Pină la urmă ne-am convins că depinde de noi găsirea soluțiilor pentru asigurarea materiei prime.Și se pare că harnicul colectiv al fabricii a găsit o rezolvare corespunzătoare acestei probleme. Cum s-a acționat concret ? încă din anul 1970 a început cooperarea în producția horticolă cu cooperativa agricolă din Mălureni- Argeș, aflată în apropiere. în acel an s-a cultivat o suprafață de 8,5 ha cu căpșuni. După un an rezultatele au fost mai bune decît cele scontate : s-au ales soiurile cele mai solicitate, lucrările de întreținere au fost efectuate la timp și, cu ajutorul muncitorilor, din fabrică, recoltatul s-a fă- t cut în funcție de nevoile unității, a- « dică atunci cînd fructele aveau cel mai bun randament. De asemenea, s-au redus mult cheltuielile de transport, iar căpșunile au ajuns la fabrică în stare bună. Și cum era firesc, în fabrică s-au realizat produse calitativ superioare comparativ cu cele realizate din materia primă procurată din alte localități, situate la distanțe mari. Nu mai puțin importante au fost rezultatele obținute de cooperatori. Ei au realizat în cei 4 ani de cooperare un beneficiu net de 352 000 lei, revenind în medie cîte 10 000 lei la hectarul de pămint.Rezultatele bune obținute au îndemnat la extinderea acțiunii de cooperare și cu alte unități. Astfel, în 1974 a început cooperarea și cu membrii cooperativei agricole din Băicu- lești, prin cultivarea a 4 ha de teren tot cu căpșuni. în primăvara acestui an acțiunile de cooperare s-au extins pe încă 25 ha cu cooperativele agricole din comunele Zărnești. Merișani, Valea Mărului și Zmeura. S-a realizat o producție medie de peste 11 000 kg căpșuni la hectar din soiurile cele mai solicitate de către consumatori.Recent, ținînd seama de sarcinile trasate de conducerea partidului cu privire la diversificarea gamei sortimentale, comitetul oamenilor muncii, împreună cu comitetul de partid din întreprindere au stabilit noi măsuri care vizează în primul rînd lărgirea bazei de aprovizionare cu materii prime. Se are în vedere, printre altele, extinderea acțiunii de cooperare cu unitățile agricole din apropiere în producția de coacăze, zmeură, fragi ș.a. Totodată, s-au întreprins și alte acțiuni menite să ducă la creșterea gamei de produse și ridicarea eficienței economice a unității. S-a înființat o secție de imbuteliere a uleiului comestibil, s-a început fabricarea de conserve mixte din carne cu legume, sucuri naturale pasteurizate din fructe, băuturi aperitive alcoolice pe bază de sucuri naturale din fructe, magiun și altele. Acțiuni susținute se desfășoară și pentru mecanizarea lucrărilor de manipulare și transport intern, reorganizarea fluxului tehnologic etc.Ca urmare a acestor preocupări privind extinderea cooperării cu unitățile agricole din împrejurimi, diversificarea continuă a producției, gospodărirea cu chibzuință a mijloacelor materiale și fondurilor de care dispune unitatea au dus la rezultate din ce în ce mai bune, în fiecare an din acest cincinal, unitatea și-a realizat în mod constant indicatorii de plan, obținînd peste prevederi importante beneficii. Iată citeva date recente care atestă dimensiunile spiritului gospodăresc al colectivului fabricii din Băicuiești : pe 10 luni din acest an producția globală industrială a fost realizată în proporție de 104 la sută, producția- marfă — 105 la sută, productivitatea muncii — 103 la sută, exportul — 121 la sută, obținîndu-se în final un beneficiu peste plan de 3,7 milioane lei.Două sînt motivele care ne-au determinat să prezentăm acum experiența harnicului colectiv al Fabricii de conserve din Băicuiești : 1) colectivul acestei unități dovedește prin fapte că greutățile, așa-zis obiective, pot fi învinse atunci — și numai a- tunci — cînd in locul justificărilor acționează spiritul gospodăresc, inițiativa, hotărîrea fermă de a înlătura un neajuns sau altul ; 2) alte unități, cu profil asemănător, care mai întâmpină greutăți de natura celor existente în urmă cu cîțiva ani la unitatea din Băicuiești, ar putea trage învățăminte folositoare din experiența acestei întreprinderi.

Florea CEAUSESCU
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„Calitatea și calitățile teatrului scurt“

Spectatorii prețuiesc piesa 
de actualitate scrisa cu măiestrie

CARNET
CULTURAL

în această perioadă, stagiunea teatrală de amatori cunoaște o efervescentă similară celei din instituțiile profesioniste : apar noutăți repertoriale, se reiau succese din trecutele stagiuni, este sporită colaborarea cu autorii locali. Și, bineînțeles, se intensifică partici
parea la discuțiile purtate tn presă pe marginea unor probleme de actualitate ale „mișcării artistice a entuziaștilor". O ilustrare ne oferă și bogata corespondentă sosită Ia redacție in legătură cu articolele despre „Calitatea și calitățile teatrului scurt". Publicăm, mai jos, spicuiri esențiale din citeva intervenții.

Misiunea educativăMai „lung" sau mai „scurt", pentru profesioniști sau pentru amatori, textul dramatic bun poate avea, ca eficientă etică și estetică, o... bătaie la fel de lungă, indiferent de dimensiune sau modalitate. De aceea, în orașul Lugoj piesa intr-un act a fost și este în atenția tuturor formațiilor amatoare. Tată citeva titluri din repertoriul ultimilor ani : „Conu Leonida față cu reacțiunea" de I. L. Caragiale, „Oaspetele în faptul serii" de Horia Lovinescu, „Precupeața" de G. Ostafi, „Cerere în căsătorie" de Cehov. spectacolele coupees cu piesele „Ei și ea" de Stanislaw Hygat. „Lumină-n noapte" de Curt Goetz. „Q.F.R." de I. L. Caragiale. „întîlni- rea" de Fr. Keller (la Teatrul popular cu stagiune permanentă) : „Detectivul comunal", „Navetiștii", „In căutarea sensului pierdut" de Ion Băieșu (la Clubul industriei textile) ; „O întimplare la sectorul suflete" de Al. Mirodan, „Zorile la 4.54" de Ionel Hristea (la alte echipe). Și enumerarea ar putea continua. Subliniez că spectacolele coupâes realizate de colectivul teatrului popular au stîrnit un real interes în rindul publicului și aJ instructorilor de formații. Căci, mai cu seamă pentru amatori, piesa într-un act este un examen, o piatră de încercare. Atît in privința orientării ideologice, cit și in aceea a măiestriei interpretative.De aceea, consider de datoria noastră. a colectivelor teatrelor populare, ca virfuri ale mișcării artistice de amatori, să acordăm o atenție sporită pieselor de actualitate,. cu un conținut mai adecvat sarcinilor educației socialiste a maselor prin intermediu] teatrului. Să facem din piesa într-un act un util dialog scenă-public. pe teme desprinse din Codul eticii și echității socialiste, contribuind totodată la formarea unui spectator capabil să înțeleagă mesajul major al artei teatrale. Dar. desigur. în primul rînd acest mesaj nu trebuie să lipsească din piesele pe care le includem in repertoriu.
Prof. Gheorahe LUCHESCU 
directorul Casei de cultura 
o municipiului Lugoj

Să nu uităm 
publicul !Teatrul scurt, pentru a se impune, cred că trebuie să adopte și o formulă adecvată de prezentare. Nu o singură piesă scurtă, ci un spectacol din piese scurte. Nu două-trei piese legate la intîm- plare, ci două-trei piese axate pe o idee unitară, cit mai ingenioasă, cît mai captivantă. Sînt și alte soluții. De pildă. Teatrul popular din Mediaș a reușit să alcătuiască spectacolele coupees, dar, pentru că era vorba de piese eterogene, am găsit soluția creării unui rol episodic (un arlechin) care, printr-o narațiune adecvată, a creat unitatea artistică a spectacolului. Aș mai aminti că piesa scurtă are succes in special atunci cînd este prezentată alături de alte „numere" : cor. dansuri, muzică vocală sau instrumentală etc.De asemenea, Teatrul popular din Mediaș a abordat piesa într-un act, montată ocazionat („Apostolii" de Fănus Neagu și Vintilă Orna- ru. cu prilejul „Zilei învățătorului" ; „O partidă cu nou născuți" de Paul Everac, cu ocazia „Zilei mondiale a sănătății" ; „O călătorie întreruptă", de Alexandru Adrian, evocînd lupta comuniștilor ilegaliști). Repet, alegerea acestor piese ne-a fost oca

zionată de anumite evenimente ; dar, in măsura în care le-am pregătit cu seriozitate și pasiune, n-au avut drept rezultat spectacole ocazionale, ci piese de rezistență ale stagiunii.„Tehnic" vorbind, mi-aș îngădui o propunere pentru autorii de teatru scurt : să tină cont de principiile aflate la baza teatrului antic și clasic : unitate de loc. de acțiune, de timp. N-o spun din conservatorism, din lipsă de înțelegere pentru modalitățile moderne, dar mă gindesc la necesitatea de a ne adresa spectatorului cît mai limpede, cît mal direct. Să nu uităm, deci, publicul.
Silvia PANCIU
Casa de cultură a municipiului 
Mediaș

...În căutarea 
unui autorTeatrul scurt era tratat de unii ca o „cenușăreasă" a dramaturgiei, fiind etichetat „teatru pentru amatori". Cred că această confuzie își are sorgintea în valoarea artistică mult prea modestă a unora din piesele într-un act apărute în acei ani. Nici teatrele populare nu au contribuit îndeajuns, după părerea mea. la dezvoltarea acestui gen. Cit despre cele profesioniste, multe dintre ele au considerat spectacolele intr-un act drept producții ..de serviciu". necesare pentru diverse împrejurări. De aceea, nici dramaturgii nu s-au dedicat mai stăruitor unor astfel de piese.Am amintit acest? inadvertențe tocmai pentru a sublinia cit de pozitivă este reorientarea ce are loc în prezent în acest domeniu : se scriu și se joacă piese mult mai bune, spectacolul de teatru scurt este luat in serios. montările sînt mai exigente : uneori apar adevărate revelații în acest domeniu (aș aminti, nu din complezență colegială, un excelent spectacol coupee de comedie, realizat de Teatrul popular din Mediaș). Asemenea succese creează emulație, te îndeamnă să nu nesocotești genul respectiv, ci. dimpotrivă. să-1 valorifici cit poți mai bine. Este ceea ce ambiționăm prin spectacolul cu piesa „Hoțul perfect*' de Dan Tărchilă. aflat în stadiu g- vansat de pregătire la casa noastră de cultură. Dar. desigur, nu ne vom considera îndeplinită misiunea decit atunci cind vom izbuti să convingem un autor să scrie o piesă anume pentru echipa noastră.

Prof. Corneliu LUPES
Caso de cultură a sindicatelor, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej

Exemplul 
clasicilorFac parte din colectivul Teatrului popular din Călărași de 25 de ani, de la înființare. Am lucat în peste 50 de premiere. E drept, piese într-un act am pus în scenă mai puține Dar nu pot uita că debutul mi l-am făcut într-o piesă scurtă : „Conu Leonida fată cu reacțiunea" de Caragiale și că de un sfert de veac reluăm această piesă cu același succes. De asemenea, tot cu o piesă scurtă — „Piatra din casă" de Alecsandri — formația noastră a obținut un mare succes în fața publicului din Monaco.Ce concluzie să desprind de aici ? Aceea de a avea mereu în față exemplul clasicilor. S-au gîndit ei, scriind piesa, că cei care le-o vor juca vor fi actori profesioniști sau amatori ? Nu cred. Ei au scris pur și simplu, cu gîndul Ia realități ale epocii lor. la educarea și mulțumirea publicului contemporan cu ei... La fel să procedăm și noi. Mă gîndesc că în Călărași, viitor centru al otelului. se vor produce schimbări profunde : peste 15 ani. de aici vom trimite industriei oțel cît toate capacitățile existente în prezent în tară : populația va crește de peste patru ori... Ce gîndesc oamenii acestui orășel despre viitor ? Cum în- timpină diferitele generații marile transformări ? Cunoaștem, printre concetățeni, oameni de ispravă, oameni ai muncii exemplari, care au trăsături de oameni ai viitorului pentru care ne pregătim. Există și cazuri negative, de conștiințe care nu simt „pulsul vremii"... Despre toate acestea ne-ar trebui, cred, piese de autori care cunosc bine realitățile sufletești ale concetățenilor noștri, autori pe care, eventual, să-i formăm în cadrul teatrului nostru popular, ca într-un atelier de dramaturgie. Nu spun că vom izbuti neapărat să creăm asemenea autori ; dar avem datoria să încercăm. Căci, în dezvoltarea lui. teatrul popular trebuie să-și pună și problema contribuției active la dezvoltarea dramaturgiei noastre. Fie ea lungă sau scurtă.

Ana NEGREANU
învățătoare pensionară.
Teatrul popular din CălărașiNe propunem să continuăm discuția. publicind și alte puncte de vedere ale unor reprezentanți ai mișcării teatrale de amatori — păreri a căror materializare (in piese și spectacole de bună factură) să o putem consemna — de ce nu ? — chiar în cursul acestei stagiuni.

Instantaneu din atelierul școală al liceului „I. L. Caragiale" din Capitală

„GALA RECITALURILOR 
DRAMATICE"Teatrul dramatic din Bacău a găzduit timp de trei zile „Gala recitalurilor dramatice", tradițională manifestare artistică organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă și Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale. Aflată la cea de-a IV-a ediție, gala a reunit în orașul lui Bacovia personalități de seamă ale scenei și criticii noastre, în spectacole cu public sau la dezbateri despre răspunderea socială a criticii de teatru. Și-au dat concursul actori de la teatrele naționale din București, Iași, Craiova, de la teatrele dramatice din Galați, Baia Mare, Sibiu, Bîrlad, Bacău și din alte localități din tară. Cu acest prilej a avut loc și un colocviu al criticilor de teatru pe tema : „Conștiința civică a criticii de teatru". (Gheorghe Baltă).

„NOTE DE DRUM DIN 
MARAMUREȘ"Sub genericul „Note de drum din Maramureș", sugerind o !n- tenție reportericească — dar rezolvată cu mijloacele penelului — tînărul plastician E. Schuller a prezentat la „Salonul artelor plastice din Bistrița" o expoziție de acuarele. în- fățișînd scene relevante din viața locuitorilor din satele maramureșene. Recent, aceeași expoziție a fost deschisă la „Galeria Filo" din incinta Facultății de filologie din Cluj-Napoca. Această expoziție itinerantă va mai purta mărturiile artistice despre frumusețile din jurul Gutinului în mijlocul iubitorilor de artă din Turda, Cîmpia Tur- zii și Dej. (Ion Anghel).

FILMUL DOCUMENTARTn cadrul suitei de manifestări prilejuite de Festivalul și concursul filmului documentar românesc. ce se desfășoară în a- ceste zile la Craiova, la clubul întreprinderii cinematografice din localitate a avut loc o interesantă masă rotundă cu tema : „Locul și rolul filmului documentar în opera de educație cetățenească și comunistă a tineretului". Filmul „Mărturie pentru viitor" a constituit punctul de pornire al unor vii dezbateri la care au luat parte reprezentanți ai organizațiilor de tineret din municipiul Craiova și realizatori de filme de la studioul cinematografic „Alexandru Sa- hia". Alături de prezentarea filmelor distinse cu marele premiu „Cupa de cristal" la edițiile precedente, a avut loc premiera pe țară a filmului documentar ,,Craiova văzută din Car" (Nico- lae Băbălău).
CONSFĂTUIREA 

BIBLIOTECARILORIn orașul Sebeș a avut loc o consfătuire privind activitatea cu cartea desfășurată de biblioteci pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a mascior. la care au participat bibliotecarii de la 6 biblioteci orășenești și 47 biblioteci comunale din județul Alba. Tn cadrul consfătuirii au fost prezentate referate despre formele și mijloacele folosite de biblioteci pentru popularizarea cărții social-politice, munca de evidență și păstrare a publicațiilor, aplicații practice privind organizarea unor diverse manifestări educative cu cartea. (Ștefan Dinică).
COMPETIȚIA 

ROMANȚELOR în aceste zile, la Casa de cultură a sindicatelor din Tîrgoviș- te se desfășoară a VIII-a ediție a festivalului-concurs de romanțe „Crizantema de aur", care înregistrează participarea a 56 de artiști amatori, reprezentînd 32 de județe. Agenda celor patru seri ale festivalului cuprinde și un concurs de creație. în cadrul căruia vor fi prezentate. în primă audiție. 16 romanțe. Sînt a- nuntate recitaluri ale unor invitați de onoare, precum și o consfătuire a profesorilor de canto de Ia școlile populare de artă din tară. (Al. Dumitrache).

...Și munca pămîntului 
se învață în școală
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210 hectare, 100 de unități agricole cooperatiste, 30 000 de „cooperatori". Sînt datele de bază ale activității în micro-C.A.P.-urile școlare din județul Ialomița. Cifre expresive, arătind că există o bună bază organizatorică, cu un mare și inimos efectiv de ucenici ai agriculturii moderne. Cum se desfășoară activitatea concretă în a; ceste unități, în lumina experienței acumulate, a amplei analize întreprinse în cadrul recentei conferințe a pionierilor ?Mai întîi, care sînt condițiile și necesitățile de perspectivă ale agriculturii județului (căci activitatea pionierească in acest domeniu vizează, în primul rînd, perspectivele forței calificate a zonei respective) ?380 000 de hectare amenajate pentru Irigații (75 la sută din suprafață, in raport cu 42 la sută în prezent) ; mecanizare aproape totală ; triplarea cantității de îngrășăminte și erbicide — iată trei elemente dintr-o viitoare fișă statistică a agriculturii anului 1980 în județul Ialomița, care vor opera modificări esențiale în structura forței de muncă. în viata satelor. Pe de altă parte, reducerea la mai puțin de jumătate a populației ocupate în agricultură va trebui să determine cel puțin dublarea productivității muncii, indicator care va înregistra valori și mai ridicate pe măsura dotării cu mașini de mare randament. a ridicării calificării.— Pe acest temei putem vorbi de pe acum, așa cum se arată în documentele Congresului al XI-lea al partidului, de o apropiată profesionalizare și atestare ca atare a muncitorului agricol capabil să mînuiască tehnica nouă — acțiune care trebuie să înceapă chiar din primii ani de școală — e de părere ing. Ion Avram, director general adjunct la Direcția agricolă județeană Ialomița.Elevii din toate școlile județului Ialomița dispun în prezent de loturi școlare, adevărate laboratoare în aer liber, unde pot urmări de la „a" la „z“ evoluția fiecărei culturi. Ne vom mărgini doar la un singur exemplu, care se repetă la scara întregului județ : școala generală din comuna Sfîntu-Gheorghe. Pe director, profesorul de agricultură Aurel Drăghici, l-am găsit pregătindu-și lecția la lotul școlar — „biblioteca practică", cum i se spune. „Manualele" — culturi comparate de porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, plante medicinale, legume — toate cu tăblițe indicatoare, iar la intrare — o clasă în aer liber, sugestiv intitulată „sala verde".O bună experiență au acumulat și uteciștii in organizarea cercurilor micilor mecanizatori, „tn acțiunile noastre urmărim orientarea profesională. educația prin muncă și sprijinirea producției — ne-a precizat Alexandru Culina, șeful sectorului tineret sătesc al Comitetului județean U.T.C. Pe lingă școlile generale de la sate funcționează in fiecare an 12 cercuri de conducere a tractorului cu elevii din clasele mari, care cuprind 400 de copii. în- cepînd din toamna acestui an, intenționăm să extindem învățarea conducerii tractbrulu) in toate școlile de la sate“iLa rindăl lor. pionierii au organizat și ei 48 de cercuri de „mici mecanizatori" cu 900 de copii. După opinia tuturor interlocutorilor, mecanica agricolă se in vată numai în contact direct cu mașinile, la secțiile de mecanizare sau la cimp. Așa s-a procedat cu instruirea ca motopompiști a celor 380 de elevi de liceu care in timpul vacanței au lucrat alături de părinți la irigații.Mai puțin eficiente s-au dovedit însă o bună parte din micro-C.A.P.-uri, credem, din cauza lipsei de claritate cu care s-a pornit la organizarea lor. Așa cum au funcționat pînă acum cele 100 de micro-C.A.P.-uri, cu 210 ha și peste 30 000 de elevi, se poate afirma că nu au răspuns decit parțial scopului propus. Potrivit unui mai vechi regulament, ca formă de organizare, ele copiază identic cooperativele agricole, Neconcordanța între scop și ceea ce se face practic pornește însă chiar de la debutul anului agricol școlar care nu începe, cum e firesc, cu arătura )de toamnă, ci cu... prașila. In multe din școlile vizitate, copiii primesc terenul gata însămînțat cu culturi prășitoare prin aprilie-mai. Le rămîne doar să-l sape și să culeagă — lucrări pe care Ie cunosc foarte bine de la părinți, în schimb, învață prea puțin despre pregătirea terenului, despre momentul (cel mai important) al însămința- tului, despre fertilizare, cartarea solului, tratamente chimice, noțiuni accesibile copiilor și foarte utile pentru profesiile lor viitoare.Școala generală din comuna Gri- vița. Președintele-elev al unui micro-C.A.P de 3 hectare (două cultivate cu porumb și unul cu sfeclă) este întrebat ce poate să spu-

nă despre porumb. Copilul descrie planta fără greș. Dar nu știe cînd se însămânțează, la ce temperatură și adîncime, adică tehnologia culturii pe care ar trebui să și-o însușească în mod temeinic orice elev din mediul sătesc.— Cunoștințele dobîndite la clasă s-ar fixa mai bine dacă elevii ar participa și la lucrările mecanizate, in ferma lor sau ia cooperativa agricolă — ne-a spus prof. Filofteia Sa- vu. Ar învăța la cimp de ce uneori se seamănă porumbul la opt centimetri și alteori la zece. După cum
0 experiență 

din Ialomița pledează 
pentru îmbunătățirea 
activității practice, 
productive in școlile 

de la sate

se procedează acum, copiii rămîn doar cu vagi cunoștințe teoretice însușite din manual.Așa se întîmplă că uneori chiar absolvenți ai liceului agricol se descurcă greu în producție. Iată un exemplu : o elevă din ultimul an, repartizată Ia practică la însămînța- tul griului, mergea pe semănătoare fără să-și dea seama că în urma ei, exact pe direcția roților tractorului, rămîneau la fiecare cursă două fîșii unde sămînța nu era încorporată în sol. Cauza 1 Scormonitorul nu era bine reglat. Cu toate că i s-a arătat greșeala, eleva n-a știut cum se reglează piesa respectivă.Din discuțiile pe această temă cu cadre didactice, cu activiști de partid și U.T.C., cu specialiști din ministerul de resort au rezultat o serie de sugestii pe care le supunem forurilor competente.• „Actuala formă de organizare » activității productive a elevilor poate

fi îmbunătățită. Ferma copiilor tre- buie să fie cuplată cu una de cîmp. Cei doi fermieri — inginerul și elevul — vor conlucra, brigadierii și cooperatorii mici vor învăța de la cei mari, iar această activitate nu ar mai fi un joc gratuit. Astfel vor înțelege mai bine decît în clasă cînd șf de ce se aplică o lucrare sau alta și în raport de care factori" (dr. ing. Gh. Vineș, directorul Stațiunii experimentale Mărculești).• „Cadrele didactice care predau agricultura în Ialomița să fie temeinic pregătite la casa agronomului, sub îndrumarea Direcției agricole și a Stațiunii experimentale de la Mărculești, mai ales că tehnologiile culturilor se schimbă an de an. soiurile la fel. Profesorii să fie alături de noi la fiecare lucrare" (ing. șef Petru Mărculescu, de la C.A.P. Dor Mărunt).• „Elevii de la sate, care vor mînui tehnica foarte complexă de care dispun și cu care vor fi dotate în continuare unitățile agricole, trebuie să se formeze în ambianța cea mai adecvată : lîngă mașini și în laboratoare, Ia loturile experimentale să ia cunoștință imediat de orice noutate, din sursa cea mai competentă. Să vadă ei înșiși mașina în funcțiune, să-i cunoască parametrii. Pe acest temei, socotesc că ar fi util să se studieze posibilitatea ca la predarea „Agriculturii" să contribuie direct ingineri agronomi si mecanici, medici veterinari" (ing. Gh. Ciolănescu, directorul trustului județean I.A.S.).• „Creșterea viermilor de mătase și a animalelor mici, practicarea stupăritului sînt preocupări cu vechi tradiții în școala noastră, aducătoare de venituri frumoase, pe care le-ar putea prelua fermele școlare" (ing. Cristian Peneș, din Ministerul Agriculturii).Pregătirea generației de mîine a lucrătorilor agricoli trebuie urmărită cu deosebită grijă de comitetele comunale de partid, de organizația U.T.C,, de școală și organele agricole județene, de specialiști din toate unitățile agricole. Experiența a demonstrat clar că acolo unde toți factorii au manifestat deplin interes activitatea și-a atins scopul : formarea trăsăturilor moral-politice și profesionale ale celor care aduc pîi- nea — mereu mai bogată — pe masa tării.
Lucian CIUBOTARU

„Mastodontul"

(Urmare din pag. I)urbanizare a țării noastre. Acest proces a dus și la reconsiderarea folosirii unor materiale tradiționale, cum ar fi lemnul, care practic a dispărut din realizarea locuințelor. Au apărut în cadrul orașelor o serie de noi dotări social-culturale. de sedii politico-administrative, de e- chipări tehnico-edilitare. specifice nivelului actual al vieții urbane și a organizării noastre actuale, diferită de cele anterioare. Traficul urban a crescut vertiginos și buna lui rezolvare duce la soluții urbanistice inexistente în orașele noastre dinainte de război.Se pune deci fireasca întrebare : în acesle condiții, in ce poate consta specificul urban pe care vrem să-l păstrăm, mai ales dacă dorim ca această dezvoltare impresionantă a orașelor noastre să se facă pe cit posibil in limitele actuale, valorifi- cînd optim teritoriul urban existent ? Cred că primul element pe care trebuie să-i avem în vedere in dezvoltarea în continuare a orașelor noastre este păstrarea structurii urbane existente, în măsura în care ea își are o personalitate, prin adaptarea subtilă la specificul terenului, al mediului înconjurător, prin valorificarea elementelor naturale, a reliefului orașului respectiv Desigur, nu întreaga structură a unui oraș are elemente specifice, dar cele mai multe dintre ele. dezvoltate cu înțelepciune de-a lungul timpului, și-au creat o personalitate a cărei continuitate în dezvoltările succesive trebuie urmărită. Această personalitate s-a manifestat, în primul rînd. în realizarea centrelor care în multe cazuri au preluat aceleași funcțiuni

și în etapa actuală de dezvoltare. Viața contemporană însă cere materializarea unor noi funcțiuni sociale, care de cele mai multe ori nu încap în vechiul centru istoricește format decit cu riscul de a-1 distruge, și de aceea au apărut și ver apărea și alte centre decit cele istoricește formate Conținutul acestora, rezolvarea lor arhitecturală ar trebui să încerce să păstreze caracterul specific celor vechi, fără a le

realizarea acestora și mai ales întreținerea lor nu ar putea fi suportată de nici o municipalitate. Integrarea valorilor trecutului în viața contemporană a orașului, organizarea lor interioară pentru funcțiunile actuale pot să îmbine însă judicios dorința de păsțrare cu posibilitățile de valorificare, și avem numeroase exemple în țară în care o asemenea politică a dat rezultate sau va da in continuare.

personalitate a orașului. Cu toate diferentele de conținut sau de mijloace de realizare, la care mă refeream mai sus. trebuie să ne străduim, și acest lucru este posibil, ca și acestea să continue specificul orașului. Concepția urbanistică a noilor ansambluri realizate în ultimii ani s-a asemănat prea mult în toate orașele noastre, caracterizînd de fapt o formulă străină nouă. Strada, ca element de ordine și compoziție ur-

Tradiție si modern in arhitectura orașelor noastre
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copia. Politica actuală de remode- lare urbană, care tinde în general să lege noile cartiere realizate în ultimii ani. în special în zona perime- trală. de centrele istorice ale orașelor noastre, a pus pe prim plan problema păstrării fondului existent valoros. judecat atît din punct de vedere istoric sau artistic, cît și din cel al conținutului material pe care-1 reprezintă și de care ținem seama în etapizarea realizărilor. îmbinarea în aceste zone a noului cu vechiul nu se poate face decît prin- tr-un respect reciproc.Cerințele vieții contemporane Ișl spun cu greutate cuvîntul. și foarte multe din construcțiile valoroase, pe care am vrea să le păstrăm, nu corespund acestora. Nu putem gindi ca zone întregi ale orașelor noastre să fie transformate în muzee, pentru că

Implantarea noilor construcții in ansamblurile istorice necesită o deosebită grijă, pentru că s-ar putea ca in timp să ducă la distrugerea valorilor trecutului, generate de ansambluri la o anumită scară : introducerea unor elemente Ia o altă scară creează de cele mai multe ori discrepanțe stridente. Nu aceleași dificultăți le ridică construcțiile al căror conținut fizic ne face să le păstrăm în etapa actuală și a căror existență este doar o chestiune de timp, influențînd nu concepția, ci realizarea în etape a zonei respective a orașului.Probleme mai de.Iicate insă le ridică zonele noi ale orașului, realizate fie pe terenuri libere, fie prin restructurări aproape totale ale fondului existent și în care numai elementele noi trebuie să ducă la o

bană, dispăruse, lăsînd locul unor presupuse mari spații verzi, în care amplasarea locuințelor să se facă liber Deși această formulă este folosită in multe țări și teoretic poate fi susținută, practica a demonstrat insă că la noi și în alte țări rezultatele sint departe de așteptări. Aceste așa-zise parcuri nu au putut fi organizate, astfel incit să contribuie la ridicarea confortului locuințelor. în schimb au creat o mare confuzie în ceea ce constituie ordinea arhitecturală a ansamblului respectiv Reintroducerea străzii ca element de organizare a ansamblurilor de locuințe este absolut necesară. continuind tradițiile noastre urbane și contribuind Ia păstrarea specificului orașelor noastre. Strada trebuie înțeleasă însă nu ca o linie, de-a lungul căreia se înșiruie două

ziduri continui de locuințe, ci exact așa cum o cunoaștem din dezvoltarea istorică a orașelor noastre, trasee firești, cu inflexiuni și perspective interesante, cu fronturi de clădiri ordonate de-a lungul ei. armonios dotate cu plantații.Arhitectura noilor construcții poate să păstreze totuși elementele esențiale specifice, în primul rînd cele datorate adaptării condițiilor climatice ; este absolut firească prevederea acoperișurilor in regiunile în care intemperiile o justifică și în care arhitectura noastră populară a făcut din ele elementul esențial al exprimării volumetrice, tot așa cum realizarea teraselor în regiunile secetoase, cum ar fi Dobrogea, poate constitui continuarea unor tradiții. Diversificarea scării înălțimii construcțiilor de locuințe, prin renunțarea la generalizarea acelor P + 10 etaje, care deveniseră în ultimul timp aproape singura formulă, ajută, de asemenea, la găsirea unor soluții mai personale.Cred însă că la toate cele de mai sus ar mai trebui adăugată nu numai dorința de a păstra și continua tradiția și personalitatea orașelor noastre, ci și posibilitatea de a realiza această dorință. Tipizarea și industrializarea procesului de edificare urbană nu sînt, un scop în sine, ci mijloace de a putea realiza cerințele imperioase ale dezvoltării țării noastre Fetișizarea acestor mijloace a constituit, de multe ori. germenii depersonalizării. Cred că o interpretare mai elastică, care să respecte fondul principiilor și să lase libertatea unor exprimări proprii fiecărui oraș, este absolut necesară în etapa actuală de dezvoltare a localităților noastre urbane.

Filmul scris de loan Grigorescu și regizat de Virgil Calotescu se desfășoară într-un timp istoric ardent — primii ani ai revoluției populare — și într-un' cadru deosebit de dramatic: o ’regiune pîr- jolită de secetă, în care țăranii trăiesc cu nădejdea că pămîntul sterp ascunde aurul negru, petrolul, ce i-ar putea salva. Sîntem în 1946. Tara abia ieșită din război are nevoie de piine. Partidul comunist trimite în satul Ardepămint o echipă de muncitori să repare uneltele țăranilor și să-i anunțe că statul a preluat cercetările petroliere din mîna companiilor străine. Spre folosul tuturor și cerînd concursul tuturor.Conflictul filmului demarează energic o- dată cu izbucnirea jetului de țiței în curtea cîrciumarului Micu, o- dată cu strigătul Iui triumfător și insolent: „Am răzbit! Oameni vă fac pe toti 1“ Promisiune in care unii cred fie pentru că sînt rubedeniile cîrciumarului, fie pentru că s-au învățat să se supună „celui mai tare" din sat. neînțelegînd că vremea supunerii a trecut, că ei sînt în sfîrșit chemați să-și ia în stăpînire propriul destin. Dar influența unor stăpîni ca Micu se exercită de o viață și în forme uneori foarte rafinate (cum e acel praznic în care circiumarul dă de min- care întregului sat înfometat). în acțiunea restrînsă a filmului nostru, muncitorii comuniști n-au la dispoziție decît o singură zi ca să-i facă pe oameni să-și înțeleagă forța și demnitatea. In această patetică înfruntare de interese individuale și colective, de presiuni morale și energii revoluționare eliberatoare de conștiințe stă interesul dramatic major al noului film românesc; conflictul lui realmente original către care ne-am fi așteptat să se îndrepte toate eforturile creatorilor, toa

tă „artileria grea" a spectacolului cinematografic. Pînă la un punct „Mastodontul" o și face. Pînă la acel punct cînd intervine o a doua sursă de tensiune a filmului : povestea geologului, ale cărui „planuri" interesează companiile străine dornice să păstreze secretul asupra zăcă- mîntului. Apare un nou fir de suspense, o altă povestire, în altă tonalitate, captivantă poate, dar reprezentînd altceva decît ne propusese inițial „Mastodontul". Pornită ca o interesantă dramă socială de atmosferă.
CRONICA

FILMULUIrealizarea lui Grigorescu—Calotescu devine pe parcurs un film numai de acțiune.Personajele ce compun taberele adverse sînt, în ambele linii de conflict, interesante și firești. Convingătoare prin acțiunile lor și, mai ales, prin dialoguri rostite cu nerv și inteligență de actori ne apare galeria de portrete ale muncitorilor — prieteni și tovarăși de luptă pe acest „front politic" cu nimic mai pașnic, in acei ani de înfruntări, decît tranșeele războiului tocmai în- încheiat. De pildă : comunistul Gogan, interpretat de Toma Caragiu cu căldura Iui sobră, cu toată ponderea maturității lui artistice.Rolul șoferului, poreclit Dekave, pare anume scris pentru dotatul actor care e Jean Constantin, spontan și plin de farmec.Pe aceeași baricadă se situează și muncitorul interpretat de Ernest Maftei, simplu și armonios, cu căldură, și primarul comunist, jucat de Colea Răutu, sau utecistul căruia i-a dat viață

Dan Nuțu. Acestor eroi, sugerînd cu pregnanță artistică profilul moral al comuniștilor, fermitatea și inteligența lor în acțiune, curajul și devotamentul’ suprem, filmul le opune o galerie — la fel de izbutită — a forțelor reacțiunii. în rolul cîrciumarului despot, agresiv ori laș, viclean cînd simte că pierde partida, grotesc și dramatic în același timp, Gheorghe Dinică își desfășoară, cu iscusință, gama sa interpretativă variată. înmormîn- tarea tatălui, pe care Micu o transformă in chef cu lăutari, nedi- simulîndu-și bucuria găsirii petrolului, e un moment de mare virtuozitate actoricească. Și totodată regizorală, pentru că Virgil Calotescu găsește secvenței acei ton de sublim, de grotesc și dramatic, în limita bunului gust. Regizorul a fost foarte inspirat cînd și-a ales distribuția. „Mastodontul" marchează o strălucită revenire la film a Olgăi Tudorache, prin acel personaj straniu — sofia geologului — neașteptat și foarte personal; Emil Botta împrumută eleganta patetismului său partiturii dramatice a geologului sacrificat ; Liviu Ciulei are de înfruntat — și o face cu discreție — o schemă mai ingrată : reprezentantul odios al companiei străine ; personajul interpretat de Constantin Rautchi, într-o compoziție ușor teatrală, completează tipologia variată a „Mastodontului".Imaginea a fost încredințată tinerilor o- peratori Marian Stan- ciu și Florin Paras- chiv, care s-au aplecat cu talent spre portretele psihologice, reali- zînd o caldă intimitate cu personajele, iar, prin aceasta, cu spectatorul.Film serios, ce atestă profesionalismul autorilor, „Mastodontul" trezește un interes real.
Alice MANOIU

tv
11,00 O viață pentru o idee : Fran

chise Rainer (1874—1944).
11,30 Eroi îndrăgiți de copii.
12,00 Telecinemateca. Ciclul ..Do

sare ale ecranului“ — „Zăpa
da fierbinte". Producție a stu
diourilor cinematografice so
vietice, ecranizare după ro
manul scriitorului luri Bon
darev. Regia : Gavril Eghia- 
zarov.

13,45 Mîndru-i cîntu-n țara mea — 
muzică populară.

14,15 Telex.
14,20 Recunoștința — reportaj TV. 

44,35 Handbal-magazin.

16,10 Vîrstele peliculei.
17,15 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informare și ac
tualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică și a activității artisti
ce de amatori.

17.35 Club T... la Brașov.
18.35 Iubiri de țară. Spectacol mu- 

zical-literar realizat în cola
borare cu Studioul de radio 
Iași.

19,00 Intîlnire cu Cristina Hamei — 
prim-solistă a Operei din 
București.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : „Mannix*.
21,40 24 de ore • Săptămlna spor

tivă.
22,00 Tntîlnirea de la ora 10... — 

magazin muzlcal-distractiv.
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Primire la C. C. al P. C. R.Vineri, tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba, condusă de Sil- vano Garcia Martinez, secretar al Direcției Naționale a C.D.R., care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a făcut o vizită în țara noastră.în cadrul Întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au fost subliniate relațiile frățești existente între P.C.R. și P.C. Cubanez, între Republica Socialistă România și Republica Cuba, dorința reciprocă ca aceste relaPE SCURT DIN ȚARĂ
De la corespondenții „Scînteii"

OLT. La Slatina a fost dat în folosință apartamentul cu nr. 7 000. Alături de acestea, construite din fondurile statului, au mai fost ridicate 764 apartamente proprietate personală. Ultimele două blocuri predate la cheie au cite 11 niveluri. Numai în acest cincinal au fost construite și date în folosință peste 5 000 de apartamente. Totodată, au fost ridicate noi obiective social- culturale. în acest an, de pildă, «-au construit un mare magazin u- niversal, două creșe-cămin pentru copii, trei cămine pentru nefami- liști și altele.
SIBIU. Rar se întâmplă să călătorești cu un mijloc auto pe șoseaua Sibiu-Mediaș și să nu fii obligat să staționezi la bariera de cale ferată din apropiere de gara mică din Sibiu. Această barieră se află „pe orizontală" nu mai puțin de 15—16 ore din cele 24 ale zilei.O veste îmbucurătoare : zilele a- cestea a fost avizat proiectul unui pasaj denivelat, din elemente prefabricate, ale cărui lucrări vor fi încheiate anul viitor.
IAȘI. S-au încheiat lucrările de extindere a celei de-a doiia centrale telefonice a Iașiului, aflată la Podu-Roș. Cele 4 000 de noi linii asigură, în principal, servirea cu posturi telefonice a cetățenilor din noile cartiere Alexandru cel Bun și Tătărași.
BACĂU. Ca fruct de pădure, jirul era folosit, de băcăuani, pînă de curînd, doar pentru hrana rîmă- torilor. Silvicultorii de aici i-au găsit și alte întrebuințări. Cu ajutorul pionierilor și al tinerilor din județ, ei au adunat în toamna aceasta din codrii Ciucului, Tarcăului și Nemirei mii și mii de kilograme de sămință de jir. După ce au curăța

EXCURSII PESTE HOTAREOficiul Național de Turism „Carpați“-București, prin Agenția de excursii cu turiști români în străinătate și oficiile județene de turism din tară, organizează, cu prilejui revelionului 1975/1976, excursij. în R.S. Ceho
slovacă cu petrecerea revelionului la Praga (pe itinerarele București — Bratislava — Bmo — Praga — Budapesta — București ; București — Brno — Pra
ga — Budapesta — București ; București — Budapesta — Praga

Mîine, 23 noiembrie: O nouă

tragere LOTO 2Mîine, 23 noiembrie, are loc o altă tragere Loto 2, care se va desfășura după o nouă și atractivă formulă tehnică. Tragerea Loto 2 se bazează pe un total de 75 numere de la 1 la 75, varianta simplă reprezentând o formație de 3 numere diferite din cele 75. Se vor efectua trei extrageri, în continuare, astfel s extragerea I — de 4 numere diferite din 75 ; extragerea a Il-a — de 4 numere diferite din restul de 71 rămase în urnă după efectuarea primei extrageri; extragerea a IlI-a — de 4 numere diferite din restul de 67 rămase în urnă după efectuarea prime
GALAȚI

Cooperația meșteșugărească 
— în întîmpinarea cererilor 

populațieiMereu mai numeroase sini acțiunile întreprinse de Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Galați pentru cunoașterea mai bună a cerințelor populației și satisfacerea lor promptă. A fost difuzat în rîndul populației din județ un chestionar. Cele 13 întrebări urmăresc să testeze modul în care cetățenii sînt satisfăcuți de serviciile diferitelor cooperative meșteșugărești. După cum ne declara Marin Jugaru, vicepreședinte al U.J.C.M. Galați, prospectarea pieței constituie o preocupare permanentă și pentru conducerile cooperativelor. în acest scop, au fost executate o serie de produse și modele noi în vederea contractării acestora și aooperirii capacităților de producție pentru anul 1976. O acțiune meritorie este de consemnat și la cooperativele „Progresul" Galați și „Străduința" Tecuci, unde prin valorificarea superioară a cupoanelor textile s-au executat un număr de 120 modele noi. în dorința de a servi populația în cît mai bune condiții, numeroase cooperative („Avîntul", „Progresul", „înfrățirea", „Igiena") au luat măsuri pentru înființarea de noi unități, activități, servicii in cartierele muncitorești ale Galațiu- lul : reparații nadio-TV, încălțăminte, puncte de vînzare a tricotajelor, unități de primire 
a obiectelor pentru spălat, curățat, vopsit etc. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii"). 

ții să se dezvolte continuu în interesul popoarelor celor două țări, al cauzei socialismului și păcii. La primire a luat parte Jesus Mendi- zabal, prim-secretar al Ambasadei Republicii Cuba la București.
★în aceeași zi, delegația a părăsit Capitala. La plecare, ea a fost salutată de Maria Stănescu, membră a Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, adjunct al ministrului educației și învățămintului, de activiști ai Frontului Unității Socialiste.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.

t-o frumos și au sortat-o, au făcut-o pachete și au expediat-o în două direcții : o parte spre pepiniere pentru producerea puieților, iar cealaltă parte — la export. Odată cu jirul au fost exportate și alte fructe de pădure. Știți cit au încasat silvicultorii băcăuani pe darurile pădurii lor ? Un milion de lei valută !
PRAHOVA. întreprinderea de transporturi Ploiești a fost dotată cu 10 noi autobuze cu remorci, care însumează o capacitate suplimentară de 1 200 de locuri. Ele vor începe să circule pe linia 24, care leagă nordul orașului de gara de sud. Pentru buna folosire a noilor autobuze au fost școlarizați 30 de conducători auto.
BUZĂU. în imediata apropiere a întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Buzău a fost dat în folosință noul local al liceului de chimie, care dispune de 16 săli de clasă, 5 laboratoare, 8 ateliere pentru lucrări practice și un internat cu 300 locuri. Aici se pregătesc viitoarele cadre necesare întreprinderii buzoiene.
ALBA. în municipiul Alba lulia au început lucrările de construcție la un nou ansamblu de locuințe. El va avea, în prima etapă, 800 de a- partamente, un cinematograf, spații comerciale. Noul ansamblu este situat în perimetrul cartierului Platoul Romanilor, care numără acum peste 5 000 de apartamente.
DOLJ. Frumoasa grădină botanică din Craiova și-a îmbogățit patrimoniul cu cîteva exemplare rare : baobabi, arbori de cafea, măslini, duzi japonezi, palmieri. Cu acestea, numărul speciilor de plante, arbori și arbuști din grădina craioveană a trecut de 3 500.

— Bratislava — București. Plecările în aceste excursii — cu trenul — au loc în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 1975. O altă excursie cu trenul se organizează în R. P. Bulgaria, cu petrecerea revelionului la Sofia. Plecarea — în ziua de 29 decembrie 1975. Informații și înscrieri — Ia agenția de excursii din București, Calea Victoriei nr. 100, și la toate oficiile județene și filialele de turism din țară.

lor două extrageri. Participarea se face numai pe bilete seria „R“ de 10 lei.De menționat succesul înregistrat cu prilejul omologării primelor 2 trageri Loto 2 (din 12 și 26 octombrie), trageri la care au fost consemnate — in total — peste 16 000 de premii, printre care și cîștiguri de 49 215 lei, 36 315 lei, 24 608 lei etc. Prin noua formulă tehnică aplicată la tragerile Loto 2, valoarea celui mai mic cîștig este de 100 lei.Azi e ultima zi pentru procurarea biletelor.
(Urmare din pag. I) de azi necesitatea obiectivă a cooperării este de altfel învederată de faptul că. mai cu seamă în ultimii ani, rețeaua relațiilor economice, inclusiv între țări diferite ca orîndui- re, a devenit tot mai densă, a cuprins domenii mai variate — evoluție cu multiple efecte pozitive. Amplificarea legăturilor economice a avut un rol de pionierat în conturarea cursului spre destindere și rămîne în continuare un factor important de consolidare a bazei materiale a păcii și securității generale. Pentru unitatea dialectică și intercondiționarea reciprocă a relației cooperare economi- că-securitate este revelatoare, de pildă, marea pondere pe care o au aspectele cooperării în Actul final al Conferinței general-europene, semnat la Helsinki.Ceea ce s-a realizat pînă acum este însă cu mult sub nivelul cerințelor și posibilităților existente și, mai ales, al necesităților viitorului ; de aceea se impune cu stăruință ca progresele obținute să fie dezvoltate, nu numai pe plan cantitativ, dar mai ales calitativ. In concepția României, noua ordine e- conomică internațională reclamă o restructurare profundă a relațiilor economice, care să ducă la o diviziune internațională a muncii dreaptă și echitabilă, să deschidă cimp larg schimburilor și cooperării. în interesul dezvoltării rapide Si armonioase a tuturor popoarelor. Evident, o asemenea ordine nouă nu poate ti clădită decît pe o bază nouă, care să excludă definitiv inechitățile. arbitrariul. presiunile — bază pe care o oferă numai promovarea consecventă a noilor principii de relații interstatale. Pe plan economic. aceasta implică stricta respectare a dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe avuțiile sale, de a decide în mod suveran asupra folosirii lor în concordantă cu cerințele propriei dezvoltări, cu interesele colaborării internaționale.în ce direcții se cere acționat, potrivit opiniei partidului nostru, pentru a se atinge obiectivul lărgirii

Sosirea in Capitala a ministrului agriculturii al $.11. A. Cronica zileiVineri la amiază a sosit în Capitală Earl Butz, ministrul agriculturii al S.U.A.. care, la invitația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, de membri ai conducerii ministerului.Au fost prezenți Richard Viets, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.
★Vineri după-amiază. Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole și silvice, și Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, au avut o convorbire cu Earl Butz, ministrul agriculturii al S.U.A.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind programul de dezvoltare a cooperării în domeniul a-

A apărut

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 47 din 21 noiembrie 1975Din sumar : Un cincinal hotă- rîtor în afirmarea economiei județului Vrancea (Simion Dobro- vici) ; Un cadru legislativ unitar în domeniul creșterii animalelor și al producției de bunuri alimentare (Constantin Iftodi) ; Deșeurile și materialele vechi — resurse de ordinul miliardelor. Cum sînt valorificate ? ; Noul sistem de retribuire — factor mobilizator pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ; Perfecționări în activitatea de programare, lansare și urmărire a producției.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A început Dinamoviada de gimnasticăDe ieri, sala Dinamo din Capitală găzduiește cea de-a XIII-a ediție a Dinamoviadei de gimnastică, întrecere cu caracter internațional, reunind reprezentantele și reprezentanții a șapte cluburi din : R.D.G. (Dynamo), U.R.S.S. (Dinamo), Polonia (Gwardia), Bulgaria (Levski-Spar-
HANDBAL

Dublă întilnire intre echipele 
masculine ale României (B) 

si FranțeiSelecționata secundă de handbal a țării noastre a întîlnit aseară în sala Floreasca, într-un meci amical, reprezentativa Franței. Handbaliștii noștri, din rîndul cărora menționăm pe Tase (6 goluri), Hornea (5), Fol- ker și Mironiuc (cite 4), au avut în permanență inițiativa. Oaspeții au depus mari eforturi pentru a echilibra jocul, uneori reușind faze frumoase, finalizate cu îndemînare, dar nu au putut evita înfrîngerea. Scor : 29—15 (15—7) pentru echipa noastră.Astă-seară. de la ora 18,15, cele două formații vor susține meciul revanșă, în sala Victoria din Ploiești.
FOTBAL

ECHIPA NOASTRĂ PENTRU 
MECIUL CU U.R.S.S.La 29 noiembrie se va disputa la București intilnirea internațională a- micală de fotbal dintre selecționatele României și U.R.S.S. în vederea a- cestui meci a fost alcătuit următorul lot de 18 jucători : Răducanu, Mora- ru — Mateescu, Lucuță, Anghelini, Sătmăreanu II, G. Sandu, Sameș, Bălăci, Dinu, Iordănescu, Georgescu, Crișan, Troi, Kun, Dobrin, M. Sandu și Lucescu. Pentru meciul cu echipa Franței (preliminariile turneului olimpic), programat la 3 decembrie, în afara celor 18 jucători de mai sus au mai fost anunțați la F.I.F.A. patru jucători : Purcaru, Dobrău, Zamfir și Ha j nai.

schimburilor și cooperării internaționale in cadrul edificării noii ordini ?In primul rînd. inlăturînd din calea relațiilor economice toate piedicile care impietează asupra ei. Așa cum se subliniază în propunerile prezentate la O.N.U. de tara noastră, toate eforturile trebuie îndreptate — atît in cadrul bilateral, cît și al negocierilor multilaterale — pentru e- liminarea măsurilor cu caracter restrictiv, a barierelor artificiale, a oricăror discriminări și obstacole, ta
Dezvoltarea neîngrădită, pe baze echitabile, 

a comerțului mondial, a cooperării intre națiuni
rifare și netarifare, pentru înlăturarea definitivă a presiunilor de orice natură, a metodelor de a lega relațiile comerciale de felurite condiționări de natură a constringe un stat să-și subordoneze exercitarea drepturilor sale suverane.Lărgirea cooperării se cere, de a- semenea. concepută în dimensiunea sa universală ; ceea ce reclamă ca relațiile de cooperare să nu fie a- fectate în nici un fel de natura deosebirilor dintre state in ce privește mărimea, nivelul de dezvoltare și nici de caracterul orinduirii, de existenta vreunei deosebiri de vederi sau divergente ideologice.Existenta grupărilor economice închise constituie, incontestabil, o realitate istorică, de care nu se poate să nu se tină seama în dezvoltarea relațiilor economice și de cooperare in Europa. în acest sens, pot fi utile, pentru stabilirea unor acorduri- cadru. cu caracter general, contactele și negocierile directe între organizațiile economice respective, paralel cu intensificarea continuă a relațiilor 

griculturii și industriei alimentare Intre cele două țări, precum și in legătură cu extinderea colaborării între institutele de cercetări și colegiile agricole în cercetarea științifică și pregătirea cadrelor.La convorbiri au participat Ion Stanciu, Ion Ceaușescu, Ion Moldovan, adjuncți ai ministrului agriculturii și industriei alimentare, specialiști din minister. Au luat parte ex- perții care il însoțesc pe ministrul american al agriculturii în vizita sa în țara noastră, precum și Richard Viets, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.
★Ministrul agriculturii al S.U.A. ■ avut, în aceeași zi, o întrevedere cu George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Au fost abordate aspecte privind relațiile economice româno-america- ne și dezvoltarea acestora în perspectivă, colaborarea internațională în domeniul alimentației, precum și alte probleme de interes comun.(Agerpres)

La rubrica „TEORII — IDEI", revista publică următoarele articole : Conștiința socialistă propulsoare a activității economice ; Conceptul și indicatorii e- ficiențel fondurilor fixe ; încotro evoluează societatea „post-in- dustrială ?“, iar la rubrica „ECO
NOMIE MONDIALA" — articolul „Pentru o nouă ordine economică internațională. Necesitatea întăririi rolului O.N.U. în făurirea uneî lumi mai drepte".

tak). Ungaria (Dozsa), Cehoslovacia (Ruda Hvezda) și România (Dinamo). Cum în rîndul acestor formații se află gimnaști și gimnaste cu reputație pe plan internațional — de pildă sportivul român Dan Grecu, campion mondial și european, specialist la „inele" — interesul pentru competiție se dovedește pe deplin justificat.în prima zi, conform programului, s-au întrecut gimnaștii. Exercițiile prezentate (numai exerciții libere) au fost adesea apreciate prin ropote de aplauze.La individual compus, primul în clasament a fost Dan Grecu (56,85 puncte), urmat de sovieticul Paata Samugia (55,70 p) și de maghiarul Imre Molnar (55,25 p). Pe echipe, victoria a revenit dinamoviștilor noștri (276 puncte), pe locurile următoare situindu-se Dinamo (U.R.S.S.) — 270,55 p„ Dinamo (R.D. Germană) și Dozsa (Ungaria) — cite 261,60 p.Astăzi după amiază (de la ora 17) vor evolua gimnastele, de asemenea numai cu exerciții liber alese. Competiția urmează să se încheie mîine la amiază, atît la băieți, cît și la fete, cu finalele pe aparate.
TENIS DE MASASemifinalele turneelor pe echipe din cadrul campionatelor internaționale de tenis de masă de la Liublia- na s-au terminat cu următoarele rezultate : feminin : R. P. Chineză A— Anglia 3—0 ; R. P. Chineză B — Iugoslavia 3—0 ; masculin : R. P. Chineză A — Suedia 3—1 ; Iugoslavia— R. P. Chineză B 3—0. Echipa feminină a României a învins cu 3—2 Iugoslavia și a pierdut cu 0—3 la R. P. Chineză, în sferturile de finală. Formația masculină a României a fost întrecută în sferturile de finală cu3— 0 de prima echipă a Iugoslaviei.La Copenhaga, într-un meci contând pentru „Cupa Ligii europene", (grupa B) la tenis de masă, echipa Danemarcei a întrecut cu scorul da4— 1 formația Luxemburgului.

HOCHEI PE GHEATAîn orașul elvețian Langnau s-a desfășurat meciul revanșă dintre selecționatele de hochei pe gheață ale Elveției și Italiei. Gazdele au terminat 
directe dintre diferitele țări participante la acestea, cît și între fiecare țară participantă la o organizație și organele de conducere ale altor organizații economice.în sfirsit, Dornind de la adevărul că problemele comerțului, cooperării — ca și, în general, toate problemele economico-politice mondiale — privesc toate statele, au implicații literalmente, globale, România consideră că abordarea și soluționarea acestora nu se pot realiza într-un 

cadru restrîns de state ; la discutarea lor. la negocieri este imperios necesar să participe, pe bază de e- gaiitate. toate statele interesate, ma- nifestîndu-se în permanentă receptivitate fată de punctele de vedere exprimate de fiecare. Aceasta este singura garanție a unor soluții juste. unanim acceptabile și. ca atare, viabile. Sînt. de aceea, mai necesare ca oricînd eforturi permanente din partea tuturor statelor, și. firește. este menirea țărilor socialiste. spre care popoarele lumii privesc ca spre militante ferme pentru înfăptuirea unor relații internaționale noi. echitabile, de a fi promotoare active ale examinării și soluționării, într-un cadru și într-un spirit democratice, a tuturor problemelor economice ce confruntă omenirea contemporană.Un asemenea cadru îl oferă Organizația Națiunilor Unite, organismele sale, ca for unde își pot face auzite părerile și susținute interesele cvasiunanimitatea țărilor lumii. în acest sens, documentul prezentat re-

Vineri dimineața s-a înapoiat în Capitală general de armată Ion Io- niță, ministrul apărării naționale, venind de la Praga, unde a participat la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La sosire, în Gara de Nord, erau prezenți general colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului, generali și ofițeri superiori.Au fost de față Miloslav Jandik, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace, general-maior Josef Gumulka, atașat militar și aero, precum și colonelul Endre Toth, atașat militar și aero al R. P. Ungare la București.
★Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Liban, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Liban, Philippe Takla.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, vineri, în Capitală, o manifestare culturală.Au participat membri ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Zair la București.
★După ce a apărut în fața publicului din Cluj-Napoca, Orchestra simfonică a Filarmonicii din Wroclaw — care ne vizitează țara în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și Polonia — a prezentat, vineri seara, un concert de gală în sala Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Tadeusz Strugala, orchestra a interpretat Simfonia nr. 88 în sol major de Haydn, Simfonia a IV-a concertantă de Karol Szimanovski. solist pianistul Tadeusz Zmudzinski, și Simfonia I de Krysztof Penderecki, în primă audiție.în asistenta la concert se aflau Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, personalități ale vieții cultural-artistice.Au fost prezenți, de asemenea, Wladyșlaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★în perioada 14—21 noiembrie a.c., la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ne-a vizitat țara prof. dr. Halluk Cillov, fosț ministru, economist, profesor la Universitatea din Istanbul, în timpul vizitei, oaspetele a avut întrevederi la I.R.R.C..S, Camera de Comerț și Industrie, Institutul pentru studierea conjuncturii economice internaționale, Academia de studii economice și a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și municipiul Brașov. (Agerpre»)

ÎN CÎTEVA RÎNDURIînvingătoare cu scorul de 6—3 (2—1, 3—2, 1—0). Primul joc, disputat la Herisau, s-a încheiat la egalitate (2-2).
BASCHETîn continuarea turneului pe care-1 întreprinde în S.U.A., echipa masculină de baschet a U.R.S.S. a evoluat la Maryland în compania formației Universității locale. Baschetbaliștii a- mericani au obținut victoria cu scorul de 100—96 (45—44).

TENISîn optimile de finală ale turneului de tenis de la Calcutta s-au înregistrat următoarele rezultate : Gorman — Barlett 5—7, 6—3, 6—2 ; Gisbert — Whitlinger 6—1, 6—1 ; Rahim — Kronk 6—2, 5—7, 6—1 ; Mayer — Dell 6—1, 6—2 ; Cahill — Crealy 6—4, 6—4.
BOXAnul viitor, campionul mondial de box la categoria grea, Cassius Clay, își va pune de două ori titlul în joc.

cent de România subliniază necesitatea ca O.N.U. să-și amplifice considerabil rolul și eficiența în soluționarea problemelor economice, astfel ca instaurarea noii ordini să se situeze ca un obiectiv prioritar al întregii ei activități.Pornind de la ideea că un obiectiv esențial al noii ordini economice îl constituie lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre țări, egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare, România consideră că. in activitatea 

de cooperare economică, trebuie să se tină seama cu precădere de cerința de a se asigura condiții internaționale favorabile, care să sprijine și să stimuleze in mod ferm și eficient progresul rapid al statelor în curs de dezvoltare. Aceasta impune, în domeniul comerțului mondial, lărgirea sistemului generalizat de preferințe, adoptarea de noi măsuri care să faciliteze creșterea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare pe piețele țărilor dezvoltate, a- sigurarea accesului acestora la tehnica și tehnologia modernă : iar în olanul colaborării internaționale, o atenție deosebită formelor noi, superioare. de cooperare economică și tehnico-științifică, în stare să contribuie efectiv la punerea în valoare a resurselor naturale ale țărilor rămase în urmă, la dezvoltarea bazei industriale, la modernizarea în ansamblu a structurii lor economice.După cum este cunoscut, tocmai în spiritul cerințelor dezvoltării largi a comerțului și cooperării internaționale. pe bazele principiale ale

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

Excelenței Sale Domnului SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii LibanAniversarea Zilei naționale a Republicii Liban — proclamarea Independenței — îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personală.Cu această ocazie dorim sincer poporului libanez prieten deplin succes pe calea apărării și consolidării unității, integrității și independenței patriei, a împlinirii aspirațiilor sale de pace, progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Situat la încrucișarea civilizațiilor și a drumurilor a trei continente, Libanul dispune de un peisaj de o rară frumusețe, de un climat mediteranean, de resurse de apă și verdeață, dar mai ales de un popor harnic și inventiv, care a știut să pună în valoare toți acești factori pentru dezvoltarea economică a țării. Libanul modern dispune de mari centre comerciale și industriale — extinderea schimburilor sale economice externe fiind una din sursele tradiționale de venituri ale țării. După cum munca tenace a omului a făcut din a- tracțiile peisajului, climei, inestimabilelor vestigii arheologice tot atîtea atuuri pentru înflorirea turismului, care are un aport însemnat la suplimentarea finanțelor țării. Mari amenajări hidrotehnice asigură dezvol

tarea continuă a agriculturii, fertilizarea terenurilor aride pentru a asigura creșterea neîncetată a producției de cereale și acoperirea din resurse proprii a necesităților interne de consum.De-a lungul secolelor, Libanul a constituit ținta cotropitorilor străini. Dar nimic nu a putut înăbuși dorința sa de libertate, voința de a-și apăra existența și ființa națională. în plin război mondial, poporul libanez și-a strîns rîndurile pentru a scutura dominația colonială. La 22 noiembrie 1943 a fost proclamată independența Libanului, dată memorabilă în istoria atît de zbuciumată a țării.Lupta pentru libertate și independență a poporului libanez a fost urmărită cu profundă simpatie și solidaritate de poporul român, prieten sincer al popoarelor arabe, care acordă o înaltă prețui
vremea

Ieri în (ară : Vremea a continuat să 
se răcească. Cerul a prezentat înnorări 
accentuate, dar numai local au căzut 
precipitații sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare în Maramureș, nor
dul și estul Transilvaniei șl Moldovei 
și în nord-vestul Munteniei. în sudul 
Banatului și centrul Olteniei, precipi
tațiile au fost numai sub formă de 
ploaie. La munte a nins. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări în munți 
și în Moldova. Temperatura la ora 14 
oscila între 1 grad la Joseni și 14 gra
de la Viziru. în București : Cerul a

LOTONumerele extrase la tragerea din 21 noiembrie 1975EXTRAGEREA I : 81 80 2 67 856 26 61 35.EXTRAGEREA A II-A : 87 16 1
51 21 20 22 89. 57.Fond general de cîștiguri : 756 808 lei. din care 12 123 lei report.
Prima oară îl va întîlni pe Henry Clark, un fost sparing-partener al Iul Foreman, urmînd ca, mai tîrziu, în caz de victorie, să primească replica argentineanului Oscar Bonavena. Intilnirea cu Clark ar urma să aibă loc în Republica Dominicană, iar cea cu Bonavena în R. F. Germania.

HANDBALîn cadrul pregătirilor pentru apropiatul campionat mondial feminin de handbal, programat în luna decembrie în U.R.S.S., selecționata sovietică a susținut al doilea joc de verificare la Giessen cu reprezentativa R. F. Germania. Handbalistele sovietice au terminat învingătoare cu 12—8 <7—4).
FOTBALRezultatele ultimelor partide ale turneului de fotbal pentru juniori de la Monte Carlo : Spania — Franța 2—1 (după prelungiri) ; Iugoslavia — Italia 3—2 (2—1) pentru locurile 3—4.

egalității, echității și avantajului reciproc. își desfășoară România socialistă relațiile economice externe. Militând pentru intensificarea Si perfectionarea cooperării economice cu țările membre ale C.A.E.R.. potrivit prevederilor Statutului și Programului complex, cu toate țările socialiste, tara noastră extinde, totodată, pe măsura posibilităților în continuă creștere, generate de dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, legăturile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, precum și cu țările capitaliste avansate industrial — practic cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea socială. Schimburile, acțiunile de cooperare în producție și în alte domenii, în forms variate si avantajoase, inclusiv societăți mixte, sprijinul în formarea de cadre naționale reprezintă contribuții efective ale României, ea însăși tară în curs de dezvoltare, la accelerarea progresului economic al țărilor rămase în urmă. în același timp, tara noastră- desfășoară o intensă activitate pe plan internațional. la O.N.U.. în organismele sale, în toate forurile Si reuniunile internaționale. pentru a se asigura aplicarea în viată a principiilor și acțiunilor de cooperare asupra cărora s-a convenit, pentru a se întreprinde noi și noi pași pe calea restructurării relațiilor economice. într-un spirit de egalitate și echitate. în mod concret. România preconizează adoptarea unui program special de activitate al instituțiilor specializate și organismelor O.N.U. în domeniul cooperării internaționale.Așa cum a stabilit Congresul al XI-lea. cum se prevede în Programul P.C.R.. tara noastră este ferm hotărîtă să promoveze în continuare în mod activ politica ei de dezvoltare a relațiilor economice cu toate statele lumii, să militeze ferm pentru un comerț internațional, pentru extinderea unei cooperări cu adevărat largi și fructuoase, corespunzător cerințelor majore ale creării noii ordini economice, aspirațiilor de progres și pace ale omenirii contemporane.
Ion FINTINARU 

re eforturilor acestora pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea lor pe calea progresului economic și social. Spre satisfacția reciprocă, între țările noastre se dezvoltă o largă cooperare economică. Un moment de cea mai mare însemnătate in evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare l-au constituit vizita întreprinsă în Liban în februarie 1974, de președintele Nicolae Ceaușescu, convorbirile cu președintele Republicii Liban, Suleiman Frangieh. A- cordurile și înțelegerile semnate cu acest prilej au dat un nou și puternic impuls dezvoltării tradiționalelor relații de prietenie și colaborare româno-li- baneze, în folosul celor două popoare, în interesul cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
fost schimbător, mal mult noros, în 
a doua parte a intervalului, clnd a 
plouat slab. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
24 și 25 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor, mal ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros In jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. In celelalte re
giuni, precipitații izolate. Vint potri
vit, cu unele intensificări. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 7 și plus 3 grade, izolat mal co- 
borite In depresiuni, Iar maximele in
tre 2 șl 12 grade. La munte, temporar, 
ninsoare. In București : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

PRONOSPORTCîștigurile concursului din 19 noiembrie 1975Categoria I (13 rezultate) ! 33,05 variante a 1 139 lei.Categoria a Il-a (12 rezultate) I 537,83 variante a 163 Iei.
Accelerarea 

ritmului 
lucrărilor 

pe șantiere
(Urmare din pag. I)la începutul acestei luni, contractele încheiate. Nici unul dintre ei n-a formulat vreo obiecție în această privință. Ne aflăm însă in a doua jumătate a acestei luni și totuși întreprinderea „Independenta" din Sibiu, întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești, „Metalurgica" din București și de utilaj alimentar din Slatina nu și-au respectat angajamentul asumat. Din acest motiv, turnătoria amintită nu a fost dată în exploatare.Acum, cînd sporește însemnătatea fiecărei zile de muncă pe șantiere, prima și cea mai importantă cerință pentru îndeplinirea integrală și la timp a prevederilor planului de investiții din acest an o constituie recuperarea grabnică a tuturor restanțelor în livrarea utilajelor tehnologice. Primul pas trebuie să-l constituie inventarierea utilajelor restante, urmată de introducerea lor imediată în fabricație, execuția rapidă a acestora — cu maximă atenție și răspundere pentru calitatea fiecărui subansamblu — și expedierea cu aceeași operativitate pe șantiere. Este o obligație legală ce revine furnizorilor de utilaje tehnologice și trebuie înfăptuită întocmai. De aceea, conducerile întreprinderilor restante, sprijinite îndeaproape de organizațiile de partid din unitățile respective, au datoria să ia toate măsurile, să acționeze pentru a determina în toate secțiile și sectoarele de producție, la toate locurile de muncă, o puternică mobilizare a forțelor, întronarea unei discipline ferme, care să asigure folosirea integrală a fondului de timp productiv, realizarea fiecărui utilaj și subansamblu la nivelul tehnic și calitativ prevăzut. Totodată, beneficiarii de investiții au datoria să rezolve problemele legate de aprovizionarea cu materiale speciale — țevi, armături, fitinguri și flanșe — absolut necesare pe un șir de șantiere pentru intensificarea ritmului de montaj tehnologic.In răstimpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, fiecare zi, fiecare oră trebuie folosite din plin pe șantiere. Toți factorii angajați în realizarea investițiilor au datoria să-și concentreze la maximum forțele pentru accelerarea ritmului lucrărilor de construcții-montaj, să facă tot ce le stă in putință pentru a pune în funcțiune obiectivele șl capacitățile de producție prevăzute în planul pe 1975.
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Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 

juridice al Adunării Generale

„O.N.U. trebuie să joace un rol 
mai eficient in promovarea păcii

Conferința mondială a reprezentanților 
mișcărilor naționale pentru pace 

Mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu 
primit cu deosebit interes

11 PUlIUIINDllil

și colaborăriiNAȚIUNILE UNITE 21 — Corespondentul nostru transmite : Dezbaterile din cadrul Comitetului pentru problemele juridice al Adunării Generale continuă să aibă ca subiect dominant creșterea rolului O.N.U. in viața internațională, majoritatea intervențiilor conținînd referiri exprese la raportul Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U.Ambasadorul austriac, Peter Jan- kowitsch, referindu-se la documentul cu privire la poziția României in problemele îmbunătățirii și democratizării activității O.N.U. — supus recent atenției sesiunii Adunării Generale — a declarat că este recunoscător țării noastre pentru efortul remarcabil făcut în vederea identificării de soluții constructive problemelor care confruntă omenirea și Națiunile Unite. Arătînd că lumea s-a schimbat, radical în ultimii 30 de ani și că, în consecință, O.N.U. a devenit, numeric, mult mai cuprinzătoare, vorbitorul a relevat necesitatea unui cadru adecvat sporirii rolului tuturor țărilor, inclusiv al tinerelor state independente.Reprezentantul Pakistanului, Ma- san Mahmoud, a subliniat că țara sa s-a pronunțat constant in favoarea creșterii rolului Națiunilor Unite, a sporirii eficacității și democratizării activității sale, pentru sporirea potențialului de acțiune in vederea îndeplinirii scopurilor și idealurilor înscrise în Cartă. Vorbitorul a relevat necesitatea creării unui organism Însărcinat cu urmărirea modului în care statele membre transpun în viață rezoluțiile și hotărîrile Adunării Generale, și Consiliului de Securitate.Henryk Jaroszek, reprezentantul Poloniei, referindu-se la creșterea rolului O.N.U. în viața economică și

internaționale** căpolitică internațională, a declarat țara sa este convinsă că eficacitatea organizației in lume depinde în primul rind de modul în care prevederile Cartei sînt transpuse pe planul relațiilor dintre state. Cel mai bun mijloc de sporire a rolului O.N.U. este aplicarea fără rezerve a prevederilor Cartei de către toate statele, indiferent de mărimea lor, nivelul de dezvoltare și sistemul social-politic.Reprezentantul Libiei, Abdul Aziz Omar, a declarat că organizația a parcurs în timp o distanță destul de mare pentru ca acum să facă un popas și să-și analizeze rezultatele și minusurile înregistrate în misiunea sa de a apăra pacea și securitatea lumii și a-i ajuta pe cei care îi solicită ajutorul. Numeroase popoare au rupt lanțurile robiei coloniale, a a- părut „lumea a treia" și s-au înregistrat alte transformări imense pe harta politică a lumii, fără ca O.N.U. să fi realizat dezideratul omenirii — o lume la adăpost de războaie. Prin îmbunătățirea Cartei, trebuie să se ajungă la respectarea principiului e- galității depline în drepturi a statelor la dezbaterea, negocierea și soluționarea problemelor care confruntă lumea de azi.La rîndul său, reprezentantul Ma- layeziei, Lee Boon Peng, a subliniat că obiectivul central al Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U. trebuie să fie elaborarea de propuneri și recomandări concrete adresate Adunării Generale, vizînd îmbunătățirea activității și democratizarea organizației, în așa măsură încît să o transforme într-un adevărat centru internațional de armonizare a acțiunilor statelor membre, într-un scut de nădejde al libertății și independenței popoarelor, al păcii și securității lumii.
În sprijinul drepturilor legitime ale poporului

palestinean
Intervenția reprezentantului României în Comitetul politic specialîn Comitetul politic special al A- dunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra punctului privitor la activitatea Oficiului Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru re- fugiații palestineni în Orientul Apropiat (U.N.R.W.A.). Numeroși vorbitori. între care și reprezentantul României. Dumitru Roșu, au relevat că reglementarea problemei refugia- tilor palestineni nu se poate reduce numai la aspectul umanitar, ci implică, în primul rînd, o soluție politică capabilă să asigure satisfacerea drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv dreptul său de a constitui un stat național independent.După 25 de ani. arăta reprezentantul român, populația palestineană continuă să trăiască din caritate internațională. numărul refugiaților a crescut, iar situația s-a înrăutățit. Ignorarea în continuare a aspirațiilor și drepturilor săle legitime.

Rezoluție 
în problema cipriotăAdunarea Generală a O.N.U. a a- doptat joi seara — cu 117 voturi pentru, unul contra și nouă abțineri — o rezoluție în problema cipriotă, care subliniază necesitatea soluționării situației din Cipru prin mijloace pașnice. Rezoluția se pronunță pentru respectarea suveranității, independenței, integrității teritoriale și nealinierii Republicii Cipru, cerind încetarea oricărei intervenții străine in problemele interne ale țării. Totodată, se subliniază necesitatea retragerii neîntîrziate din Cipru a tuturor forțelor armate străine, precum și a întregului personal militar străin staționat în insulă. Rezoluția cere părților direct interesate să adopte de urgentă toate măsurile necesare pentru a facilita reîntoarcerea refugiaților la căminele lor și pentru soluționarea tuturor celorlalte aspecte privind problema refugiaților.Se recomandă, totodată, reluarea Imediată a negocierilor intercomuni- tare, care să se desfășoare sub auspiciile secretarului general al O.N.U., într-o manieră utilă și constructivă, asigurindu-se egalitatea intre cele două părți, pentru a se ajunge la un acord reciproc acceptabil, pe baza respectării drepturilor fundamentale și legitime ale celor două comunități cipriote. Pentru a asigura succesul acestor negocieri, rezoluția cere părților să se abțină de la orice acțiune unilaterală, inclusiv de la modificarea structurilor demografice ale Ciprului.

tergiversarea soluționării problemei palestinene nu pot decît să perpetueze și să agraveze situația din Orientul Apropiat, periclitînd, pacea și securitatea în zonă și în lume.România, a arătat vorbitorul, vede în legitimitatea statului palestinean o confirmare în practică a sacru al tuturor popoarelor de a se dezvolta liber și dent. Afirmarea poporului nean ca entitate națională și recunoașterea largă a acestuia pe plan internațional, inclusiv la O.N.U.. constituie o schimbare fundamentală a situației din Orientul Apropiat, deschide noi perspective pentru o pace dreaptă și justă in zonă.Declarînd că România s-a aflat printre primele țări care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca unic reprezentant legitim al poporului palestinean și că pronunță în favoarea participării a- cesteia la Conferința de pace de Geneva, pe picior de egalitate cu celelalte părți participante, reprezentantul țării noastre a apreciat condițiile internaționale actuale drept favorabile pentru progresul pe calea instaurării unei păci juste în Orientul Apropiat prin concertarea celor mal adecvate mijloace diplomatice și politice internaționale.

dreptului din zonă indepen- palesti- distinctă

sela

Sal-SAIGON 21 (Agerpres). — La gon a avut loc, vineri, ședința de închidere a Conferinței politice consultative pentru reunificarea națională pe linie de stat a Vietnamului.După cum transmite agenția V.N.A., Truong Chinh, conducătorul delegației Vietnamului de nord, și Pham Hung, conducătorul delegației Vietnamului de sud, au semnat, cu acest prilej, cele două documente oficiale ale conferinței : Comunicatul privind Conferința politică consultativă pen-

tru reunificarea națională și Lista problemelor în care cele două delegații au realizat un acord unanim la această conferință. Semnarea documentelor a decurs într-o atmosferă sărbătorească.LaHuuC.C.rareo cuvîntare, în care a relevat semnificația istorică a acestei conferințe.
încheierea conferinței, Nguyen Tho, președintele Prezidiului al Frontului Național de Elibe- din Vietnamul de sud, a rostit

spania Declarații în favoarea 
democratizării vieții politiceNumeroase personalități politice, reprezentanți ai organizațiilor politice de opoziție spaniole se pronunță cu insistență pentru adoptarea unor măsuri menite să ducă la instaurarea democrației în Spania, pentru reforme și restructurări de natură instituțională și constituțională, pentru amnistierea deținuților politici, libertatea sindicatelor.

MOSCOVA 21 — Corespondentul nostru transmite : Vineri, în Palatul Smolnii. din Leningrad, s-a deschis Conferința mondială a reprezentanților mișcărilor naționale pentru pace, la care iau parte reprezentanți din aproximativ 100 de țări ale lumii, printre care și România, precum și ai unor organizații internaționale.Conferinței i-a fost adresat un mesaj de către L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Ordinea de zi a conferinței adoptată în prima ședință cuprinde probleme privind intensificarea luptei opiniei publice, a popoarelor, pentru transpunerea în viață a normelor și principiilor înscrise în Actul final al

Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, pentru înfăptuirea dezarmării generale și complete, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru lichidarea focarelor de tensiune, pentru consolidarea păcii în lume.în ședința plenară de după amiază s-a dat citire mesajului adresat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Mesajul a fost ascultat cu deosebit interes de asistență, fiind îndelung aplaudat.Lucrările conferinței vor dura pînă la 24 noiembrie.

• OCHELARI PENTRU 
DALTONIȘTI? Oameni de știință de la Institutul pentru automatică al Școlii tehnice superioare din Szczecin experimentează, în prezent, un model de ochelari pentru persoane care nu pot distinge culorile. Dacă testele se vor solda cu rezultate satisfăcătoare, scriu ziarele poloneze, se va trece la producția în serie a acestui tip de ochelari.

de organizare a partidelor politice și

O declarație
a agenției A. C.T. C.Referindu-se la adoptarea în Adunarea Generală a proiectului de rezoluție prezentat în problema coreeană de un grup de țări socialiste și nealiniate, intre care și România, ageptia A.C.T.C. apreciază că rezultatul favorabil al votului reprezintă o mare victorie, ce consfințește o- rientarea justă a R.P.D. Coreene in ceea ce privește reunificarea pașnică si independentă a patriei. Această rezoluție, arată agenția, este, in același timp, o victorie a tuturor forțelor progresiste care sprijină cauza dreaptă a poporului coreean, pentru retragerea trupelor americane din Coreea de sud, staționate sub drapelul O.N.U., și pentru realizarea re- unificării independente și pașnice Coreei. a

ROMA 21 (Agerpres). — Salariații cunoscutelor firme producătoare de automobile italiene «erați", „Lamborghini" și maso" au revendicind lor cu care industriei ..Lamborghini' zent numai cu jumătate din capacitatea sa de producție. Toate aceste companii resimt efectele crizei de desfacere a automobilelor.

„Ferrari", „Ma- „De To- participat joi la o grevă, soluționarea probleme- este confruntat sectorul de automobile. Firma " funcționează în pre-

Președintele Republicii Togo a primit 
delegația economică română

Aflați la Atena, reprezentanții a trei organizații politice spaniole, membre ale Juntei Democratice — Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Jose Vidai Beneito (Partidul Socialist Popular^ și Calvo Serer (monarhist liberal) — au declarat, în cursul unei conferințe de presă, că au căzut de acord să nu recunoască pe prințul Juan Carlos drept șef aî statului spaniol. Ei consideră că Spania trebuie să aibă un guvern provizoriu, reunind toate forțele democratice ale țării, care să organizeze un referendum popular, iar apoi alegeri generale, pentru a da poporului spaniol posibilitatea să-și exprime liber voința sa.Santiago Carrillo a declarat că Juan Carlos nu este decît reprezentantul franchismului. El a adăugat că democrația poate fi instaurată fără violențe, apreciind însă că forțele fasciste și reacționare sînt încă puternice în această țară, mai ales în cadrul poliției, al gărzii civile și al a- paratului administrativ. „Dar Franco a murit, iar marea majoritate a poporului spaniol se va pronunța pentru democrație. Deja, anumite cercuri conducătoare au abandonat franchismul. îmbrățișînd democrația" — a afirmat Santiago Carrillo. Secretarul general al Partidului Comunist din Spania a apreciat că unul dintre obiectivele luptei politice din Spania postfranchistă îl va constitui soarta prizonierilor politici.

Un alt purtător de cuvînt al Juntei Democratice, Jose Luis de Villalonga, a declarat : ..după perioada de imobilism din ultimele săptămîni, situația începe să devină, foarte rapid, dinamică. Junta Democratică are un program de acțiune, ale cărui detalii vor fi publicate pe măsura adoptării lor". El a adăugat că una dintre primele măsuri așteptate în aceste zile va fi proclamarea unei amnistii generale pentru deținuții politici.Purtătorul de cuvînt al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, organizație politică participantă la alianța de opoziție Platforma de Convergență Democratică, a apreciat, la rîn- dul său, că „acum trebuie făcut totul pentru înlocuirea instituțiilor dictaturii". în acest sens, a adăugat el, pentru noi nu poate fi vorba de a trata cu Juan Carlos, moștenitorul lui Franco — produs al războiului civil — care nu poate emite pretenții la puterea legitimă. Reprezentantul P.S.M.S. a afirmat că acest partid se pronunță pentru o ruptură democratică pașnică, prin intermediul a- legerilor libere, care să permită poporului spaniol să procedeze la alegerea regimului său. „Susținem cu fermitate ca această tranziție să se realizeze calm și fără violență, dar, din nefericire, această schimbare a procesului istoric riscă să fie dificilă, întrucît există temeri că elementele franchiste, se vor opune cu forța mersului înainte către democrație".

LOME 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Togo, generalul Gnassingbe Eyadema. a primit pe Nicolae Ionescu, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, conducătorul unei delegații române care a efectuat o vizită de prietenie în Togo.Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației române a transmis președintelui Republicii Togo cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul togolez. Mulțumind, șeful statului togolez a rugat să fie adresate președintelui Nicolae

Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate poporului român.Delegația română a avut convorbiri cu o delegație togoleză, condusă de Koudjolou Dogo, ministrul planului, comerțului, industriei și transporturilor. Părțile au convenit asupra unui program de măsuri pentru realizarea unor proiecte de interes comun in domeniile agriculturii, industriei, minelor. asistenței tehnice și pregătirii cadrelor. Au fost semnate acorduri care creează cadrul juridic pentru relațiile bilaterale în domeniul cooperării economice, științifice și tehnice și în domeniul cooperării comerciale.

• COPIII Șl BALENA. Un fluierat straniu, sacadat, ca un strigăt chinuit după ajutor, a atras. într-o dimineață, doi băieți din Clacton (Marea Bri- tanie) spre malul lui Black River. Pe plajă se zbătea, neputincioasă, o balenă, eșuată acolo probabil din cauza refluxului. Robert și Garry au luat imediat măsuri pentru salvarea ceta- ceului. Au făcut rost de găleți și l-au stropit mereu, pentru că știau că îl pîndea primejdia pieirii prin deshidratare. De asemenea, au săpat un făgaș prin care, la ora fluxului, balena să ajungă din nou în apele adînci. Și, într-adevăr, spre seară, ea a ieșit în larg... Cu puțin timp mai înainte, ziarele publicaseră o statistică alarmantă : în 1973/ 1974 au fost vînate în lume peste 44 000 de balene, specia lor fiind tot mai mult amenințată cu dispariția. Or fi aflat cei doi băieți de această statistică ? Oricum, ei știu că lumea ar fi mai puțin frumoasă fără Moby Dick...

(Agerpres)
Apelul Comitetului provincial Madrid al P.C.S— Comi- P.C. din un apel spaniolăMADRID 21 (Agerpres). tetul provincial Madrid al Spania a adresat vineri muncitorilor din capitala pentru declanșarea de greve, organizarea unor adunări și a unor marșuri către închisorile în care sînt închiși, prizonieri politici „în vederea angajării luptei finale pentru democrație" — relatează agenția France Presse. într-un manifest, larg difuzat vineri la Madrid, comitetul cheamă pe muncitori să acționeze pentru a „smulge deținuții din închisori, pentru a ocupa și prelua conducerea sindicatelor. pentru a impune prezența manifestă aDocumentul

forțele ordinii publice au în prezent obligația politică de a sprijini transformarea democratică a Spaniei".Comitetul provincial al P.C. din Spania reamintește că prințul Juan Carlos „preia puterea grpție doar voinței lui Franco, iar aceasta reprezintă. în mod vădit, o încercare de menținere a Spaniei, prin violență și presiune, sub dominația minorității antinaționale atașate puterii". în sfîrșit, documentul P.C.S. declară că inițiativa mocratică cratică de mod unit.gimul franchist „deschide drumul ce trebuie parcurs de urgență".
întreprinsă- de Junta Deși de Convergența Demo- a se opune împreună, în succesiunii stabilite de re-

PRAGA Vizita delegației Academiei „Ștefan Gheorghiu**PRAGA 21 — Corespondentul A- gerpres transmite : Delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele consiliului de conducere, rectorul academiei, care se află în Cehoslovacia într-o vizită de schimb de experiență la

invitația Școlii superioare politice de pe lîngă C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a fost primită, vineri, de Josef Havlin, secretar al C.C. al P.C.C. în timpul primirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, s-a realizat o informare reciprocă asupra sarcinilor și activității instituțiilor de învăță- mînt superior ale celor două partide comuniste frățești.
Plenara C. C. al P. M. U. P.VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc plenara C.C. al P.M.U.P. Edward Gierek, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a prezentat tezele de bază ale raportului Comitetului Central, pregătit pentru Congresul al VII-lea al partidului, care va fi convocat la 8 decembrie.

lisabona Reuniune a Consiliului Revoluției

tuturor forțelor politice", apreciază că ..armata și

LISABONA 21 (Agerpres). — în cadrul reuniunii de vineri, Consiliul Revoluției a examinat criza politica actuală — se arată în comunicatul președinției republicii transmis de agenția portugheză de informații „ANOP". S-a hotărît, cu acest prilej, începerea imediată de negocieri intre Consiliul Revoluției și partidele politice, în vederea găsirii unei „platforme de echilibru capabile să ducă la satisfacerea revendicărilor juste ale clasei muncitoare, care ar putea să includă remanieri oportune în cadrul guvernului". Consiliul a cerut primului ministru, Jose Pinheiro de Azevedo, să facă totul pentru reluarea normală a activităților guvernului, pînă la rezolvarea crizei actuale.

în cadrul aceleiași reuniuni, Vasco Lourențo a fost numit comandant al regiunii militare Lisabona, avansat la gradul de general. Acest post era deținut pînă în prezent de Otelo Sa- raiva de Carvalho, care își păstrează funcția de șef al Comandamentului operațional continental — COPCON. în acest context a fost hotărîtă și desființarea Grupului militar de intervenție — A.M.I.în vederea realizării imediate a primei faze a proiectului alianței dintre popor și Mișcarea Forțelor Armate, a fost creată o comisie însărcinată cu elaborarea principiilor privind instituirea organizațiilor populare unitare de bază, la nivel local.

agențiile de presă transmit
R. P. Angola dorește relații cu toate statele
subliniază ministrul de externe, Eduardo dos Santos

întrevedere. Aflat la Mosco' va, tovarășul Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-mate- riale și controlului gospodăririi fondurilor fixe al României, a avut o întrevedere cu tovarășul V. E. Dimșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri pentru aprovizionarea tehni- co-materială. A avut loc o convorbire privind relațiile economice româno- sovietice. La întrevedere a luat parte Gheorghe Badrus, ambasadorul României in Uniunea Sovietică.
în favoarea extinderii 

cooperării cu statele socia
liste ,s-a pronunțat, in camera inferioară a Parlamentului olandez, ministrul economiei, F. Lubbers, lan- sind un apel în acest sens cercurilor financiare și industriale ale țării. El a subliniat că guvernul olandez este dispus să acorde sprijin financiar activităților de lărgire a comerțului cu aceste state. Potrivit datelor oficiale publicate, exporturile de produse industriale olandeze în țările socialiste au crescut in primele șase luni ale anului cu 15 la sută.

Convorbiri iugoslavo- 
v e s t-g e r m a n e. președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit delegația parlamentară a R.F. Germania condusă de Annemarie Renger, președintele Bundestagului, fiind abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor de colaborare bilaterală, cît și unele probleme internaționale actuale. Parlamentarii vest-germani au fost, de asemenea, primiți de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.

0 conferință asupra ac
tivităților corporațiilor mul
tinaționale urraeaza sâ fie organizată în cursul anului viitor (probabil in aprilie), a hotărît forumul director al Organizației Internaționale a Muncii, reunit la Geneva. Vor fi prezentate șapte rapoarte, elaborate de experții O.I.M., care vor cuprinde date privind implicațiile sociale ale activităților acestor companii, inclusiv ale celor în domeniul petrolier.

„Pioneer-11".La Centrul spa_ țial Mountain View, California, > au fost recepționate primele informații privind atmosfera planetei Saturn transmise de sonda spațială americană „Pioneer-ll", din care rezultă că atmosfera planetei este cu 10 la sută mai puțin strălucitoare decît se anticipase.

La invitația președintelui Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, și a președintelui Consiliului de Miniștri, Stanko Todorov, primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, va întreprinde, in zilele de 1—3 decembrie 1975, o vizită oficială în R. P. Bulgaria — informează a- genția B.T.A; Premierul turc va fi însoțit de ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Caglayangil.
S-ou încheiat Ia Mosco- 

yjj. lucrările Comisiei de cooperare Apimondia și Comitetului național U.R.S.S. al Apimondiei cu privire la activitatea științifică și economică pentru anul 1976. Cu acest prilej, președintele Apimondiei, prof. Harnaj (România), a fost primit B. Runov, adjunct al ministrului griculturii al U.R.S.S.

Ku fost reluate negocie
rile dintre Republica Panama și Statele Uniți- cu privire la semnarea u- nui nou tratat asupra Canalului Panama și a zonei adiacente acestuia, aflate în prezent sub jurisdicție nord- americană. Ultimele negocieri S.U.A. — Panama, desfășurate în urmă cu două luni, au fost suspendate datorită deosebirilor intre pozițiile părților asupra unor prevederi ale noului tratat.

LUANDA 21 (Agerpres). — într-o declarație făcută reprezentanților presei, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Angola, Jose Eduardo dos Santos, a subliniat că, promovind o politică de nealiniere, guvernul de la Luanda este gata să stabilească relații cu toate statele lumii care-i respectă suveranitatea. El a precizat că, in primele zece zile de la _ proclamarea independenței, Republica Populară Angola a fost recunoscută de 27 de țări. Vorbitorul a menționat că R.P. Angola consideră ca aliați ai săi statele prietene

din Africa, țările socialiste, toate forțele progresiste din lume, evidențiind că guvernul angolez acordă o importanță deosebită extinderii relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu Mozambic, Guineea- Bissau, Republica Capului Verde, Sao Tome și Principe — state care au a- vut o istorie asemănătoare cu cea a Angolei. Noi extindem relațiile de solidaritate, prietenie și colaborare cu țările socialiste, care întotdeauna au sprijinit lupta noastră pentru eliberare, a spus în încheiere Eduardo dos Santos.

V. de a-

Un acord de cooperare ,n domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare, in valoare de peste 5 miliarde de dolari, a fost ratificat între Brazilia și R.F.G. cu prilejul vizitei la Brasilia a ministrului de externe vest-german, Hans-Dietrich Genscher. Acordul prevede livrarea de echipament și asistență tehnică de către R.F.G. in vederea construirii a zece centrale nucleare in Brazilia.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

MOSCOVA

„Saliut-4“ primește oaspeți

In capitala Austriei a avut loc 
o seară românească, consacrată 
aniversării împlinirii a 125 de 
ani de la nașterea lui Mihai E- 
minescu. Despre opera emines
ciană, in contextul literaturii 
europene a secolului al XIX-lea, 
au vorbit prof. dr. Fritz Peter 
Kirsch, și prof. dr. Ștefan Mun- 
teanu, profesor român la lecto
ratul de limbă și literatură ro
mână al Universității din Viena. 
La manifestare au participat 
personalități ale vieții cultural- 
artistice austriece, profesori și 
studenți. A fost prezent, de ase
menea. ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu.

★

In intervalul 9—19 noiembrie, 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat din Ploiești a fost 
oaspetele Operei din Berlinul 
occidental, acompaniind baletul 
vest-berlinez in opt spectacole. 
Publicul și presa de specialitate 
au apreciat in mod deosebit ți
nuta interpretării orchestrale.

Criza politică din Fin
landa. Primul ministru desemnat al Finlandei, Martti Miettunen, a a- nunțat că, în urma eșecului înregistrat in încercarea de a forma un guvern de coaliție, renunță la mandatul încredințat de președintele Urho Kekkonen, precizînd că aceasta se datorează refuzului Partidului socialdemocrat și al Partidului comunist de a accepta platforma sa de guvernare.

împrumut.Fondul arab pentru dezvoltare economică și socială a a- cordat Tunisiei un împrumut în valoare de 4 milioane de dinari kuwei- tieni (aproximativ 36 milioane de dolari). destinat finanțării proiectului de exploatare a 780 milioane metri cubi de gaz natural, pentru satisfacerea nevoilor de energie electrică ale țării. împrumutul este rambursabil în 15 ani, cu o dobîndă de sută. 6 la
Majorarea tarifelor,n me- die cu 7 la sută a fost hotărîtă reprezentanții companiilor membre ale Organizației internaționale pentru transporturile aeriene (I.A.T.A.), reuniți la Cannes — a anunțat secretarul general al organizației, Gordon Ruddick. Noile tarife urmează să intre în vigoare de la 1 aprilie 1976.
Ninsori abundente,însoțite de viscole, au fost înregistrate in mai multe state americane din zona centrală a S.U A. — între care Colorado. Kansas, Dakota de Nord și Sud, Nebraska, Minnesota și Wisconsin. In unele zone, viteza vîntului a atins 80 mile (aproximativ 120 km) la oră. înrăutățirea subită a vremii a determinat închiderea școlilor și întreprinderilor în unele localități, provocînd, totodată, perturbații traficului rutier. Efective ale poliției și gărzii naționale participau vineri la operațiunile de deszăpezire.

de

Rezervele mondiale de 
gaz natural s-au redus în 1974 cu circa 2 miliarde metri cubi. ajun- gînd Ia cantitatea de 61 miliarde metri cubi, a anunțat Comisia federală a energiei din Statele Unite.

După ce a găzduit două echipaje de cos- monauți (în ianuarie pe A. Gubarev și G. Greciko, iar in mai pe P. Klimuk și V. Se- vastianov), după ce a funcționat pe o orbită circumterestră 7 848 de ore, stația orbitală sovietică „Saliut-4“, departe de a fi scoasă la „pensie", și-a demonstrat din nou o surprinzătoare tinerețe. în seara de 19 noiembrie. ea a servit drept „debarcader" navei cosmice nepilotate „Soiuz-20“. Procesul cuplării a avut loc pe o orbită circumterestră, undeva deasupra Indoneziei.Lansată în noaptea de 17 noiembrie de la Baikonur. „Soiuz-20". sau „cărăușul ceresc", cum a fost denumită, a ajuns după două zile pe „orbita de montaj". A început complicatul proces al aparatelor automate de bord care au făcut ca cele două corpuri cerești să execute un adevărat „dans cosmic", spre a-și fixa pozițiile de cuplare. La distanța de 500 metri. viteza ambelor a- parate era de numai un metru pe secundă. „Dansul" a încetat ; „Soiuz-20" se îndreaptă sigur spre țintă. Funcționează numai

micile motoare care corectează punctele de joncțiune. Apoi cele două corpuri au dispărut pentru o oră și jumătate din cîmpul de radiovizibilitate. La reapariție erau unite. „Soiuz-20" primea deja energie electrică de la „Saliut-4“. Se verifica gradul de ermeticitate. Momente pe care cosmonautul V. A. Sata- lov le evocă și acum cu emoție : „Nici o mișcare in plus, tot un ghem de nervi... și-abia după cuplare iți dai seama că ești lac de sudoare". De data aceasta, întregul proces a fost preluat de mașinile automate. Chiar după primele două evoluții în jurul Pămintului, conducătorul acestui zbor, V. D. Blagov, a declarat că totul a decurs perfect.Experimentul demonstrează perseverenta cu care cosmonautica sovietică dezvoltă paralel zborurile cosmice pilotate și cele în regim automat. De fapt, prima cuplare automată a două aparate cosmice a avut loc acum opt ani. cu navele nepilotate „Cosmos". „Dar altul este nivelul tehnic al actualului experiment" — apreciază cosmo- nautul-savant Kon

stantin Feoktistov. în- tr-adevăr, simpla enumerare a înzestrării tehnice a stației „Sa- liut-4“ oferă o imagine vastă asupra gradului ei de tehnicitate : în cele trei încăperi de la bordul acesteia se află circa 1 500 sisteme, instrumente și a- parate, circa o sută de motoare electrice pun în mișcare diferitele ei mecanisme.Explicînd ziariștilor necesitatea continuării experimentelor cosmice automate, K. Feoktistov arăta : „Pe viitor, stațiile orbitale vor avea ’cîteva sub- ansamble de cuplare, iar navele fără pilot vor fi folosite ca mijloace de transport pentru mărfuri sau pentru a duce cosmo- nauților de pe stație alimente. materiale pentru cercetările științifice, rezerve de combustibil sau pentru a readuce pe Pă- mînt roadele muncii cosmonauților. ca de exemplu peliculele foto sau de film, benzile de magnetofon etc. Experimentul actual prezintă o mare Însemnătate pentru viitorul cosmonauticii și sîntem bucuroși că se desfășoară cu succes".
1. DUTA

• SURPRIZA D’N 
EPRUBETĂ. Are vitamina C (acidul ascorbic, In manuale) doar un rol... psihologic în combaterea răcelilor ? Așa încep să creadă cercetătorii unei mari firme farmaceutice din Wilmington (Delaware, S.U.A.). în laboratoarele acestei firme au fost efectuate două serii de experiențe. Mai întîi, virușii răcelii au fost tratați cu acid ascorbic pur (netabletat) ; rezultatul : virușii au continuat să se înmulțească. Apoi, alte culturi de viruși au fost puse în contact cu acid ascorbic preparat (tablete ori drageuri) ; de data asta, 12 tipuri de viruși au încetat să se mai dezvolte. Au urmat minuțioase analize chimice. Surpriză ! în tabletele de vitamina C s-au găsit urme de zinc, apărute ca impurități — sub forma unui compus : ascorbatul de zinc — în procesul preparării. De unde și ipoteza că virușii au fost atacați nu de vitamina C, ci de acest compus al zincului. Potrivit revistei „Medical Tribune", e posibil ca in viitor să ni se recomande o terapie cu zinc în caz de răceală. Deocamdată, să nu uităm însă de vitamina C, de pastila acrișoară dătătoare de sănătate...

• COLUMB ERA GE- 
NOVEZ ? Documente descoperite în aceste zile în arhivele care au aparținut vechii republici genoveze vor pune capăt, după cît se pare, controverselor existente între experți în ceea ce privește originea lui Cristofor Columb. Este vorba de două acte de închiriere a unei case din Genova, pe numele cetățeanului genovez Domenico Colombo, tatăl viitorului descoperitor al Americii, care avea pe acea vreme vîrsta de 18 ani. Actele provin din dosarele unui notar pe numele de Paolo Recco și poartă datele de 9 august și, respectiv, 20 septembrie 1469.

• LONEBURGUL SE 
SCUFUNDĂ ? Cartierul vechi al orașului vest-german Liineburg s-a scufundat, numai în ultimul an, cu cinci centimetri. Fenomenul acesta, semnalat de decenii, este cauzat de o structură geologică ce a dăruit cindva bogăție și glorie localității : subsolul ei este constituit în bună parte dintr-un zăcămînt de sare ; excavările intense de odinioară, precum și apele subterane au șubrezit dh- cămîntul, provocînd tasări și prăbușiri ce se fac simțite la suprafață. O vreme, autoritățile locale au procedat la demolarea clădirilor seculare, trans- formind terenurile respective in zone de parcare. Valoarea arhitectonică și istorică a edificiilor, multe datind din Evul mediu, a convins însă, pînă la urmă, pe edili că se impune mai curind consolidarea și conservarea „orașului vechi". O expertiză geologică a arătat că, cel puțin un veac de acum înainte, chiar în cazul scufundării lente a temeliilor, clădirile nu vor fi pindite de pericolul prăbușirii.

• CUM PUTEM SAL
VA PĂSTRĂVII. în rîurile din regiunile sudice ale Norvegiei păstrăvii sînt pe cale de dispariție din cauza poluării. Cu toate acestea, unele exemplare rezistă mai bine condițiilor vitrege. Ca urmare, s-a inițiat studierea posibilităților de a transmite genetic această vitalitate. Acțiunea este considerată de unii ca interesantă din punct de vedere științific, de alții utilă, dar cei mai mulți norvegieni sint de părere că remediul radical îl constituie combaterea poluării rîurilor,

• MUZEUL SĂRII, in castelul Aigle (Elveția), pînă nu de mult în paragină, se află în curs de amenajare un original muzeu al sării, locuitorii acestei regiuni fiind cunoscuți din cele mai vechi timpuri pentru ingenioasele metode de exploatare a acesteia. în mai multe săli ale castelului va putea fi urmărită întreaga istorie a sării, scoasă din mare, smulsă din fundul minelor sau extrasă cu multă trudă din trestii incinerate.
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