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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
l-a primit pe ministrul agriculturii al S. U. A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in ziua de 22 noiembrie, 
pe Earl Butz, ministrul agriculturii 
al Statelor Unite, care face o vizită 
in țara noastră.

La întrevedere au participat An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, precum și 
Richard Vietz, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la București.

Ministrul american a arătat că ii 
revine plăcuta misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări din partea președin
telui S.U.A., Gerald Ford.

Președintele Nicolae Ceaușescu a

rugat pe oaspete să .transmită, din 
partea sa, președintelui Gerald Ford 
un călduros salut și cele mai bune 
urări.

In cadrul convorbirii, au fost abor
date aspecte privind stadiul actual al 
relațiilor de colaborare româno-ame- 
ricane, subliniindu-se importanța în
tâlnirilor și convorbirilor de la Bucu
rești și Washington, dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, 
pentru promovarea și. diversificarea 
acestor relații.

In cadrul întrevederii, s-a acordat 
o atenție deosebită raporturilor de 
colaborare româno-americane în do
meniul agriculturii, apreciindu-se că

pe acest tărîm există posibilități largi 
atit pe plan bilateral, cit și în con
textul preocupărilor actuale pentru 
sprijinirea dezvoltării agriculturii și 
rezolvării problemei alimentației în 
toate țările lumii, îndeosebi în cele 
în curs de dezvoltare.

Schimbul de vederi a evidențiat 
convingerea că dezvoltarea relațiilor 
dintre România și S.U.A. în domeniul 
agriculturii, ca și în alte domenii, 
contribuie la consolidarea prieteniei 
și colaborării dintre cele două țări, 
slujesc cauzei păcii și cooperării rod
nice dintre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

ÎN AGRICULTURĂ 
„CAMPANIA" ESTE PERMANENTĂ

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului „Daily News“ din Ankara

în agricultură continuă executa
rea lucrărilor de sezon : se recol
tează și se transportă din cîmp ul
timele cantități de sfeclă de zahăr, 
se fac arături de toamnă pe supra
fețele ce vor fi însămînțate cu cul
turi de primăvară, se fertilizează 
terenurile cu îngrășăminte naturale 
și chimice, se amenajează viitoa
rele grădini de legume. De fapt, 
lucrările continuă și trebuie să con
tinue în toată perioada de iarnă, 
pentru că în agricultură nu există 
și nici nu poate să existe un sezon 
de repaus total. Sînt numeroase lu
crări de făcut, unele urgente „la 
zi", altele care vizează pregătirea 
producției anului viitor. Tocmai de 
aceea, datoria organizațiilor de 
partid de la sate, a consiliilor popu
lare comunale și a conducerilor u- 
nităților agricole este de a lua, în 
continuare, măsuri în vederea orga
nizării temeinice a muncii, mobili
zării tuturor oamenilor muncii, ast
fel încît toate lucrările să fie exe
cutate fără înțîrziere și de bună ca
litate. Cum se desfășoară lucrările 
agricole specifice acestui sezon, pe 
ce trebuie să se pună accent în a- 
ceste zile ?

Recoltarea și transportul sfeclei 
de zahăr. Pentru a se asigura ma
teria primă necesară fabricilor de 
zahăr pentru sezonul care urmează 
pînă la încheierea campaniei de 
prelucrare, din luna noiembrie tre
buia să se treacă din plin la recol
tat, iar rădăcinile să fie transpor
tate repede din cîmp și însilozate. 
Or, potrivit datelor- furnizate de 
ministerul de resort, vineri, 21 no
iembrie, mai erau 5 000 hectare de 
pe care nu se recoltase sfecla de 
zahăr. întrucît vremea s-a răcit, 
este necesar ca în timpul cel mai 
scurt să se încheie recoltarea sfe
clei de zahăr. Cu stăruință trebuie 
să se acționeze In această direcție 
mai ales în cooperativele agricole 
din județele Dolj, Constanța, Te
leorman, unde sînt suprafețe mal 
mari de pe care nu s-a strins re
colta. O atenție deosebită trebuie 
acordată transportării din cîmp la 
fabrici și la bazele de recepție a 

sfeclei de zahăr recoltate. Mai ales 
în județele Timiș, Dolj și Ialomița 
trebuie mai bine corelate lucrările 
de încărcare și transport, astfel în
cît întreaga cantitate de sfeclă să 
fie însilozată cît mai repede.

Arăturile de toamnă au fost exe
cutate pînă vineri; 21 noiembrie, pe 
3 500 000 hectare. In cooperativele 
agricole această lucrare s-a făcut pe 
88 la sută din suprafețe, iar în în

încheierea arăturilor, a recoltării 

sfeclei, fertilizarea ogoarelor, pre
gătirea producției viitoare, îndeosebi 
in legumicultura, cer muncă neîntre
ruptă, pretutindeni bine organizată

treprinderile agricole de stat — pe 
77 la sută. Pînă la această dată, 
cooperativele agricole din 20 de ju
dețe au raportat încheierea arături
lor de toamnă. Cu toate că timpul 
este foarte avansat, într-un șir de 
județe executarea arăturilor de 
toamnă a întîrziat. îndeosebi în ju
dețele Ialomița, Ilfov, Mehedinți, 
Olt, Constanța, Timiș și Arad este 
necesar ca organele de partid, de 
stat și agricole să ia măsuri orga
nizatorice și tehnice hotârîte pen
tru ca această lucrare de mare im
portanță pentru viitoarea recoltă' să 
se încheie cît mai grabnic. Cu toată 
fermitatea trebuie combătută ten
dința ce se mai manifestă 
în unele unități agricole, potri
vit căreia arăturile pot fi exe
cutate și cînd pămîntul îngheață la 

suprafață ; este o tendință profund 
greș 
lucrare de bună calitate și, în plus, 
se consumă cantități mai mari de 
combustibil. Comandamentele lo
cale, împreună cu conducerile uni
tăților agricole și stațiunilor pen
tru mecanizare au datoria să ac
ționeze ferm în vederea concen
trării la arat a tuturor tractoarelor, 
asigurînd condiții ca mecanizatorii

șămlntelor naturale, trebuie să con- 
ită, deăarece nu mai rezultă o ■’ tinue în tot cursul iernii. Organi

zațiile de partid, reluînd experien
ța din ceilalți ani, au datoria să 
organizeze ample acțiuni de masă, 
cu participarea unui număr cit mai 
mare de cooperatori, pentru trans
portul la cîmp al îngrășămintelor 
naturale. în acest scop este nece
sar să fie folosite toate atelajele 
de care dispun unitățile agricole.

să lucreze din zori și pînă în noap
te. Este necesar totodată ca, acolo 
unde mai sînt coceni în cîmp, 
aceștia să fie adunați și transpor-i 
tați in preajma fermelor zootehni
ce, creîndu-se front de lucru trac
toarelor.

Fertilizarea terenurilor cu în
grășăminte naturale și \ chimice 
constituie o măsură agrotehnică de 
mare importanță pentru obținerea 
unor recolte mari în anul viitor, 
în cooperativele .agricole au fost 
fertilizate cti îngrășăminte natura-' 
le aproape 100 000 hectare. De ase
menea, continuă aplicarea îngrășă
mintelor fosfatice, lucrările fiind 
mai avansate în cooperativele agri
cole din județele Tulcea, Dolj, Pra
hova, Suceava. Lucrările de fertili
zare, îndeosebi transportul îngră-

Pregătiri pentru viitoarea pro
ducție de legume. Măsurile cu
prinse în programul special privind 
dezvoltarea legumiculturii trebuie 
aplicate neîntirziat. Pe toate tere
nurile destinate culturii legumelor 
este necesar să se facă fertilizarea 
cu îngrășăminte naturale, arături 
adinei, precum și nivelarea solului. 
Deși timpul este înaintat, după cum 
rezultă din datele furnizate de cen
trala de specialitate, în grădinile 
de legume mai este de executat un 
volum apreciabil de lucrări. Astfel, 
tn cooperativele agricole din jude
țele Tulcea, Mehedinți, Dolj, Arad, 
Constanța, Ialomița trebuie luate 
măsuri pentru a se încheia arătu
rile pe toate suprafețele prevăzute. 
De asemenea, în cele din județele 
Galați, Constanța, Mureș și Bihor 
trebuie grăbite lucrările de fertili
zare a terenurilor cu îngrășăminte 
naturale.

Se desprinde, deci, că atit la 
cîmp, cît și in grădinile de legume, 
în livezi sînt încă multe lucrări de 
făcut. Iată de ce conducerile unită
ților agricole, cu sprijinul organi
zațiilor de partid și al consiliilor 
populare, au datoria să mobilizeze 
pe toți lucrătorii ogoarelor la o ac
tivitate intensă, să întocmească 
programe zilnice de lucru cu obiec
tive precise, programe care să fie 
îndeplinite punct cu punct. Accep
tul trebuie pus, bineînțeles, pe în
cheierea, urgentă a arăturilor de 
toamnă, pe fertilizarea unor su
prafețe cît mai mari, pe lucrările 
ce trebuie executate în legumicul
tura. Prin desfășurarea unor largi 
acțiuni, bine organizate și conduse 
de organizațiile de partid, pretutin
deni să fie pusă o temelie trainică 
viitoarei recolte.

După cum s-a anunțat, la 14 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe llhan Cevik, 
directorul ziarului „Daily News" din Ankara, căruia i-a acordat un 
interviu.

ÎNTREBARE : Avind în vedere 
recenta vizită in România a pri
mului ministru al. Turciei, Su
leyman Demirel, Declarația so
lemnă comună semnată intre 
cele două țări și ultimele evolu
ții in relațiile bilaterale, v-aș 
ruga să ne vorbiți despre viito
rul raporturilor turco-române și 
cum vede România dezvoltarea 
prieteniei ei cu Turcia.

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rînd,.să menționez cu multă satisfac
ție' cursul ascendent al raporturilor 
dintre România și Turcia. în ultimii 
ani au avut loc mai multe schimburi 
de vizite : vizita președintelui Tur
ciei în România, vizita președintelui 
România în Turcia, iar cu citeva luni 
in urmă a avut loc vizita primu
lui ministru Suleyman Demirel în 
România. Cu prilejul acesta s-a 
ajuns la o serie de acorduri și înțe
legeri cu privire la extinderea co
laborării între țările noastre. A fost, 
de asemenea, semnată o declarație 
solemnă comună, în care sînt afir
mate principiile de bază ale relațiilor 
dintre cele două state, dreptul și ho- 
tărîrea lor de a acționa pe plan in
ternațional în spiritul acestor prin
cipii.

Toate acestea deschid perspective 
bune pentru extinderea în continuare 
a schimburilor comerciale, a coope
rării în producție, precum și a co
laborării economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale și în alte domenii intre 

■ cele două state.
In ultimii cinci ani schimburile e- 

conomice-au crescut de circa trei ori ; 
am dori ca și în următorii cinci ani 
cel puțin să se dubleze. Pe baza în
țelegerilor și acordurilor care s-au 
încheiat, există perspective bune în 
această privință. Pentru aceasta ple
dează, de asemenea, faptul că atît 
România, cît și Turcia sînt preocupate 
de o dezvoltare economico-socială ra
pidă, de ridicarea bunăstării lor. Con
sider că extinderea acestor relații 
corespunde pe deplin intereselor ce

lor două țări și popoare, cît si cauzei 
mai generale a colaborării și păcii 
în Europa și în lume.

ÎNTREBARE : finind cont de 
deosebirile din punct de vedere 
istoric, existente intre ițările 
balcanice, care sint in concepția 
Excelenței Voastre șansele unei 
înțelegeri pe linia cooperării 
balcanice și în care domeniu 
poate fi realizată cel mai bine 
această cooperare ? Credeți că 
aceasta poate fi realizată, de a- 
semenea, și in domeniile politic 
și militar ?

RĂSPUNS : După cum se știe. 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru realizarea unei largi coo
perări în toate domeniile între țările 
din Balcani. Problemele cooperării 
balcanice au făcut obiectul schimbu
rilor de păreri pe care le-am avut și 
cu primul ministru al Turciei, în 
timpul vizitei sale în România.

Noi pornim de la faptul că deose
birile de ordin istoric, național și, 
mai cu seamă, deosebirile de orîn- 
duiri sociale nu trebuie în general să 
constituie un obstacol în calea unei 
colaborări active între toate statele 
lumii ; cu atît mai mult, aceste deo
sebiri — care există în realitate — 
nu trebuie să conswtuie un obstacol 
în cadrul colaborării dintre țările din 
Balcani. De altfel, există o serie de 
organisme comune prin care țările 
balcanice realizează o colaborare 
bună în domeniile științei, istoriei, 
medicinii, sportului și în .alte sec
toare de activitate. Funcționarea a- 
cestor organisme demonstrează posi
bilitatea reală ca reprezentanții po
poarelor din Balcani să colaboreze 
și să se înțeleagă.

Pornind de la aceasta, considerăm 
că este necesar să se treacă la reali
zarea unei asemenea colaborări și in 
alte domenii, îndeosebi în domeniul 
economic. In acest sens, România a- 
preciază că o reuniune in proble
mele economice a reprezentanților 

țărilor din Balcani ar avea o mare 
însemnătate. Sint multe domenii 
— aș menționa, de exemplu, trans
porturile — în care țările bal
canice ar trebui să asigure cit 
mai repede o colaborare. Pe mă
sura dezvoltării colaborării în aceste 
domenii, se vor crea, desigur, con
diții pentru a o extinde și în dome
niul politic și, fără îndoială, și în 
domeniul militar. Am în vedere 
ca țările din Balcani să ajungă trep
tat la realizarea unei zone a colabo
rării și păcii, fără arme nucleare, 
fără baze militare străine, fără trupe 
străine, ceea ce corespunde nu numai 
intereselor lor, dar și cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume.

Ținînd seama de toate acestea, 
consider că este în interesul popoa
relor balcanice de a se depăși unele 
stări de tensiune, de a se ajunge la 
o îmbunătățire a relațiilor bilaterale 
între toate statele — deci și între 
Turcia și Grecia — precum și la so
luționarea problemei cipriote, prin a- 
sigurarea independenței, suveranită
ții și integrității Ciprului, pe baza 
conviețuirii pașnice, într-un stat uni
tar, a celor două comunități.

In ce o privește, România este 
hotărîtă să facă totul pentru a con
tribui la o înțelegere pe .multiple 
planuri între toate statele din Bal
cani.

ÎNTREBARE : Excelența Voas
tră consideră că sint destul de 
avansate condițiile politice și re
lațiile dintre statele europene 
pentru a asigura aplicarea cu 
bună credință a destinderii pro
clamate de Conferința de la Hel
sinki și de principiile cuprinse 
in Actul squ final ?

RĂSPUNS : încheierea cu succes a 
Conferinței general-europene con
stituie un moment de importanță is
torică în viața Europei și, aș putea 
spune, a întregii lumi. Această im
portanță rezidă în faptul că, pentru 
prima dată, țările continentului 
nostru au reușit să se întrunească 
și să elaboreze în comun ■documente 
foarte importante cu privire la ba
zele relațiilor multilaterale dintre 
ele. Are o mare însemnătate faptul
(Continuare în pag. a IH-a)

PROFESORUL
ȘI GENERAȚIILE

Fiecare dintre noi 
își aduce aminte de cel 
puțin unul dintre pro
fesorii săi — fie el e- 
minent om de știință 
și cultură, fie modest, 
dar neobosit și strălu
cit dascăl și educator
— care ne-au îndrumat 
pașii în viață, ne-au 
conturat un ideal, un 
crțf7 uman și civic, pe 
care ne-am străduit să 
le împlinim apoi tot 
restul vieții. Profesor 
care nu ne-a transmis 
numai datele și prin
cipiile unei științe, ale 
unei arte, ci s-a stră
duit — ca un veritabil 
mentor spiritual — prin 
exemplul și conduita 
sa umană și civică, să 
ne formeze o conștiință 
înaintată. Ridicat la 
scară națională, exem
plul acesta ne evocă 
figurile unor iluștri 
cărturari și oameni de 
știință, patrioți și re
voluționari, care au 
plămădit generații de 
tineri la flacăra idea
lurilor înalte ale luptei 
pentru eliberare na
țională și socială, ale 
dragostei pentru popor, 
ale spiritului de jertfă 
pentru propășirea pa
triei. , Nici o greu
tate, nici o piedi
că, nici o amenin
țare nu i-au abătut 
de la îndatoririle de 
îndrumători spirituali 
ai elevilor sau stu
denților lor. Ne stau 
vii in minte faptele 
demne de laudă — pe 
care societatea noastră 
le evocă cu cinstirea 
cuvenită — ale lui Gh. 
Barițiu, în Transilva
nia, M. Kogălniceanu, 
Aug. Tr. Laurian, în 
Moldova, ale unui Ion 
Heliade Rădulescu, Ion 
Maiorescu sau Petra- 
che Poenaru, în Mun
tenia, și ale i multor 
altor cărturari din acea 
vreme, care au în
flăcărat generațiile ti
nere de pașoptiști. 
Sau exemplul acelor 
dascăli care au însu
flețit tineretul pentru 
înaltul ideal al Unirii 
din 1918, între care au 
fost Nicolae Iorga, S. 
Mehedinți, dr.' C. Is- 
trate și atîția alții.

în contextul actual
— social, politic, cul
tural și științific — 
menirea de ■ mentor 
spiritual a profesoru

lui capătă un pronun
țat accent social-poli
tic : ea se exercită 
asupra întregului tine
ret al țării, care tre
buie pregătit pentru o 
viață activă, pentru 
muncă și producție in 
folosul întregii na
țiuni ; ea se exercită, 
deci, în formarea con
științei comuniste a ti
nerei generații, avind 
drept fundament ideo
logic filozofia marxis
tă, concepția materia- 
llst-dialectică și isto
rică despre lume, viață 
și societate. Activita
tea , educativă pentru 
pregătirea comunistă a

principal pentru for
marea personalității. 
Totuși, cu privire la 
muncă se cer făcute 
unele precizări : nu 
munca brută, mecani
că, negîndită duce la 
educarea ținerilor, ci 
acea muncă calificată, 
conștientă de scopul 
ei. De unde datoria 
educatorului de a oferi 
învățăceilor săi moti
vația fiecărei ♦ acțiuni 
solicitate, lămuriri a- 
supra scopului și uti
lității ei. Se știe, marii 
creatori n-au fost niște 
simpli executanți, ci, 
dimpotrivă, oameni 
conștienți de nobila 
rațiune a muncii lor. 
Cu atît mai mult se 
cere această calitate 
astăzi, cînd progresul 
tehnico-științific a mo
dificat însuși caracte
rul muncii, făcînd-o 
mai interesantă, mal 
complexă, mai plină 
de conținut.

în spiritul valoroasei 
tradiții de care amin
team mai înainte, mi 
se pare că profesorul, 
astăzi, s-ar cuveni să 
folosească mai frec
vent îndemnul educa
tiv „hai să vedem 
împreună, să realizăm 
împreună, să cercetăm 
împreună...", în locul 
imperativului „fă cu
tare lucru, rezolvă cu
tare problemă, caută 
cutare ’ dată...". Cli
matul formativ-educa- 
tiv ar deveni astfel 
mai propice conturării 
unor personalități ac
tive, puternice, profe
sorul îndeplinind rolul 
unui veritabil și de 
neînlocuit ferment spi
ritual, stimulator și 
accelerator al crește
rii,' al devenirii tine
rilor săi elevi sau stu- 
denți. Rol îndeplinit 
cu conștiința clară că 
lucrează la o operă e- 
ducativă de interes 
capital pentru societa
tea noastră socialistă, 
cu sentimentul încu
rajator că în spatele 
fiecărui elev sau gru
pe de elevi se află 
poporul nostru întreg 
și că pregătirea pentru 
viață, educarea comu
nistă a tinerilor res
pectivi reprezintă, în 
fond, marea operă de 
pregătire a viitorului 
însuși al poporului 
nostru.

In județul Covasna 
s-au terminal 

arăturile de toamnă
Unitățile agricole din județul 

Covasna au încheiat arăturile 
de toamnă de pe cele 37 000 ha 
planificate. în majoritatea COO7 
perativelor agricole de producție 
lucrările de eliberare a terenului 
au fost corelate cu executarea 
arăturilor, fapt care ă asigurat 
utilizarea la maximum a trac
toarelor. Specialiștii și tractoriș
tii au acordat o atenție deose
bită calității arăturilor. Merită 
să fie evidențiate în această 
privință cooperativele agricole 
din Cernat, Sînzieni, Turia, 
Tirgu-Secuiesc. (Tomori Geza).

însemnări de
Ștefan 

BÂRSĂNESCU, 
membru corespondent 

al Academiei

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
tinerelor generații re
prezintă, evident, un 
proces complex care 
reclamă, la rindul său, 
metode și mijloace e- 
ducative adecvate, e- 
ficiente. Modalități de 
lucru care trebuie să 
se bazeze, necondițio
nat, pe adeziunea ple
nară, profesională și a- 
fectivă, a profesorului 
la idealul comunist — 
pentru ca să-i poată 
convinge pe tineri po
trivit principiului psi
hologiei „convingerea 
se aprinde din convin
gere" — pe acțiunea 
concretă, directă, îm
preună cu tinerii, pen
tru stimularea și fruc
tificarea capacităților 
și energiilor lor crea
toare.

Principalele drumuri 
pentru formarea acelui 
om nou, multilateral 
și armonios dezvoltat 
— pe care-1 prefigu
rează Programul parti
dului și pe care socie
tatea noastră socialistă 
îl dorește întruchipat 
de fiecare din tinerii 
săi — sînt multe, iar 
in centrul acestora se 
află, de asemenea, ne
condiționat munca. Ea 
este astăzi unanim re
cunoscută ca drumul

Dat fiind timpul scurt care a mai rămas din acest an, fie că este 
vorba de probleme de organizare internă a unităților economice 
(programarea judicioasă a producției, soluții de încărcare deplină 
a capacităților ș.a.) sau de probleme privind aprovizionarea tehnico- 
materială, cooperarea interuzinală și perfectarea contractelor econo
mice, organele de conducere colectivă din întreprinderi și centrale 
industriale au datoria de mare răspundere de a asigura încheierea 
neintirziată a acestor pregătiri, crearea condițiilor tehnice, materiale 
și organizatorice necesare realizării ritmice a planului din primele 
zile, din primele decade ale anului viitor.

— Sînt sarcini care ne preocupă 
acum în cel mai înalt grad și pe noi 
— ne-a spus ing. Alexandru Țirlea, 
directorul întreprinderii de materiale 
izolatoare din Șimleul Silvaniei, ju
dețul Sălaj. Mai ales că prevederile 
de plan din anul 1976 sint cu mult 
superioare celor din acest an. Bună
oară, pentru anul viitor s-a stabilit 
ca producția de vată minerală — 
mult solicitată pe șantierele de in
vestiții — să fie de trei ori mai mare 
în comparație cu realizările din acest 
an. Creșteri substanțiale sint prevă
zute și la celelalte produse Tocmai 
de aceea, pregătirea temeinică a ac
tivității economice din primul an al 
noului cincinal se situează in centrul 
preocupărilor colectivului nostru, ale 
organizației de partid din între
prindere.

Ne interesăm care este, concret, 
stadiul pregătirii producției anului 
1976, sub numeroasele ei aspecte. 
Desigur, este o întreprindere cu 
profilul ei de producție, cu proble
mele ei specifice. Dar cîteva din 
problemele cu care se confruntă a- 
ceastă întreprindere au o valabilitate 
mai generală, pot fi întîlriite și în 
alte unități, mai mari sau mai mici, 
indiferent de specificul lor și, toc
mai de aceea, le subliniem pentru ca 
aceste probleme să stea in atenția 
tuturor întreprinderilor aflate acum

La cunoscuta întreprindere ploieșteană „1 Mal" se fabrică o bogată și diversificată gamă de Instalații și utilaje pentru industria petrolieră, 
care se bucură de apreciere și peste hotarele țării, in imagine : pregătirea pentru probe a unei noi instalații de foraj

Foto : S. Cristian

CONLUCRAREA ÎNTREPRINDERE-GENTRALĂ 
TREBUIE SĂ ASIGURE:

© Folosirea deplină, rațională a mașinilor 
și utilajelor ® încheierea tuturor contractelor 

de aprovizionare și desfacere ® Contractarea 

și livrarea la termen a utilajelor pentru noile 

capacități de producție

în plin efort pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe acest an și 
pregătirea în bune condiții a pro
ducției din anul 1976.

Mai întii reținem faptul că pentru 
asigurarea bazei materiale întreprin
derea a contractat întreaga cantitate 
de calcar și bazalt — materii prime 
de bază — de_ rășină, aracet, ulei 
industrial, hîrtie și alte materiale 

necesare desfășurării în bune condi
ții a producției. S-au încheiat, tot
odată, toate contractele de desfacere 
a produselor ce vor fi fabricate. Ma
ximă importanță s-a acordat și se 
acordă in întreprindere pregătirii ca
pacităților de producție, in scopul 
încărcării lor depline în anul viitor. 
Astfel, în ziua cînd am fost în între
prindere, o echipă condusă de ' ing. 
Mihai Tokacs executa o serie de mo

dificări la linia de vată minerală. In
ginerul ne-a precizat : „Efectuăm lu
crări de calitate, întrucit de funcțio
narea ireproșabilă a utilajelor și in
stalațiilor întreprinderii depinde, in 
mare măsură, îndeplinirea ritmică și 
integrală a planului pe anul 1976".

La întreprinderea din Șimleul Sil
vaniei, realizarea sarcinilor mult 
sporite de plan din anul viitor are la 

bază atît folosirea cu Indici superiori 
a capacităților de producție existente, 
cît și a celor care trebuie puse în 
funcțiune în trimestrele următoare. 
Or, în privința finalizării noilor in
vestiții, lucrurile nu stau deloc bine. 
Aici se află în construcție și este 
prevăzută'să intre în funcțiune, în al 
doilea trimestru al anului viitor, o 
nouă secție de împîslitură. Lucrările 
de investiții sînt însă rămase în urmă 
față de prevederile din grafice. 
Bunăoară, hala noii secții trebuia să 
fie închisă de mult timp, dar la în
ceputul lunii noiembrie se lucra încă 
la pardoseala de la cota zero. Pentru 
recuperarea restanțelor acumulate 
este necesară intervenția operativă a 
mai multor factori. Ne referim, de 
pildă, la Trustul de construcții in
dustriale din Cluj-Napoca, lotul 
Șimleul Silvaniei, care, în aceste 
zile, trebuie să intensifice ritmul lu
crărilor de construcții. Ceea ce se 
așteaptă însă, cu deosebire, este 
sprijinul Centralei materialelor de 
construcții din București pentru con
tractarea, în întregime, a utilajelor 
necesare secției de împîslitură, in 
vederea primirii lor eșalonate, la ter
mene care să nu pericliteze .respec
tarea datei de punere în funcțiune a 
noii capacități. Aceasta fiind situa
ția, ne-am adresat tov. ing. Gabriel 
Furduiescu, director economic în 
centrala amintită, care ne-a spus :

— Din cele 621 tone utilaje tehno
logice din tară pefttru secția de îm
pîslitură a întreprinderii din Șimleul 
Silvaniei, pînă la mijlocul lunii no
iembrie au fost contractate 595 tone. 
Unele din ele vor fi livrate în tri
mestrul IV a.c., altele au termene de 
expediere în trimestrul II al anului 
viitor. Pentru acestea din urmă însă
(Continuare în pag. a III-a)

Primul turn de răcire 
de la termocentrala 

Turceni
Cu aproape 6 luni înainte de 

termenul planificat, la 22 no
iembrie a fost terminată con
strucția primului turn de răcire 
de la Centrala termoelectrică 
Turceni din județul Gorj. Avind 
un diametru la bază de 94 metri 
și o înălțime de 115 metri, turnul 
este dimensionat la o capacitate 
de 42 000 metri cubi de apă, fiind 
sub acest aspect cel mai mare 
din țară. Această impunătoare 
și dificilă lucrare a fost execu
tată de brigada complexă condu
să de comunistul Ion Dițescu. 
Odată cu finalizarea construcției 
primului turn de răcire, a fost 
turnată și grinda inelară la cel 

. de-al doilea turn, lucrare care 
se află în avans față de grafic. 
(Dumitru Prună).

Mașini și utilaje 
pentru agricultură

întreprinderile constructoare 
de mașini și utilaje agricole din 
județul Timiș, care și-au înde
plinit înainte de termen planul 
cincinal, au livrat beneficiarilor 
un număr sporit de agregate, 
realizate după proiectele elabo
rate de specialiști din cercetare 
și producție. întreprinderea 
„Tehnometal", de nildă, care in 
perioada 1971—1975 și-a dublat 

< producția, a introdus în fabrica
ția de serie seturi complete de 
baterii pentru complexele avi
cole, selectoare, transportoare 
de furaje în fermele de anima
le și de păsări. (Agerpres)
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Stupina 
din grădină

Stupina lui Grigor Breban din 
Hereclean (Sălaj) se află în gră
dina casei. De ani și ani de zile 
nimeni nu s-a apropiat de ea cu 
gînd rău și lacom. Cu atțt mai 
mare a fost nedumerirea lui 
G.B. trezindu-se într-o bună 
dimineață cu vreo trei stupi de
vastați. „Nu-i bai — și-a zis 
gospodarul. S-o fi rătăcit vreun 
animal și s-a împiedicat de ei...“. 
Dar, în dimineața următoare, 
alți patru stupi erau făcuți praf. 
De data aceasta, contrariat, omul 
s-a așezat la pîndă. La miezul 
nopții vede o umbră că se a- 
propie de stupină. înșfacă un 
stup, îl trîntește la pămînt și în
cepe să-i mănince mierea. Cine 
credeți că era ? O namilă de urs. 
După ce s-a săturat de miere, 
a plecat în... pădurea lui. Dar 
nici nu s-a mai întors de atunci. 
Pină la primăvară, gospodarul 
s-a liniștit. Ursul hibernează.

‘ Controale 
j inopinate IIIIIIIII

din 
din 

Mili-
Timp de trei zile, ofițeri 

cadrul Direcției economice 
Inspectoratul General al 
ției au efectuat controale in uni
tăți de alimentație publică din 
Capitală. Scopul : modul in care 
se aplică prevederile Decretului 
51/1975 cu privire la respectarea 
programului de funcționare și 
servire a consumatorilor cu bău
turi alcoolice. Dintre sancțiunile 
aplicate in timpul controalelor, 
reține •Atenția amenda de 10 000 
lei pe care a plătit-o responsabi
lul barului „Melody", Anatolie 
Popovici, pentru faptul că in 
seara de 19 noiembrie se serveau 
incă băuturi alcoolice după ora 
de închidere a programului. O 
zi mai tirziu, la 20 noiembrie, au 
fost amendați, cu cite 2 500 lei 
fiecare, responsabilul restauran
tului „Oltenița." (D. Nițescu) și 
doi ospătari (Marin Văduva și 
Ion Motoc), pentru că vindeau 
băuturi alcoolice înainte de ora 
10 dimineața. Slntem informați 
că asemenea controale ale mili
ției se efectuează nu numai 
Capitală. Aviz amatorilor !

La Brăila, în sala mare a clubului 
muncitoresc „Progresul", se întruni
seră cu cîtva timp în urmă aproape 
toți reprezentanții întreprinderilor lo
cale de produse alimentare : produ
cătorii de piine, de produse lactate, 
carne, preparate culinare, băuturi ră
coritoare, dulciuri, preparate din peș
te ș.a.m.d. La sugestia biroului comi
tetului județean de partid, consi
liul județean de control muncito
resc a trasat sarcină factorilor de răs
pundere 
amintite 
produse 
tare, iar 
zionarea 
către public, 
după 
sugestiilor 
tuia, întreprinde
rile respective să 
treacă la fabrica
rea în serie a bu
nurilor mai apre
ciate, 
zilnic 
ne și 
de 
publică.

înainte de a fl 
deschisă pentru 
public, factorii de 
răspundere au ce
rut diverse relații 
de la producători: 
cum acționează pentru creșterea pro
ducției alimentare, dar pentru îm
bunătățirea calității și, mai ales, pen
tru lărgirea gamei sortimentale a tu
turor bunurilor de consum ? S-a con
statat insă că preocupările în aceste 
direcții erau anemice — fapt ilustrat, 
de altfel, și de sortimentul restrîns 
de produse prezentate în expoziție.

Analiza concretă, la obiect, față în 
fată cu produsele expuse a fost însă 
deosebit de exigentă. Secretariatul 
comitetului județean de partid a a- 

' preciat că produsele etalate sînt pu
ține la număr și într-o gamă sorti
mentală redusă. De aceea a recoman
dat organizatorilor să închidă pe loc 
expoziția, să treacă serios la muncă 
pentru diversificarea produselor și 
abia după aceea să organizeze o ex
poziție cu mai multe bunuri de con
sum, cu mai multe noutăți, astfel in
cit publicul să aibă într-adevăr ce 
vedea și pentru ce opta în vederea 
producției de serie.

15 noiembrie. împreună cu autori
tățile locale, cu un numeros public 
vizităm noua expoziție de bunuri ali
mentare deschisă de data aceasta în 
sălile special amenajate ale fostelor

din întreprinderile mai sus 
să organizeze o expoziție de 

alimen- 
după vi

ei de
Și 

receptarea 
aces-

să le ofere 
în magazi- 
în unitățile 
alimentație

în

| Bere bună/ 
dar cu... |
lipsuri

ftțțfjseria „Republica" dip Ptg- | 
iești. Sosește un ititTțirgaspat de '• 
sticle cu bere „Azuga". ~ Marcă ] 
vedlib, marcă de prestigiu: Dar i 
responsabilul patiseriei, Vasile 1 
Tudorică, incepe să bombăne. 
Din lotul proaspăt de sticle so
sit, nu mai puțin de 200 le-a gă
sit cu... lipsuri de cite 50—100 ml 
fiecare.

— Și nu e prima dată cînd cei 
de la „Azuga" ne fac asemenea 
pocinoage. Uneori ne așteaptă și I 
alte surprize mai neplăcute. 
Deunăzi, un client s-a burzuluit 
la noi — dar nu noi eram de 
vină — că băuse, in loc de bere... 
apă potabilă. In alte zile ne-au 
sosit sticle in care se afla bere 
amestecată cu... untdelemn.

Pe cind și cu... motorină ?

Budică și | 
cantina i

I I III II IIII III I
Ajuns la 33 de ani, fără nici______ o 

ocupație, Eugen Budică din Pe
troșani s-a aciuat pe șantierul 
noului combinat chimic de la 
Arad. Dar nu cu gînd de mun
că cinstită. A început1- să se în- 
vîrtească de colo-colo, pînă i-a 
venit ideea să Întocmească niște 
tabele fictive cu nume de mun
citori. Cu tabelele în brațe s-a 
înființat la cantina combinatului, 
de unde a ridicat și, apoi, le-a 
vîndut, bonuri de masă în valoa
re de 6 399 lei. Cum a ajuns să 
facă acest lucru, nu știm. Știm 
că la ora actuală se află intr-un 
loc sigur, unde dă explicațiile 
de rigoare.

hale din centrul orașului. Sînt pre
zentate bunurile acelorași producă
tori : din industria cărnii, laptelui, 
plinii, peștelui, din laboratoarele ali
mentației publice. Aceiași producă
tori și, totuși, cîtă schimbare ! Pro
dusele etalate smulg publicului excla
mații de admirație. în sălile halelor 
sînt expuse cel puțin 500 de bunuri 
de consum, dintre care peste o sută 
sînt noi — sau dintre cele tradițio
nale, cunoscute și apreciate de brăi- 
leni, dar care cu timpul dispăruseră 
din comerțul local. Iată-ne, de pildă,

nizat ad-hoc, chiar în incinta expo
ziției, o masă rotundă la care au par
ticipat : tovarășii Nicolae Cărăușu, 
din partea comitetului județean de 
partid, Ștefan Mărgărit, directorul 
fabricii de pîine. Octavian Birlogea- 
nu, inginer principal la întreprinde
rea piscicolă. Cezar Ionescu. inginer 
șdf la întreprinderea de industriali
zare a cărnii. Gh. Grigore, directorul 
întreprinderii de alimentație publică 
locală, și C. Stanciu, directorul direc
ției comerciale județene.

— Nu poațe fi vorba de nici un

și cînd există Interes pentru diver
sificarea reală a alimentației 
se obțin rezultate bune, pe 
așteptărilor.

Dar să revenim la masa 
organizată de noi In incinta 
ției.

— Am putea pune la dispoziția pu
blicului un sortiment de marfă și mai 
variat — spune inginerul-șef de la 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii.

— Și cine vă oprește ? — întrebăm 
noi.

publice, 
măsura
rotundă 
expozi-

Un leac excelent
in bolile cardiovasculare:

PREVENIREA

Noile produse în expoziție
SPAȚIUL : magazinele orașului 
DURATA : 365 de zile pe an

PREOCUPĂRI LA BRĂILA PENTRU BUNA APROVIZIONARE A POPULAJIEI
în fața rafturilor cu produsele de 
panificație. Avem în față, frumos rîn- 
duite. peste 70 de sortimente. E pre
zentată publicului chiar și binecu
noscuta pîine brăileană cu capac, cu
noscutele împletituri de Brăilița, bis
cuiți și pesmeți locali. Publicul gustă 
și apreciază.

...La standul în care sînt expuse 
preparatele de pește e chiar aglome
rație. Oamenii privesc, dar mai ales 
cumpără. Sînt zeci de sortimente noi, 
pornind de la banala hamsie cu cea
pă, pînă la delicioasele fileuri din 
pește oceanic.

Industria cărnii și alimentația pu
blică se întrec, oferind invitaților cele 
mai îndrăznețe preparate culinare în 
zeci și zeci de sortimente. Se vede 
clar că e o expoziție organizată cu 
seriozitate, cu simțul răspunderii. 
Publicul și-a manifestat aprecierile 
și în cartea de impresii a expoziției. 
Dar iată că cineva, a cărui semnătură 
nu am putut-o descifra, a scris în 
cartea menționată : Nu cumva e o 
expoziție „foc de paie" ? Cu alte cu
vinte : vom găsi toate aceste prepa
rate, în mod permanent, și în maga
zinele orașului ? întrebarea ni s-a 
părut binevenită, de aceea am orga-

foc de paie, ne-a asigurat directorul 
fabricii de pîine. Avem materia pri
mă necesară producerii < întregului 
sortiment expus în fața publicului, 
avem cadre calificate, capacități de 
producție...

Cam așa ne-au vorbit toți repre
zentanții unităților producătoare din 
oraș : nimănui nu-i lipsește nimic.

— Atunci, am pus noi altă între
bare, dacă nimănui nu-i lipsește ni
mic. de ce cu două-trei săptămîni în 
urmă ați organizat acea expoziție să
răcăcioasă, de... vechituri ?

Tovarășii ingineri și directori au 
recunoscut că socotiseră la început 
expoziția ca fiind o obligație formală, 
fără prea mari pretenții. Așa cum se 
obișnuiește de ani de zile : să vină 
„luna preparatelor culinare" sau ..de
cada albiturilor" și apoi să treacă.

Fără îndoială, fusese vorba de o 
atitudine formală, a unora dintre re
prezentanții producției bunurilor de 
consum din Brăila, atitudine care 
însă nu a scăpat spiritului critic, 
ferm, al biroului comitetului jude
țean de partid. A doua expoziție a 
dovedit o dată mai mult că atunci 
cînd se pune umărul serios la treabă

i

LA TEATRUL
„GIULEȘTI“

»■

Comerțul 
inginerul, 

re- 
ai

(zice 
iar ceilalți 
prezentanți 
producătorilor a- 
veau să întăreas
că și ei această 
opinie). Și iată 
de ce : de multe 
ori, fie pentru că 
nu cunosc cereri
le cetățenilor, fie 
din comoditate — 
reprezentanții co
merțului ne 
mandă ori 
sortiment 
de marfă, 
Ies din 
proaspătă, 
servată, ori can
tități prea mici 

care nu pot satisface publicul.
Aflat de față, tovarășul C. Stanciu, 

directorul direcției comerciale jude
țene, recunoaște fenomenul semnalat, 
dar în același timp ne informează 
că au fost luate măsuri pentru înlă
turarea lui din practicile comerciale. 
Dovada cea mai elocventă : multe 
dintre produsele prezente în expozi
ție au și luat drumul magazinelor și 
unităților de alimentație publică.

într-adevăr. afirmațiile tovarășului 
director nu sînt lipsite de temei. In 
toate magazinele, și mai ales în uni
tățile alimentației publice locale au 
apărut sortimente noi de bunuri de 
consum, apreciate de public.

în această idee, a deplasării pro
duselor prezentate în expoziție către 
magazine, tovarășul N. Cărăușu, ac
tivist al comitetului județean de par
tid, spunea în încheiere :

— La 30 noiembrie expoziția din 
hale se va închide, dar ea va exista 
permanent, multiplicată în rețea, în 
toate cartierele orașului. Aceasta a 
fost intenția noastră și, bineînțeles, 
dorința publicului.

co- 
un 

restrîns 
mai a- 

aceea 
necon-

GI1. GRAURE 
Mircea BUNEA

PATIMA ROSIE" LA DEVA:

de Mihail SORBUL
UN NOU LĂCAȘ

DE CULTURĂ ’

Cu prilejul constituirii Consiliului sanitar superior, s-a subliniat, ca 
una din sarcinile importante ale noului organism, elaborarea unor pro
grame prioritare de ocrotire a sănătății poporului între care unul în do
meniul cardiovascular. O asemenea orientare privind combaterea bo
lilor Cardiovasculare este pe deplin îndreptățită. Studii recente efec
tuate în diferite părți ale lumii, sub egida Organizației Mondiale a 
Sănătății și a Societății internaționale de cardiologie, cît și unele 
cercetări întreprinse la noi în țară, au demonstrat creșterea în ulti
mele decenii, în special, a numărului de îmbolnăviri datorate hiper
tensiunii și aterosclerozei.

Referindu-se la frecvența acestor 
boli, dr. IOAN ORHA — șeful secției 
de cardiologie preventivă și directo
rul Stației pilot a Organizației Mon
diale a Sănătății din cadrul Centru
lui de cardiologie „ASCAR" din 
București — ne spunea ;

— Ponderea principală în mortali
tatea prin boli cardiovasculare o au, 
în general, hipertensiunea arterială 
și ateroscleroza. Dintr-o statistică în
tocmită de O.M.S. se desprinde că 
bolile cardiovasculare se situează pe 
primul loc în ceea ce privește mor
talitatea generală, cu o pondere de 
peste 50 la sută. în anul 1972, de 
pildă, bolile cardiovasculare au avut 
o pondere de mai mult de 45 la sută 
în mortalitatea generală în țara 
noastră. Aceasta, pe de o parte. Pe 
de altă parte, potrivit datelor Insti
tutului central de expertiză a capa
cității de muncă, 
lare determină 
peste 20 la sută 
din totalul zilelor 
de incapacitate de 
muncă de la noi 
din țară. Un alt 
de îngrijorător este 
pertensiunea și 
în mod special, 
majore, afectează 
o vîrstă din ce în 
în general, in
activitate productivă. Dacă în urmă 
cu două-trei decenii, aceste boli 
afectau mai ales persoane de 
vîrstă înaintată, studii recente evi
dențiază că rata de creștere este 
mult mai accentuată la vîrstele ti
nere. De aceea, putem afirma, în de
plină concordanță cu stadiul actual 
al cunoștințelor de medicină, că pon
derea principală a măsurilor de pre
venire a bolilor cardiovasculare 
— fapt care ar fi fost considerat cel 
puțin paradoxal în urmă cu cîteva 
decenii — trebuie să fie deplasată 
spre virsta copilăriei și adolescenței. 
Pentru a întări această cerință, m-aș 
referi la faptul că, în anul 1973, un 
simpozion de specialitate din S.U.A. 
a avut ca tematică „Ateroscleroza, 
problemă pediatrică".

— Vă rugăm să vă referiți la 
l clțiva din factorii de mediu, ai 

modului de viață și de muncă ce 
generează bolile cardiovascu
lare.

— După părerea mea, o mare in
fluență au așa-numiții „factori de 
poluare a mediului intern". Se vor
bește foarte mult despre poluarea 
exterioară și urmările ei asupra stă
rii de sănătate (deși organismul u- 
man este mai puțin sensibil, în înțe
lesul de imediat, la modificările mari

bolile cardiovascu-
V- • •

fenomen extrem 
acela că 

ateroscleroza
hi- 

Și 
complicațiile lor 

la 
mai tînără, 

viață și
pe oameni, 
ce 

plină

cauzele cele mai frecvente ale atero
sclerozei și complicațiilor sale. După 
cum reiese din investigațiile specia
liștilor, 25 Ia sută din totalul bolilor 
coronariene ar putea fi prevenite 
prin reducerea cu zece la sută a co
lesterolului și a trigliceridelor din 
singe.

— Cum, pe ce căi considerați 
că ar putea fi influențat in mo
dul cel mai adecvat echilibrul 
lor in organism ?

—- O cale rațională și simplă, de
osebit de eficientă constă în redu
cerea consumului de grăsimi și dul
ciuri concentrate, concomitent cu spo
rirea gradului de efort fizic, zilnic : 
mișcare cît mai multă în aer liber, 
mersul pe jos. O bună parte din cei 
care se plîng de transportul în co
mun, în orele de aglomerație, ar pu
tea să împlinească foarte bine o ase

menea cerință a 
fe organismului prin 
L parcurgerea leje- 
® ră a 4—5 stații pe 

jos. Prea adesea, 
spre boa- 

medicală a dovedit 
de activitate fizi- 
cu mersul pe jos,

comoditatea ne împinge
lă. ~ ’• •’
că
CH, muepmu vu uicioui pe jucs. 
gimnastica, plimbarea pe bicicletă, 
înotul, turismul, sporturile indivi
duale sau de echipă, sînt deosebit de 
folositoare. Important este ca ele să 
fie adaptate la posibilitățile biologice 
și sociale de efectuare a acestora. 
Din păcate, de multe ori, chiar spe
cialiștii ignoră acest factor cu o pon
dere însemnată în prevenirea bolilor 
cardiovasculare. Prea ades se face 
legătura dintre sedentarism și obezi
tate, recomandîndu-se mișcarea doar 
ca un aditiv al curelor de slăbire, ui- 
tîndu-se, din nefericire, că efectul 
principal al activității fizice îl con
stituie tocmai asigurarea unei bune 
funcționări a aparatului cardiovas
cular, aceasta fiind indicată, de alt
fel, in toate situațiile și indiferent 
de greutatea corporală a individului. 
Desigur, în înșiruirea principalilor 
„factori de risc" nu poate să fie 
omis abuzul de anumite substanțe 
toxice, cum ar fi fumatul, consumul 
de cafea 6au de alcool, „dușmani" 
redutabili al sănătății omului.

— Reținem deci că accentul 
principal cade pe prevenirea bo
lilor cardiovasculare și nu pe 
tratamentul lor proprlu-zis, prin 
medicație...

— Este perfect adevărat. Medicina 
modernă științifică, respectiv, cardio
logia, acordă o tot mai mare atenție 
prevenirii maladiilor, pentru că a- 
ceasta este singura cale prin care 
bolile pot să fie stăpînlte și contro
late. în fond, rostul medicinii nu 
este numai acela de a alina sau În
depărta suferința bolnavului, ci mai 
ales acela de a apăra și întreține sta
rea de sănătate a populației, .așa cum 
s-a subliniat în repetate rînduri în 
documentele de partid. Sînt convins 
că, pe baza rezultatelor încurajatoare 
obținute pînă acum în unitățile de 
cardiologie din țară, vom putea răs
punde prin fapte sarcinii trasate de 
secretarul general al partidului, de 
a optimiza metodele de recuperare 
funcțională, in vederea reîncadrării 
in circuitul social și familial a foști
lor pacienți și, în același timp, de a 
influența pozitiv starea de sănătate 
a populației, prin prevenirea apari
ției bolilor cardiovasculare și a 
complicațiilor lor.

Elena MANTU

Practica 
orice fel 
începînd

prearegizor Cristian cestea răzbat în compoziția, 
de altfel colorată, unitară, 
plăcută, cu priză la public, 
realizată de

Distribuită 
nei — Ana 
străduit să 
ființă pe care sărăcia, ne
ajunsurile materiale n-au 
umilit-o, ci au transfor
mat-o într-un om lucid, 
echilibrat, cu bun simț, cu 
picioarele pe pămînt.

Impresionant prin lipsa 
de afectare, prin adecva
rea tonului și a gesturilor 
largi 
dură, 
zării, 
Nițu 
Evoluția lui în acele scene 
în care află de la Sbilț „a- 
devărul" cu privire la To
fana. sau în care confrun
tă acest adevăr cu Rudy — 
sînt de o finețe și o sigu
ranță surprinzătoare, în ra
port cu puțina sa experien
ță scenică.

în interpretarea, de la 
Rudy nu 
un 
o 

său

Un rol venit după o 
lungă așteptare, pe măsura 
vocației și talentului actri
ței, „Tofana" marchează 
un moment important în 
cariera și evoluția artisti
că a Olgăi Bucătaru. Ac
trița întrupează convingă
tor pe 
o vede 
flet de 
tins și 
rindu-i
de visare, și o alta de iro
nie — ceea ce accentuează 
spiritul „intelectualei" și 
justifică prețuirea lui Cas
triș. Credem însă că reu
șita ar fi deplină și com-

A fost inaugurată noua casă de 
cultură a Devei. Realizat după 
un proiect al arhitectului Cornel 
Florea, ajutat 
tehnicieni și 
Institutul de 
doara-Deva, 
impune prin 
nioasă în ansamblul centrului 
nou al Devei, printr-o riguroasă 
funcționalitate. O sală de spec
tacole cu 600 de locuri, alta (120 
de locuri) pentru activități de 
microclub, biblioteca pentru 
50 000 de volume, alte spații pen-.J, 
tru diverse activități artistice șl 
tehnico-aplicâtfve (clubul de e-’ 
ducație materialist-științifică, 
cenaclul „Ritmuri", cercuri de 
pictură și sculptură, de artă 
populară, teatru de amatori, foto, 
croitorie și broderie, cineclubul 
local, cercuri de teleradio și 
automoto, universitatea popu
lară) alcătuiesc ansamblul aces
tui frumos lăcaș de cultură și 
educație. ,

Marcînd evenimentul inaugu
ral, unele dintre cele mai bune 
formații artistice s-au reunit în 
spectacolul „Cetate nouă-n 
sărbătoare". Aplauzele spectato- - 
rilor au avut, cu acest prilej, și 
semnificația unei urări de „Bun 
venit pe scenă nouă !“ (Sabin 
Ionescu).

Tinărul
Hadji Culea (care va ter
mina de abia anul acesta 
Institutul de artă 
și cinematografică 
Caragiale") și-a 
să-și construiască 
colul fructificînd 
cele mai viabile ale „Pati
mii roșii".

Să observăm, în treacăt, 
că el s-a străduit să sub
linieze, cît o permitea tex
tul, condiționarea socială a 
eroilor (eleganța întreținu
tei, sărăcia Crinei. care, in 
spectacol, găsește în casa 
lui Castriș și un blid de 
mîncare etc.). Este vizibilă.

Se va împlini în curînd o 
jumătate de veac de la 
scrierea „Patimii roșii" 
(1916), piesa care a făcut 
faima lui Mihail Sorbul. 
Lucrarea a cunoscut, în pe
rioada interbelică, nume
roase întruchipări scenice 
și a fost una dintre rela
tiv puținele creații origi
nale cu care artiștii ro
mâni s-au produs și peste 
graniță. Prețuită pentru 

. valoarea ei literară și dra
matică’, menționată întot- 

■ deauna cu stimă, „Patima 
: roșie*' a atras, mai puțin, 
în ultimele trei decenii, 
teatrele.

Să ne amintim, mai întîi, 
trama piesei, „Castriș, stu
dent bogat și om de trea
bă, vestește pe concubina 
lui, Tofana, că are învoirea 
de a o lua in căsătorie. To
fana (pretenții de intelec
tuală, aspirații de femeie) 
refuză. Rudy, cuceritorul 
ieftin, se mută în aceeași 
casă, iar Tofana ii sare de 
git aproape numaidecit. 
Rudy, care plictisit de via
ța lui ușuratică ar voi să 
se căsătorească cu Crina, 
fuge de ea. Tofana il îm
pușcă" — rezumă G. Căli- 
nescu.

Dincolo de această „sche
mă" — ceea ce explică 
fascinația piesei asupra 
mai multor generații de 
actori — sînt contrastul 
dintre aparenta simplitate 
a piesei și tumultul eroilor, 
răsucirile lor bruște, conci
zia acțiunii, elipsa dis
cursului dramatic.

Dificultățile abordării 
scenice și mai ales necesa
rele limpeziri critice ale 
conținutului au fost îndrăz
neț întimpinate de TEA
TRUL „GIULEȘTI" (care 
are la activul său mai re
cent și meritul unei reali
zări interesante cu „Năpas
ta" lui Caragiale) reușita — 
trebuie să o spunem de la 
început — fiind notabilă.

teatrală 
„I. L. 
propus 
specta- 
părțile

Ion Vîlcu.
în rolul Cri- 
Ciclovan s-a 

întruchipeze o
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Tofana — așa cum 
Crina — („un su- 
elită, un suflet des- 
dominator"), confe- 
o undă de poezie,

CARNET TEATRAL
de asemenea, preocuparea 
regizorului de a estompa 
gesturile, accentele desuete 
ale unor momente.

Pe primul loc în monta
rea de la „Giulești" nu stau 
nici „tezele" pesimiste și 
nihiliste ale lui Sbilț, nici 
„blestemul biologic", ci oa
menii cu pasiunile (Tofa- 
na, Sbilț) sau cu aspirațiile 
(Rudy, Castriș, Crina) lor, 
acele „ființe noi, alcătuite 
din carne, oase și suflet", 
care cîndva îl entuziasma
seră pe Liviu Rebreanu, 
ființe cu o distinctă poziție 
socială pe care o exprimă 
mai mult sau mai puțin 
limpede prin gîndurile lor, 
prin 
lume.

Cea 
vență
lui, de autentică 
ne dramatică și 
cit interpretată de 
Bucătaru și Geo Costiniu,
este scena finală a piesei 
— dialogul dintre Tofana 
și Rudy — proiectată amplu 
pe fundalul alb. simplu, al 
decorului remarcabil, sem
nat de Octavian Dibrov.

pe acea Tofană, 
„în

de in- 
patimi 
fi mai

releva

viziunea lor despre

mai puternică sec- 
din întreg spectaco- 

tensiu- 
strălu- 

Olga

și elegante, prin căl- 
și discreția interiori- 
ne-a apărut Gelu 

în rolul lui Castriș.

ne 
„cuceritor 

victimă a 
farmec sau 

pe care e 
toată viața,

de un colectiv de 
ingineri de la 

proiectare Hune- 
noul edificiu . se 
integrarea arrino-

-ale mediului exterior) și mult mai 
puțin despFe factori extrem de vul-
nerabili, cum sint cei legați de ali
mentația nerațională, abuzul de toxi
ce, de modul de viață (in care se in
clude sedentarismul exagerat), de o 
activitate nerațională, de întreținerea 
unei vieți de încordare psihică și ner
voasă. în acest sens, numeroase cer
cetări au evidențiat cîțiva factori sau 
cîteva condiții de muncă și de viață 
denumite, în mod curent, „factori 
de risc", generatori, în cea mai mare 
parte, ai apariției și dezvoltării a- 
cestor boli. Am insista, în mod spe
cial, asupra legăturii dintre consu
mul exagerat de grăsimi de origine 
animală, de dulciuri, zaharuri și sare, 
și apariția, respectiv, dezvoltarea 
aterosclerozei și hipertensiunii arte
riale. Concentrațiile de lipide (gră
simi) în sînge se numără printre

z

| S-a întimplat | 
la Sighetul 
Marmației

Karol Nistor era paznic la sta
dionul din Sighetul Marmației. 
Deunăzi, s-a prezentat la servi
ciu in stare de ebrietate. La un 
moment dat, fiindu-i frig, a pus 
un reșou in priză. In starea in 
care se afla insă, căldura l-a 
moleșit și mai rău și a adormit. 
De la reșoul nesupravegheat, au 
luat foc niște scindurele din jur, 
apoi altele și, in curind. incen
diul s-a extins și in tribunele 
stadionului, pe care le-a făcut 
scrum. Odată cu ele, a pierit și 
paznicul, găsit de pompieri car
bonizat.

I II IIIIII IIIII
Sub același 
cort

Mult s-au mai minunat sătenii 
din Șcheia, județul Suceava, 
cînd au văzut apărut, ca din pă- 
mînt, într-una din luncile lor. 
un cort. Un cort turistic în prag 
de iarnă ? Cortul cu pricina a 
atras atenția și organelor de mi
liție, care au făcut grabnic cu
noștință cu ciudații turiști, pa
tru la număr : Aurel Cojocaru, 
Vasile Iascu, Constantin Spoială 
și Dan Sabadoș. Toți patru fără 
ocupație. Veniseră într-un scurt 
popas turistic, după „truda" de
pusă în cîteva hoții prin Sucea
va și împrejurimi. Pînă și cor
tul și-1 făcuseră din prelata unei 
mașini. Acum se află sub alt 
acoperiș.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

poziția Olgăi Bucătaru ar 
avea pe aproape tot par
cursul ei forța deosebi
tă a ultimei scene, dacă 
actrița ar căuta să sugere
ze mai mult, încă de la în
ceput,
știută doar de Sbilț : 
teligență dominată 
stinct", vulcan de 
mocnite ; dacă ar 
puțin „controlată".

Propunîndu-și să
sensuri ale piesei în lumi
na concepțiilor noastre 
despre om și despre valo
rile etice, Ion Vîlcu a es
tompat legitim latura de 
rezonneur a personajului 
Sbilț. Dar nu putem să nu 
observăm că, dincolo de a- 
cest binevenit examen cri-' 
tic, Ion Vîlcu a rămas la 
suprafața personajului, 
erou pitoresc, amintind 
evident de galeria eroilor 
dostoievskieni (cum îl 
concepe actorul de la „Giu- 
lești"). Sbilț nu era un ra
tat de rind. El avea „teorii" 
și „obsesia genialității"; o 
putere de observație și o 
intuiție ieșite din comun. 
Prea puține din toate a-

„Giulești", 
apare ca 
ieftin", ci 
propriului
a întîmplării
— și a fost 
parcă -v incapabil să o do
mine. De aici un „subtext" 
de neliniște — în mișcări
le și replicile eroului in
terpretat cu subtilitate de 
Geo Costiniu, fringerea lui 
avînd ceva tragic.

Fapt absolut remarcabil
— nu numai regia și sce
nografia, ci în mare mă
sură întregul spectacol, stă 
pe umerii unor tineri, chiar 
foarte tineri slujitori ai 
scenei. Datorită lor „Pati
ma roșie", de la o vreme 
înconjurată doar de stima 
cititorilor, cunoaște 
nou „proba de foc" 
scenei.

Cavalerii zaruluiunui
în boxaresponsabil

de luat,

picioare 
zarului, 

surprins 
Intrarea

în 
ai 
i-a

Să vadă cu 
are

Iresponsabilitate 
în angajarea

Cornel I. Călin, șeful unității de legume 
și fructe nr. 254 București, a insultat și 
bruscat o cumpărătoare. La intervenția 
unui lucrător de miliție, sus-zisul a devenit 
și mai agresiv, comițind și infracțiunea de 
ultraj.

— Onorată instanță, eu habar n-am ce 
s-a întimplat. Oi fi dat, oi fi înjurat... Eu 
nu-mi aduc aminte... Că sînt iresponsabil ! 
Am și documente.

Și într-adevăr, cînd a ajuns în fața in
stanței a depus un teanc de certificate și 
decizii medicale. A urmat apoi o expertiză 
medico-legală care a confirmat boala in
vocată de inculpat in apărare, dar... a con
firmat și faptul că acesta avea discernă- 
mînt in momentul comiterii infracțiunii. Ca 
urmare, Cornel C. nu s-a putut prevala de 
ceea ce considera el a fi un argument forte 
și a fost condaYnnat la 2 ani închisoare. 
Rămîne însă de văzut cum se vor justifica 
tovarășii de la Oficiul 3 al I.P.V.I.L.F. 
Chiar dacă dumnealor au sediul pe Intra
rea Binelui, n-au procedat deloc bine și 
cu responsabilitate cînd au pus responsa
bil un om ce abia fusese externat din spi-

Natalla 
Stancu-ATANASIU

aiei pu
tal și pensionat medical, interzieîndu-i-se 
orice muncă, pe considerentul că suferea 
de... psihopatie impulsivă.
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In fotografie i noua casâ de culturâ din Deva

...Proces cu publicitate lărgită in sala din 
Calea Griviței nr. 110. O primă remarcă 
se cuvine făcută în privința publicului din 
sală : mai puțin eterogen ca de obicei sub 
raportul vîrstei. Explicația ? Cei prezenți 
în sală sint „invitați" speciali ai miliției : 
fete și băieți al căror singur „rost" era în 
acea dimineață prezența prin localuri ori 
suprapopularea holurilor cinematografelor. 
Acum fuseseră invitați aici, să asiste la ju- 

• decarea unor fapte antisociale.
ochii lor și consecințele. Și cine 
să ia seama...

— Mihăilescu Petre !
— Tatu Constantin !
— Giuboalcă Ion !
—i- Grabovski Corneliu !
Rind pe rind, s-au ridicat 

toți cei 13 vajnici mînuitori 
Fiindcă asta făceau atunci cînd 
miliția acasă, la Mihăilescu, în str. 
Amzei : tocmai încinseseră un barbut zdra
văn — 62 de zaruri. 52 de cărți de joc și 
aproape 15 000 de lei se aflau deja în com
petiția pentru emoții tari. Cine erau, alt
minteri, acești cavaleri ai norocului, din 
păcate, cei mai mulți tineri sub 25 de ani ?

■ Cine erau ei ca oameni, ce 
fața semenilor și a societății ?

— Tatu, ai vreo ocupație, 
deva ?

— N-am. Nu lucrez acum.
— Giuboalcă 1
— Nici eu.
— Grabovski ?
— N-am ocupație...
Și așa mai departe. Drept

acolo, in fața sălii cu un public special 
invitat, s-a pronunțat și verdictul instan
ței : cite 6 luni închisoare contravențională 
pentru fiecare amator de barbut. Au fost 
astfel sancționate și practicarea jocurilor de 
noroc și traiul parazitar.

Cine din sală a avut ochi să vadă și 
urechi să audă a văzut și a auzit. Și poate 
că multora le-a apărut mai clar unde poate 
să-i ducă viața către care alunecă ade
seori.

Iucrezi un-

pentru care,

DOSARELE ALCOOLULUI:

Unul mort
Șl ■ ■ mort

de beat
Apărarea inculpatului : „Nu știu din ce 

ne-am luat. Eram amîndoi băuți și cu ar
țag. Mie parcă-mi luase mințile vodca aia.

Mai țin minte că 
dură și... Dup-aia 
dormit...".
.Faptele : în ziua uC xcmluouc, m uuv 

bilul cu nr. 2 din strada Econom Ceză- 
rescu, la ora 15, între inculpatul Crișan 
Dumitru și victima Mitrică Constantin a 
intervenit o ceartă, ambii fiind sub influ
ența băuturilor alcoolice pe care le consu
maseră împreună. în timpul conflictului, 
inculpatul C.D. a aplicat mai mulțe lovi
turi cu o seîndură prietenului de pahar, în 
urma cărora victima a decedat în cîteva 
minute. După ■ comiterea agresiunii, incul
patul s-a culcat pe pat, lingă victimă, și a 
adormit. Așa i-a găsit concubina victimei 
pe la ora 17, cînd s-a întors de la muncă : 
unul mort și altul... mort de beat.

Decăderea unui om : Pînă în urmă 
11—12 ani, despre Crișan Dumitru se 
tea spune că e un om de treabă și un 
șofer. Apoi a început să bea cumplit, 
cauza băuturii a devenit un om fără căpă- 
tîi, stînd mai mult prin cîrciumi 
muncind, ca pînă 
definitiv munca ; 
conflicte generate 
trămarea familiei, 
ceputul anului, fiind tot sub influența al
coolului, a fost accidentat, suferind fracturi 
la ambele picioare^ De milă, fosta soție și 
victima i-au oferit adăpost și îngrijire. 
Cum a răspuns acestui gest, s-a văzut. A 
fost condamnat la 14 ani închisoare și 6 
ani interzicerea unor drepturi. După cum 
se vede, băutura fără măsură se răzbună 
nu o dată în chip tragic, răvășind definitiv 
existența nărăviților la alcool.

T

am pus mîna p-o scin- 
m-am culcat și-am a-

de 13 februarie. în imo- Din caietul
grefierului

cu 
pu- 
bun 
Din

la urmă să 
frecventele 
de beție au 
acum nouă

decît 
abandoneze 

discuții și 
dus la des
ant La în-

„Cred ci nu sint eu tatăl minorei, deși 
am conviețuit cu reclamanta. Anterior am 
declarat altfel, fiindcă eram prins cu ușa 
și tocmai incepusem să fiu cercetat de mi
liție pentru seducție, pe motiv că dumnea
ei era minoră atunci. Cum eu insă uita
sem să-i spun că sint insurat, n-am mat 
putut să mă țin de cuvint cu căsătoria pro
misă. Mai arăt că in timpul cercetărilor am 
discutat să ne impăcăm, in sensul că o s-o 
despăgubesc cu 3 000 (trei mii) lei, sumă pe 
care mă angajez și acum, dacă e cazul, să 
i-o trimit prin mandat poștal...".

(Declarație într-un proces de sta
bilirea paternității. Dosarul nr. 
2894/1975, Judecătoria sectorului 6).

„Recunosc că am avut discuții cu un tov. 
milițian, deoarece mă aflam intr-o ușoară 
stare de ebrietate. Nu sint de acord cu in
fracțiunea de ultraj, pe motivul că eu doar 
l-am împins puțin înspre un geam in care 
dumnealui singur s-a tăiat in mai multedumnealui 
locuri".

(Din 
mitru. 
ria Tirgu-Jiu).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

apărările inculpatului M. Du-
Dosar nr. 5 160/1975. Judecăto-
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(Urmare din pag. I)
că toate statele participante au 
subscris la principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state.

Succesul conferinței a fost posibil 
datorită profundelor schimbări petre
cute în raportul de forțe pe plan in
ternațional, datorită faptului că po
poarele se pronunță tot mai hotărît 
pentru relații noi, democratice, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

Pornind de la aceasta, apreciez că 
condițiile politice din Europa și din 

‘întreaga lume favorizează realizarea 
.în viață a principiilor cuprinse în 
documentele semnate la Helsinki. 
Desigur, ele nu se vor realiza de la 
sine. Pentru înfăptuirea lor se im
pune o acțiune susținută din partea 
tuturor statelor, a forțelor politice 
democratice și progresiste din Euro
pa, a tuturor popoarelor.

în mod deosebit, considerăm că 
trebuie acordată o atenție specială 
aspectelor militare ale securității eu
ropene. Am în vedere să se obțină o 
dezangajare militară, prin măsuri de 
reducere a cheltuielilor țnilitare, a 
trupelor și armamentelor, să se ac- 
ioneze realmente pentru rezolvarea 

problemelor dezarmării din Europa, 
inclusiv crearea condițiilor pentru 
desființarea celor două blocuri mi
litare.

Ținînd seama de situația din Eu
ropa, România apreciază că aspec
tele militare și măsurile concrete de 
dezangajare militară constituie un 
factor fundamental pentru realizarea 
securității și păcii, pentru continua
rea și dezvoltarea cursului de destin
dere în Europa și în întreaga lume.

Cronica zilei
Tovarășii Ion Pățan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Nicolae 
Doicaru, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, au 
plecat, sîmbătă după-amiază, in 
Iran.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, membri ai conducerii Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale și 
Ministerului Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
Aii Reza Bahrami, ambasadorul Ira
nului la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Tovarășul George Macoveseu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi-

20,00 Eroi îndrăgiți de Copii.
20.25 Ora melomanului.
21,15 Din lirica universală — „Cîh- 

tecul orașelor".
21,35 Film serial : „Mannix",tv

DUMINICA, 23 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii 1 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii i Celula 

sălbatică (II).
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
18,00 Rugbi : Franța — Româ

nia (campionatul european). 
Transmisiune directă de la 
Bordeaux.

17,35 Dobroge, mindră grădină. Me
lodii populare.

17,50 Galp filmului de animație, in 
a Vil-a ediție : 100% Disney.

18,40 Omul de lingă tine. Hilde- 
gardt lonescu, primarul ora
șului solea, județul Suceava.

19,00 Lui®' copiilor.
19.30 Telejurnal
20,00 Film artistic s ,,Tunurile din 

Navarone".
28,20 24 de ore.

PROGRAMUL n

10,00—<11,30 Concertul orchestrei Fi
larmonice din Wroclaw (R. P. 
Polonă).

x

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

DERBIUL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE RUGBI Jpj CÎTEVA RÎNDURI
Azi la Bordeaux: ROMÂNIA-FRANȚA
Amatorii de sport — desigur, nu 

numai cei ce îndrăgesc în mod 
special rugbiul — așteaptă cu justi
ficată nerăbdare evenimentul rugbis- 
tic de astăzi, cînd, la Bordeaux, 
echipa României, campioană a con
tinentului, întîlnește, într-un verita
bil derbi al noii ediții a C.E., puter
nica (și de mai multe ori dețină
toare a titlului european) reprezen
tativă a Franței. Pe lingă faptul că 
se înscrie într-o frumoasă tradiție, 
meciul de acum capătă noi valențe, 
determinate de pregătirile serioase 
ce s-au făcut în fiecare tabără. Rug- 
biștiî noștri — deși unii foarte tineri 
— au căpătat o bună experiență, mai 
ales din contactul avut în vară cu 
echipe de certă clasă din rugbiul 
neozeelandez.

Mai mult decît în sezonul trecut, 
punctul forte al selecționatei româ
ne îl constituie înaintarea. Infuzia 
de tinerețe, pregătirea specială și 
experiența dobîndite (atît pe plan 
tactic, cit și tehnic) sînt factori de-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 noiembrie. In țară : Vremea se 
menține rece la începutul intervalului, 
dar va intra într-un proces de ușoară 
încălzire în ultima zi, începînd din ves
tul țării. Cerul va fi variabil, mai mult

Doresc să menționez, încă o dată, 
că sîntem încrezători In posibilita
tea realizării unei securități trainice, 
a unei păci și colaborări multilaterale 
în Europa.

ÎNTREBARE : Credeți că la 
Conferința partidelor comuniste 
din Europa va fi aprobat princi
piul „adoptării in unanimitate" 
a deciziilor ? Ce părere aveți 
despre teza conducerii tuturor 
partidelor comuniste dintr-un 
singur centru ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în pre
zent, este în pregătire o conferință 
a partidelor comuniste din Europa. 
La ea urmează să participe orice par
tid comunist din Europa care va dori 
aceasta. Conferința își propune să 
realizeze un schimb de păreri asu
pra rezultatelor obținute pe calea 
securității și păcii în Europa, a dez
voltării democratice, precum și asu
pra căilor prin care să se acționeze 
cu toate forțele pentru transpunerea 
în viață a principiilor adoptate la 
Helsinki, în vederea asigurării unei 
reale securități și Intensificării cola
borării europene.

Dacă vor fi adoptate unele docu
mente, ele nu pot fi decît rezultatul 
consensului general al participanților.

Am convingerea că întrunirea a- 
cestei conferințe va constitui un mo
ment important în lupta pentru secu
ritate, pentru pace, pentru democra
ție în Europa.

Noi pornim de la faptul că fiecare 
partid își elaborează politica și linia 
sa în conformitate cu condițiile isto
rice naționale, sociale din țara în ca- 
re-și desfășoară activitatea. Nu poate 
fi vorba de existența vreunui centru 
care să dirijeze activitatea altor par- 

cii Socialiste România, a trimis o te
legramă de felicitare comisarului de 
stat al afacerilor externe și al coope
rării internaționale al Republicii 
Zair, Mandungu Bula Nyati, cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări.

★
Sîmbătă s-a întors de la Praga de

legația Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de conducere șl 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", care a făcut o vizită de schimb 
de experiență la Școala superioară 
politică de pe lingă C.C. al P. C. Ce
hoslovac.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de membri ai 'con
ducerii Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

LUNI, 24 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 TCleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
10,00 Film documentar : „In țara 

cerului albastru — Mongolia".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mal bun... continuă.
20,56 Să muncim și să trăim în 

chip comunist. „Drumul al
bastru" — reportaj.

21.20 Roman-foileton : „Familia
Thibault". Episodul 10.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,00 Telex.
17,05 Muzică și tinerețe.
17.25 Reportaj TV : „Teoria chi

britului". *
17.40 Film artistic : „Dacă aș « 

avut un cal I".
18.40 Opera, frescă sonoră a isto

riei. ..Apus de soare" (frag
mente).

19,00 Politehnica satului. .
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii 1 

Daktari.
20.25 Meridiane literare.
21 25 Telex.
21.30 Echipele de control obștesc 

în acțiune.
21,50 Portativ ’75.

terminanți ai actualei forțe de joc a 
înaintașilor echipei tricolore. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că șl linia 
de trei sferturi se prezintă cu un 
substanțial spor de pregătire. Așa 
cum ne-au comunicat vineri, Înainte 
de plecarea la Bordeaux, antrenorii 
Irimescu și Cosmănescu intenționea
ză să înceapă meciul de azi cu 
următoarea formație : Țurlea, Mun- 
teanu, Mușat — Postolache, Dără- 
ban, — Stoica, Dumitru, Pop — Pa- 
raschiv, Bucos — Motrescu, Nicoles- 
cu, Nica, Constantin — Durbac. Re
zerve : Burghelea, Murariu, Cioarec 
și Ortelecan.

„Cincisprezecele" alcătuit în vede
rea partidei de la Bordeaux cuprinde 
jucători viguroși, buni tehnicieni, am
bițioși. Ei, ca și suporterii, n-au 
uitat frumoasa victorie de anul 
trecut, de la București, cînd au în
trecut echipa Franței (cu 15—10), 
devenind campioni ai Europei.

Meciul va fi televizat in Întregime, 
pe programul I, la ora 16.

acoperit. Vor cădea precipitații tempo
rare, mal ales sub formă de ninsoare. 
In primele zile, apoi șl sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit cu intensificări 
locale. Temperaturile maxime vor urca 
ziua pină la valori cuprinse între 2 
și 12 grade, iar minimele vor coborî 
noaptea între minus 8 și minus 2 gra
de, mal coborîte în depresiunile in- 
tramontane. In Bucufești : Vreme rela
tiv rece la început, apoi în încălzire. 
Cer temporar noros. Precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. 

tide comuniste. Activitatea acestor 
partide și colaborarea lor se înteme
iază pe schimbul liber de păreri, pe 
participarea la lupta pentru soluțio
narea problemelor care privesc toate 
națiunile și care sînt legate de pro
gres, de democrație, de pace.

ÎNTREBARE : Excelența Voas
tră a promovat pe plan interna
tional ideea — din ce in ce mai 
mult îmbrățișată — a creării u- 
nei' noi ordini economice și po
litice internaționale. Aș vrea să 
vă intreb dacă o astfel de pro
blemă va fi dezbătută la Con
ferința partidelor comuniste ?

RĂSPUNS : Problema noii ordini 
economice internaționale este legată 
de faptul că două treimi din omenire 
se află în stare de subdezvoltare sau 
in curs de dezvoltare. Ea presupune 
lichidarea vechilor raporturi de ine
galitate, de asuprire a unor state de 
către altele, a împărțirii lumii în țări 
sărace și bogate — rezultat al vechii 
politici de inechitate.

România acționează și depune efor
turi susținute în colaborarea largă cu 
statele în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, pentru realizarea aces
tei noi ordini economice internațio
nale.

Fără îndoială că aceste probleme 
vor fi abordate la Conferința parti
delor comuniste din Europa, deși ele 
nu privesc numai Europa, ci întreaga 
lume. Europa poate și trebuie însă 
să joace un rol activ în realizarea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale.

★
In încheiere, doresc să adresez ci

titorilor ziarului dumneavoastră, în
tregului popor turc un salut priete
nesc, urări de prosperitate și pace !

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
ARGEȘ. La Pitești a fost dat în 

folosință cel mai mare și modern 
magazin alimentar din municipiu. 
El este situat în noul cartier al 
oralului, „Găvana II", cu 13 000 de 
locatori. Noul edificiu social se în
scrie in preocupările edililor de a 
asigura populației din noile cartie
re condiții bune de aprovizionare 
cu articolele necesare. Magazinul 
oferă cumpărătorilor circa 450 de 
produse alimentare, care sint inge
nios expuse în rafturi, oferind so- 
licitanților posibilitatea de a și le 
alege pe cele care și le doresc. Ast
fel de magazine au mai fost date 
in folosință, în ultima vrane,» și în 
alte noi cartiere ale mnnieiphilui 
— Trivale și Războieni.

I -«txhttj .h:i> , ZiO?hB7'î W f»T9
ARAD. In cadrul acțiunilor ini

țiate sub genericul „Ecotehnica 
contemporană 1975", Consiliul ju
dețean Arad al sindicatelor, în co
laborare cu Institutul de cercetări 
și proiectări vagoane Arad, a orga
nizat, timp de două zile, o sesiune 
de comunicări tehnico-științifice cu 
tema : „Direcțiile principale de dez

voltare a fabricației de vagoane în 
cincinalul 1976—1980". în cadrul se
siunii, specialiști din București, Ti
mișoara, Drobeta Turnu-Severin și 
Arad au prezentat comunicări și re
ferate sintetizînd cele mai impor
tante realizări ale cercetărilor în
treprinse pe linia îmbunătățirii în 
continuare a tehnologiilor de fa
bricație a vagoanelor pentru trenu
rile de călători și de marfă.

MEHEDINȚI. In acest ultim an 
al cincinalului, locuitorii orașelor 
și satelor mehedințene și-au pro
pus să realizeze, prin muncă vo- 
luntar-patriotică, importante obiec
tive sociale și edilitar-gospodărești, 
să efectueze un volum sporit de 
lucrări pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților. Va
loarea lucrărilor efectuate pină in 
prezent se cifrează la circa 200 mi
lioane lei. Au fost modernizate 
străzi și trotuare, s-au plantat zeci 
de mii de pomi. fructiferi și orna
mentali, s-au construit și amena
jat noi dispensare, grădinițe, creșe, 
cantine, ateliere școlare, baze spor
tive, rețele de canalizare și de ali
mentare cu apă. Numai locuitorii 
comunei Salcia, de exemplu, au 
realizat lucrări prin muncă volun- 
tar-patriotică în valoare de peste 
6 milioane lei, cei din Gîrla Mare

GIMNASTICA
Cea de-a 13-a ediție a „Dinamovia- 

dei“ de gimnastică a continuat sîm
bătă în sala Dinamo din Capitală cu 
desfășurarea exercițiilor liber alese 
din cadrul concursului feminin.

Pe echipe, victoria a revenit for
mației Dinamo (România) cu 186,70 
puncte, urmată de Dynamo (R.D. 
Germană) — 183,05 puncte și Dina
mo (U.R.S.S.) — 183 puncte.

La individual compus, pe primele 
trei locuri s-au clasat gimnastele ro
mânce. A cîștigat Georgeța Gabor — 
38,10 puncte, urmată de Gabriela 
Trușcă — 38,05 puncte și Luminița 
Milea — 37,55 puncte.

Competiția se încheie astăzi cînd, 
de la ora 10,30, se vor desfășura fi
nalele pe aparate.

HANDBAL
In sala „Victoria" din Ploiești s-a 

disputat aseară cel de-al doilea meci 
internațional amical de handbal 
masculin dintre selecționata secundă 
a .României și prima reprezentativă 
a Franței. Handbaliștii români au 
terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 22—18 
(10-9).

Golgeterul echipei române a fost 
Mironiuc, care a înscris 11 puncte.

In ’primul joc, disputat vineri în 
Capitală, echipa română a cîștigat cu 
scorul de 29—15.

HALTERE
In orașul iugoslav Sombor au în

ceput campionatele balcanice de hal
tere. în prima zi de concurs, un fru- 
haos succes a obținut românul Stan

In cursul dimineții de sîmbătă, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, s-a întîlnit cu Earl Butz, mi
nistrul american al agriculturii.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor econo
mice româno-americane, precum și 
posibilitățile existente, pentru ini
țierea unor noi acțiuni de cooperare 
reciproc avantajoase.

★
Ministrul agriculturii al S.U.A., 

Earl Butz, împreună cu Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu-

Conferință
La scurt timp după ce a fost pri

mit de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ministrul agriculturii al 
S.U.A., Earl Butz, a făcut o decla
rație unui reprezentant al Agenției 
Române de Presă — Agerpres, în 
care a spus :

„Aceasta este prima mea întîlnire 
cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am fost deosebit de impresionat de 
preocupările largi ale președintelui 
României pentru problemele dezvol
tării agriculturii pe plan mondial, 
pentru promovarea schimburilor co
merciale în acest domeniu. Cu acest 
prilej am avut o discuție foarte in
teresantă, axată pe problemele coo
perării dintre România și S.U.A. 
România este una din țările Europei 
cu care S.U.A. doresc în mod deose
bit săz dezvolte mai strîns relații de 
cooperare. Din experiența de pină 
acum, putem, spune că România este 
un bun partener comercial pentru 
Statele Unite. In ultimii ani agricul
tura românească a făcut pași uimitori 
și sînt impresionat de atenția pe care 
președintele României otecordă dez
voltării acestei ramuri în țara dum
neavoastră, creșterii eficienței sale. 
Vizita mea în România îmi va per
mite să cunosc mai îndeaproape po
tențialul dumneavoastră agricol, să 
stabilesc contacte cu specialiști. Sînt 
convins că o bună cooperare interna
țională depinde în mare măsură de 
aceste contacte directe, de aceste re
lații nemijlocite".

★
In cadrul unei conferințe de presă, 

la care au participat ziariști români

— de peste 2,7 milioane lei, cei din 
Cțijmir — peste 2 milioane lei.

BRAȘOV. O nouă cale de acces 
spre Poiana Brașovului va sta la 
dispoziția turiștilor. Este vorba de 
drumul turistic aflat în curs de 
amenajare pe Valea Rîșnoavei. 
Noul traseu oferă mari avantaje : 
scurtează drumul spre Poiană pen
tru turiștij care vin dinspre Pitești 
sau Sibiu prin Zărnești, înlesnește 
accesul celor care vin dinspre 
București, descongestionează Bra
șovul. Noua arteră pune în valoa
re o zonă turistică neasemuit de 
frumoasă. în cursul anului viitor, 
traseul amintit va fi și asfaltat.

GORJ. Prin executarea unor 
complexe lucrări de revizie și re
parații la Centrala termică din ora
șul Motru, prin aplicarea unor îm
bunătățiri tehnologice, a fost mări
tă capacitatea acesteia, reușindu-se 
ca, în prezent, să se asigure zilnic 
apă caldă în cele peste 3 500 de a- 
partamente ale minerilor de aici. 
Lucrările au fost executate de un 
colectiv de muncitori și tehnicieni 
din cadrul centralei.

ALBA. Se apropie de sfîrșit lu
crările de asfaltare a șoselei Zlat- 
na-Abrud, lucrare care va crea o 
modernă arteră rutieră între Alba 
Iulia și orașul Cîmpeni. Totodată, 
ea va inaugura un frumos traseu 
turistic în Țara Moților. Tot în ju
dețul Alba, pe șoseaua Blaj-Copșa 
Mică, în dreptul satului Mănărade, 
se execută o deviere a drumului, 
evitîndu-se astfel două bariere la 
trecerile peste calea ferată. La in
trarea în municipiul Alba Iulia, în 
punctul denumit Pîrîul Iovului, se 
fac ultimele finisări la un nou pod, 
prin construcția căruia se elimină o 
curbă periculoasă pentru circulația 
auto.

IAȘI. In comuna Hălăucești, din 
județul Iași, s-a dat în folosință 
un frumos cămin cultural, pre
văzut cu sală de spectacole de 
peste 400 locuri. Noul edificiu cul
tural a fost construit prin contri
buție bănească și prin munca pa
triotică a cetățenilor. El dispune, 
între altele, de un cabinet de științe 
sociale, o bibliotecă și un club. De 
asemenea, este înzestrat cu aparat 
de proiecție cinematografică.

Paraschiv, învingător la categoria 
cocoș cu un total de 215 kg. (90 kg 
plus 125 kg). Pe locurile următoare 
s-au clasat iugoslavul Ostrogonac — 
212,500 kg și Dogan (Turcia) — 205 
kg.

La categoria pană, în care victo
ria a revenit bulgarului Nurikian cu 
260 kg, halterofilul român Marian 
Grigoraș a ocupat locul doi cu re
zultatul de 247,500 kg. (107,500 kg 
plus 140 kg).

FOTBAL
Pe stadionul olimpic din Roma, în 

prezența a peste 50 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul dintre selecțio
natele Italiei și Olandei, contînd pen
tru grupa a 5-a a campionatului eu
ropean de fotbal. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul înscris de Capello (min. 20).

Echipa Olandei s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale competi
ției.

Iată clasamentul final al acestei 
grupe preliminare : 1. Olanda — 8 
puncte (golaveraj 14—8) ; 2. Polonia 
— 8 puncte (9—5) ; 3. Italia — 7 
puncte ; 4. Finlanda — 1 punct.

POLO PE APA
In orașul iugoslav Sibenik a înce

put turneul final al „Cupei cupelor" 
la polo pe apă. In prima, zi, echipa 
Mladost Zagreb a întrecut cu 4—3 
formația italiană Civittavecchia, iar 
O.S.C. Budapesta a dispus cu 6—2 de 
formația olandeză Neptunus Arn- 
heim. 

vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, au vizitat în 
cursul zilei de sîmbătă unități agri
cole din județul Prahova. Au fost 
vizitate complexul intercooperatist 
pentru îngrășarea taurinelor — Băr- 
cânești, complexul pentru creșterea 
păsărilor și abatorul avicol — Ploiești, 
cooperativa agricolă de producție — 
Bucov și Institutul de cercetări pen
tru viticultură și vinificație de la 
Valea ■ Călugărească. Oaspetele a 
avut prilejul să cunoască astfel 
realizări și preocupări din unele 
ramuri de producție și cercetare 
științifică ale agriculturii noastre.

de presă
și corespondenți al presei străine 
acreditați la București, ministrul 
american a relevat cu satisfacție fap
tul că, potrivit înțelegerilor convenite 
între, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gerald Ford, cooperarea dintre 
România și S.U.A. se dezvoltă tot 
mai mult și că în acest cadru agri
cultura oferă importante arii de co
laborare.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, 
ministrul american a relevat dezvol
tarea relațiilor româno-americane în 
domeniul agriculturii, arătînd că au 
sporit considerabil schimburile co
merciale pe acest tărîm. Aceste 
schimburi se pot dezvolta și mai 
mult în viitor și se pot amplifica, a 
arătat Earl Butz, subliniind că Româ
nia are un potențial agricol remar
cabil, datorită introducerii pe scară 
largă a irigațiilor, mecanizării, chi
mizării, producerii în țară a îngrășă
mintelor chimice, pesticidelor, utila
jelor de mare putere, mașinilor agri
cole.

„După părerea mea, cred că putem 
dezvolta aceste bune relații de cola
borare în domeniul cercetării privind 
cultura plantelor de cîmp, zootehnia, 
schimbul de informații științifice. în 
acest context este de primă impor
tanță abordarea unor aspecte ca îm
bunătățirea soiurilor de plante, com
baterea bolilor și a dăunătorilor, păs
trarea recoltelor, creșterea producției 
în zootehnie".

Oaspetele a făcut, de asemenea, o 
succintă prezentare a principalelor 
aspecte ale dezvoltării agriculturii în 
Statele Unite, evidențiind rolul pe 
care trebuie să-l joace cercetarea 
științifică pentru sporirea producției 
agricole și zootehnice.

Referindu-se la problemele alimen
tației pe plan mondial, ministrul 
american a arătat că în contextul 
creșterii vertiginoase a populației 
globului, agricultura devine o ramu
ră prioritară, de a cărei dezvoltare 
depinde însăși pacea lumii. Este, 
astfel, tot mai necesară o reală 
colaborare între națiuni în acest 
domeniu, lărgirea utilizării proce
deelor moderne în agricultură, cum 
ar fi irigațiile, chimizarea și mecani
zarea lucrărilor. Limbajul agriculturii 
fiind un limbaj internațional, trebuie 
înlăturate toate barierele din calea 
sa, care împiedică accesul nestinghe
rit la sursele de informare științifi
că, schimburilor comerciale libere 
între națiuni.

în legătură cu aspectele agricul
turii țărilor în curs de dezvoltare, 
oaspetele a arătat că un mare rol 
revine și comunității internaționale, 
care trebuie să sprijine eforturile ti
nerelor națiuni pentru creșterea efi
cienței acestei ramuri economice, în 
vederea soluționării cît mai grabni
ce a problemelor alimentației. Mi-, 
nistru] american a relevat preocti*-' 
pările existente pe plan mondial in 
vederea creării unui fond internațio
nal pentru dezvoltarea agriculturii în 
aceste țări. (Agerpres)

Bunuri industriale prin 
valorificarea deșeurilor

Cooperația meșteșugărească 
din județul Neamț și-a făcut 
un bun renume din valorifica
rea deșeurilor de piele, stofe, 
blănuri, lemn, metal etc. rezul
tate din procesul de fabricație 
al unităților proprii și din in
dustria republicană, prin trans
formarea lor în valoroase bu
nuri de larg consum. Gama 
acestor produse este foarte va
riată și de mare utilitate : gar
nituri din lemn, din metal și 
din deșeuri de țesături pentru 
bucătării și băi, articole de 
plajă, huse pentru autoturisme, 
mochete.

— Un sondaj făcut în acest 
sens prin organizarea unor ex
poziții cu obiecte realizate din 
deșeuri — ne spunea Constan
tin Uabija, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor meș
teșugărești Neamț — a întru
nit aprobarea unanimă a publi
cului. Tocmai de aceea am ho
tărît să extindem acest mod 
de readucere în circuitul pro
ductiv a unor importante canti
tăți de deșeuri, astfel că pentru 
anul 1976, spre exemplu, vom 
realiza din deșeuri bunuri de 
larg consum în valoare de a- 
proape 10 milioane lei.

Am aflat, de asemenea, că a- 
ceastă activitate se va extinde 
cu precădere în cele 12 noi 
unități care au fost date în fo
losință în acest an, ceea ce asi
gură și o atragere în sfera pro
ducției materiale a unui în
semnat număr de femei. (Ion 
Manea, corespondentul „Scîn- 
teii").

PREGĂTIREA
(Urmare din pag. I)
contractele nu sînt conciliate. Noi 
insistăm pe lingă întreprinderile 
furnizoare pentru devansarea terme
nelor de livrare. De asemenea, am 
intervenit la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini pentru co
relarea graficelor de livrare a două 
compresoare de aer de 45 mc/minut, 
cu termenele de punere în funcțiune 
a noii capacități de producție. în 
continuare, vom acționa pentru a 
contracta cu furnizorii și celelalte 
utilaje — 26 de tone — necesare sec
ției de împîslitură.

— în anul 1976, unitățile centralei 
vor beneficia de un mare volum de 
investiții, urmind să fie puse în 
funcțiune noi obiective industriale. 
Sint asigurate condițiile necesare dă
rii lor în exploatare la termenele 
planificate ?

— Pentru majoritatea noilor obiec
tive productive documentația teh- 
nico-economică a fost aprobată. Ca 
atare, proiectele de execuție a lucră
rilor de construcții și montaj sint 
elaborate în proporție de 94 la sută, 
contractarea acestor lucrări cu con
structorii fiind într-un stadiu foarte 
avansat. De asemenea, în prezent 
dispunem de 95 la iută din documen-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Excelenței Sale Domnului general de corp de armată

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președintele Republicii Zair

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, îmi este deosebit de plăcut 
să vă transmit, în numele poporului român și al meu personal, cele mai căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres continuu poporului zairez prieten.

Profund atașat cauzei libertății popoarelor, idealurilor păcii și înțelegerii 
în lume, poporul român acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie șl 
colaborare fructuoasă statornicite între Republica Socialistă România și Re
publica Zair, între Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revo
luției și, la marea sărbătoare a poporului zairez prieten, salută cu satisfacție 
evoluția mereu ascendentă a acestora pe diverse planuri.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare exis
tente între țările și partidele noastre vor continua să se dezvolte și mai mult, 
în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU '
Președintele

. Republicii Socialiste România

Fie și numai 4n 
cursul unei scurte tre
ceri pe cel mai mars’ 
bulevard din Kinshasa 
denumit semnificativ 
— „30 iunie" — poți 
să-ți dai seama de 
sensul prefacerilor în
noitoare din Zair, ur
mare a măsurilor în
treprinse după insta
larea la cîrma țării, la 
24 noiembrie 1965, a 
președintelui Mobutu 
Șese Seko, în direcția 
recuperării avuțiilor 
naționale, a desprin
derii economiei din 
chingile monopolurilor, 
împodobită cu elegan
tele evantaie ale pal
mierilor, artera prin
cipală a capitalei zai- 
reze etalează clădiri 
noi, de 10—20 de eta
je, cu linii arhitecto
nice dintre cele mai 
îndrăznețe, sedii re
prezentative : Banca 
comercială zaireză, Pe- 
tro-Zair. Societatea ge
nerală a minereurilor 
din Zair ș.a.m.d. „Zai- 
rizarea" economiei a 
devenit un proces de 
largă anvergură, cu 
puternice consecințe 
pozitive asupra propă
șirii economice și so
ciale a țării. S-a năs
cut o adevărată ono
mastică a dezvoltării, 
înseși țara și fluviul

schimbîndu-și denumi
rile anterioare, ca o 
expresie a amplului 
proces de formare a 
conștiinței naționale, 
de închegare a națiu
nii și întărire a uni
tății poporului, anga
jat pe calea indepen
denței. Bunăoară, Ka
tanga — devenită si
nonimă cu politica neo- 
colonialistă — se nu
mește acum Shaba 
(care în limba swahili 
înseamnă cupru) și re
prezintă un simbol al 
dezvoltării țării. Com
plexul hidroenergetic 
de la Inga, care va 
ajunge în faza con
strucției finale cea mai 
mare hidrocentrală din 
Africa, combinatul si
derurgic de la Maluku, 
noul port-Banana sînt 
numai cîteva din șan
tierele progresului. 
„Salongo" (dragoste de 
muncă), deviză însu- 
flețitoare a unei în
tregi națiuni, înalță 
Zairul spre noi orizon
turi ale dezvoltării și 
civilizației.

In noul peisaj eco
nomic al acestui tînăr 
stat african se pot în- 
tîlni și roadele colabo
rării multilaterale din
tre poporul român și 
poporul zairez. Pe te
renul fertil al contac

Carnet cultural
ÎN PRIM PLAN - 

EFICIENȚA
Recent, la Timișoara s-au des

fășurat lucrările sesiunii de co
municări și referate „Eficiența 
în activitatea economică și so- 
cial-politică", orgahizată de 
Școala interjudețeană de partid 
din localitate. Au participat ac
tiviști de partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă și obștești 
din mai multe județe ale țării, 
cadre didactice și cercetători de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
din București, de la institutele 
de învățămînt superior din Ti
mișoara și de la școlile inter- 
județene de partid din Bacău, 
Craiova, Galați, Iași, Oradea, 
specialiști din unitățile econo
mice. (Cezar Ioana).

„MARAMUREȘ-75"
La galeriile de artă din Baia 

Mare a avut loc vernisajul ex
poziției anuale județene de artă 
plastică „Maramureș-75“. Expo
ziția — cea mai amplă din acest 
an — întrunește un mare nu
măr de lucrări reprezentative 
de pictură, sculptură, grafică și 
artă decorativă, care poartă 
semnătura unor cunoscuți cre
atori aparținînd centrului ar
tistic băimărean, remareîndu-se, 
In același timp, prezența unor 
tineri plasticieni din orașele și 
satele județului. (Gheorghe Susa)

SCULPTURĂ
La Casa orășenească de cultu

ră din Zalău s-a deschis expo
ziția de sculptură a artistului 
clujean Doru Stoica. Cele 25 de 
lucrări expusei dintre care 
amintim „Victorie XXX", „Aș
teptare", „Romul Ladea", „Pro
file dacice", „Hora de la Căpîl- 
na“ și „Eroul utecist Vasile Tu- 
dose" oferă vizitatorilor prilejul 
întîlnirii cu tehnici sculpturale 
diverse, adecvate importantelor 
teme care l-au inspirat pe artist. 
(Gheorghe Rusu).

FESTIVALUL 
CORURILOR 
DE CAMERĂ

La Brașov, și în celelalte așe
zări urbane ale județului, s-a

PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
tațiile pentru utilajele necesare noi
lor obiective industriale, iar o mare 
parte din acestea au și fost contrac
tate cu furnizorii.

Din discuția cu directorul economia 
al Centralei materialelor de construc
ții am reținut și alte aspecte în le
gătură cu pregătirea ^producției anu
lui 1976. în ce privește desfacerea 
producției, la o serie de sortimente 
— panouri mari pentru locuințe, plăci 
din faianță, covoare P.V.C. pe suport 
textil, carton asfaltat, diverse ele
mente prefabricate din beton armat 
ș.a. — a fost contractată cu benefi
ciarii întreaga producție. La alte sor
timente — blocuri ceramice, granulit 
ș.a. — contractarea este însă rămasă 
în urmă. Or, este știut că numai cu- 
noscind din timp sarcinile ce Ie re
vin, solicitările concrete ale benefi
ciarilor, întreprinderile din cadrul 
centralei își pot organiza corespun
zător producția, în așa fel incit să-și 
respecte cu strictețe obligațiile con
tractuale. Nerezolvate sînt și unele 
probleme privind aprovizionarea teh- 
nico-materială. Este drept, la înce
putul lunii noiembrie, stocul normat 
de iarnă la agregate pentru betoane 
era asigurat în proporție de 91 Ia 
sută. S-au creat, astfel, condițiile 
necesare realizării unui ritm înalt de 

telor la cel mai înalt 
nivel, ca urmare a vi
zitei în Zair, în pri
măvara anului 1972. a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a vizitei la 
București în 1970 a 
președintelui Mobutu 
Șese Seko, legăturile 
economice româno- 
zaireze cunosc un curs 
mereu ascendent. De 
pildă, tractoarele, au
tocamioanele și auto
turismele de teren fa
bricate în țara noastră 
sînt bine cunoscute și 
apreciate pe piața zai
reză. De asemenea, se 
intensifică și se diver
sifică cooperarea din
tre cele două țări în 
domeniul minier, agri
col, forestier, petro
chimic, în domeniul 
construcțiilor, sănătă
ții și învățămîntului 
etc. De altfel, convor
birile la nivel înalt 
româno-zaireze au re
liefat de fiecare dată 
existența unor premi
se certe pentru extin
derea și adincirea in 
continuare a relațiilor 
prietenești și cooperă
rii pe multiple pla
nuri, în interesul am
belor țări, al cauzei 
colaborării și păcii in
ternaționale.
Viorel POPESCU

desfășurat cea de a III-a ediție 
a Festivalului interjudețean al 
corurilor de cameră „G. Dima", 
la care1 au participat formații 
din 14 județe ale țării. (Nicolae 
Mocanu).

„PORTATIVUL 
TINEREȚII''

La Casa municipală de cultu
ră din Giurgiu s-a deschis, 
sîmbătă, festivalul interjude- 
țean de muzică ușoară româ
nească „Portativul tinereții", or
ganizat de Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județu
lui Ilfov, în colaborare cu Co
mitetul județean U.T.C., Con
siliul județean al sindicatelor și 
Uniunea județeană a cooperației 
meșteșugărești. (Al. Brad).

CASA DE ARHITECTURA 
DIN BRĂILA

Ieri s-a deschis în municipiul 
Brăila Casa arhitectului. Cu 
același prilej, în noul lăcaș, pe 
o suprafață de 40 mp, a fost 
deschisă o expoziție care etalea
ză -. detalii de sistematizare a 
Brăilei actuale și a celei viitoa
re. Sînt prezentate detaliile de 
sistematizare a străzilor Călă
rași și Republicii, macheta mu
nicipiului, precum și planșe în- 
fățișind .arhitectura actuală și 
soluțiile propuse. (Mircea Bu- 
nea).

„ARMONIILE 
TOAMNEI''

Pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Rîmnicu-Vîlcea 
s-a desfășurat cel de-al III-lea 
concurs interjudețean de mu
zică vocal instrumentală, cultă, 
sub genericul „Armoniile toam
nei". Concursul a avut drept 
scop stimularea promovării ar
tei culte în rîndul artiștilor 
amatori, descoperirea și afirma
rea tinerilor interpreți ai muzi
cii culte. Repertoriul acestei în
treceri interjudețene a cuprins 
atît piese din creația româneas
că, clasică și contemporană, cit 
și din muncia universală. (Ion 
Stanciu).

lucru în sezonul rece. Sînt acoperite 
aproape în întregime cerințele între
prinderilor și la alte materii prime 
și materiale. Totuși, în acest dome
niu nu au fost încă clarificate toate 
problemele. Astfel, la serviciul apro
vizionare al centralei ni s-a spus că, 
pentru anul 1976, cota de sirmă și to- 
roane din oțel nu acoperă decit 41 
Ia sută din necesarul unităților sale. 
S-a intervenit la Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și la Mi
nisterul Industriei Metalurgice, dar 
fără nici un rezultat — contractele 
încheiate cu furnizorii au fost sem
nate cu divergențe.

Timpul este înaintat și, tocmai de 
aceea, problemele pregătirii produc
ției din anul viitor trebuie soluțio
nate pînă la capăt de conducerea 
Centralei materialelor de construcții, 
în strînsă conlucrare cu conducerile 
întreprinderilor componente și cu 
alte foruri de resort. Și aceasta cit 
mai grabnic, deoarece producția rea
lizată în întreprinderile respective 
este strict necesară șantierelor de 
investiții, altor beneficiari din cadrul 
economiei naționale, din primele zile, 
din primele decade ale anului viitor.

Iile ȘTEFAN 
Gheorqhe RUSU
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LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU PROBLEMELE

JURIDICE AL ADUNĂRII GENERALE

NAȚIUNILE UNITE 22 — Cores
pondentul nostru transmite. în Comi
tetul pentru problemele juridice al 
Adunării Generale continuă dezbate
rile asupra inițiativei românești vi
zînd creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața economică 
și politică a lumii contemporane și 
asupra raportului Comitetului ad-hoc 
al Adunării Generale pentru Carta 
O.N.U.

De asemenea, dezbaterile au 1 ca 
unul dintre punctele de referință do
cumentul cu privire la îmbunătăți
rea și democratizarea activității 
O.N.U., document supus dezbaterilor 
și atenției Adunării Generale de că
tre delegația României. „Documentul 
prezentat de România — declara re
prezentantul Ecuadoruluj, Umberto 
Garcia Orti — constituie efortul cel 
mai profund făcut pînă acum de a 
oferi concepte și propuneri concrete 
privind modificarea Cartei Națiuni
lor Unite, propuneri a căror impor
tanță doresc să o subliniez".

Vorbitorul a evidențiat necesitatea 
ca Națiunile Unite să înceapă abor
darea unora dintre propunerile avan
sate de state vizînd creșterea rolului 
organizației in lume, a capacității 
sale de acțiune în domeniul apărării 
păcii și securității lumii.

Reprezentantul statului Mauritius, 
Radha Krishna Ramphul, a subliniat 
că Națiunilor Unite le revine sarci
na de a îmbunătăți Carta, de a eli
mina din ea prevederile depășite de 
marile transformări care au avut loc 
în lume în cei 30 de ani care au tre
cut de la crearea organizației. Carta 
trebuie să reflecte in mod adecvat 
noul curs al relațiilor internaționale. 
Consiliul de Securitate trebuie lărgit 
pentru a include mai multe state ne
aliniate și în curs de dezvoltare, a 
spus el.

Hassan Ba-Hadoud, reprezentantul 
Qatarului, a declarat că delegația 
țării sale acordă o mare importanță 
problemei creșterii rolului Națiuni
lor Unite, întrucit aceasta este unica 
organizație care poate reglementa di
ferendele internaționale pe cale paș
nică. In acest scop, organizația tre
buie să ia măsuri efective pentru 
slăbirea încordării internaționale și 
încetarea cursei înarmărilor, lichida
rea colonialismului, rasismului și a 
tuturor formelor de discriminare ra
sială.

Vidar Hellenerst, reprezentantul 
Suediei, a subliniat însemnătatea 
continuării și aprofundării procesu
lui de creștere a rolului Națiunilor 
Unite în viața politică internațională. 
Vorbitorul s-a pronunțat asupra dez
baterii simultane a punctului româ
nesc privitor la creșterea roiului Or
ganizației Națiunilor Unite și a pro
blemei revizuirii Cartei organizației.

Reprezentantul Angliei, Nichols 
Fifoot, s-a pronunțat asupra revi
zuirii Cartei și, in viitor, întăririi ro
lului organizației, a sporirii efica
cității sale in soluționarea probleme
lor care confruntă apsamblul na
țiunilor. Comitetul ad-hoc pentru 
Carta Națiunilor Unite — a declarat 
vorbitorul — ar trebui să analizeze 
posibilitățile începerii unor dezbateri 
fructuoase pe marginea acestui punct.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Iakov Malik, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a de
clarat că, în scopul creșterii rolului 
organizației și a capacității sale de 
acțiune, trebuie adoptate o serie de 
măsuri importante, printre care tre
cerea la dezarmarea generală și to
tală și, în primul rînd, la dezarmarea 
nucleară ; nefolosirea forței în rela
țiile internaționale și interzicerea 
permanentă a folosirii armelor nu
cleare ; transformarea definiției 
agresiunii adoptate de Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor Uni
te în 1974 într-un document cu ca
racter obligatoriu ; continuarea pro
cesului de dezvoltare între state a 
unor relații egale în domeniile eco
nomic, comercial, științific, tehnic și 
cultural. '

Reprezentantul Canadei, Geoffrey 
Bruce, a evidențiat dorința guvernu
lui său de a vedea organizația ju- 
cind în viața politică a lumii rolul 
ce i-a fost conferit prin Cartă. Ară- 
tind că O.N.U. și-a dovedit în repe
tate rinduri potențialul de a se adap
ta condițiilor internaționale în con
tinuă schimbare, vorbitorul a evi
dențiat că aceasta nu înseamnă însă 
că ea și Carta nu trebuie îmbunătă
țite pentru a răspunde noilor nece
sități.

Canada este pregătită să ia în con
siderare toate propunerile vizînd 
acest scop, inclusiv cele care privesc 
eventuala îmbunătățire a Cartei.

SAIGON 22 (Agerpres). 
gon a fost dat publicității 
tul Conferinței politice consultative 
pentru reunificarea națională pe li
nie de stat a Vietnamului. Dezbate
rile, în cadrul conferinței, s-au des
fășurat intr-o atmosferă de lucru, 
democratică, și delegații au făcut o 
analiză profundă a problemelor în
scrise pe ordinea de zi, se spune în 
comunicat. Conferința a aprobat, în 
unanimitate, toate problemele pri
vind politica, pașii care urmează a fi 
întreprinși șl măsurile vizînd reuni
ficarea națională a Vietnamului pe 
linie de stat.

Conferința a arătat că Vietnamul 
a fost unit chiar de la întemeierea 
țării. Națiunea vietnameză a parcurs 
numeroase etape de luptă, eroică 
pentru apărarea independenței, li
bertății și unității patriei. La 2 sep
tembrie 1945, în fața întregii țări și 
în fața popoarelor lumii, președin
tele Ho Și Min a dat citire istoricei 
„Proclamații a independenței", anun- 
țînd nașterea Republicii, Democrate 
Vietnam, primul stat de democrație 
populară din Asia de sud-est, avînd 
o Adunare Națională unitară, un gu
vern central și organe locale ale pu
terii, pe toate treptele, din nordul și 
pină în sudul țării.

După ce face o trecere în revis
tă a luptelor purtate de Nordul și Su
dul Vietnamului pentru apărarea in
dependenței naționale, împotriva 
agresiunii imperialiste, comunicatul 
subliniază că, în unanimitate, Confe
rința politică consultativă a apreciat 
că revoluția vietnameză a intrat în
tr-o etapă nouă, etapa revoluției so
cialiste și a construirii socialismului. 
De aceea, reunificarea națională tre-

— La Sai- 
comunica-

ÎN COMITETUL POLITIC

Ambasadorul României 
primit de guvernatorul 

general al Canadei
OTTAWA 22 (Agerpres). — Gu

vernatorul general al Canadei, Jules 
Deger, l-a primit în vizită protoco
lară de rămas bun pe ambasadorul 
României la Ottawa, Bucur Șchiopu, 
în legătură cu încheierea misiunii 
acestuia în Canada.

Cu acest prilej, guvernatorul ge
neral al Canadei a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un cordial salut și urări 
de sănătate și fericire personală.

buie să se bazeze pe independența 
națională și pe socialism.

• Conferința a apreciat în unanimi
tate că, în procesftl de desăvîrșire a 
reunificării patriei, sarcina principa
lă constă în realizarea 
naționale pe linie de stat, 
ție fundamentală pentru 
accelerat și ferm al țării 
lism.

Conferința a fost unanimă în a 
aprecia că trebuie organizate cit mai 
curînd alegerile pentru o Adunare 
Națională comună, pentru întreaga 
țară. Această ^dunăre Națională va 
alege organele conducătoare de stat 

. și va adopta o nouă constituție pen
tru Vietnamul unit. Alegerile gene
rale vor avea loc în primul semestru 
al anului 1976, potrivit principiilor 
democratice : sufragiul universal 
egal, direct și secret. Numărul de- 
putăților va fi fixat în raport cu în
treaga populație, după criteriul — 
un deputat pentru aproximativ 
100 000 de cetățeni.

Organul responsabil pentru reali
zarea alegerilor în Adunarea Națio
nală este Consiliul Electoral Național, 
care cuprinde un număr egal de re
prezentanți din fiecare zonă. Orga
nismul care va prezida alegerile în 
Nord va fi Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a R.D.V., iar în 
Sud — Consiliul Consultativ al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
R.V.S.

In comunicat se arată, de aseme
nea, că problemele majore fiind sta
bilite în cadrul conferinței, proble
mele concrete privind alegerile din 
fiecare zonă vor fi stabilite de orga
nele responsabile respective.

în încheiere, comunicatul exprimă 
convingerea că poporul vietnamez va 
înfăptui cu succes opera de construi
re a Vietnamului pașnic, independent, 
unit și socialist, adueîndu-și astfel 
contribuția activă la lupta popoarelor 
lumii pentru pace, independență na
țională, democrație și socialism.

reunificării 
ca o condi- 

progresul 
spre socia-

Evenimentele din Spania
• Juan Carlos a depus jurâmîntul de rege al Spaniei • Apeluri 
ale forțelor democratice la unitate de acțiune, pentru recucerirea 

drepturilor și libertăților politice
MADRID 22 (Agerpres). — Prin

țul Juan Carlos a depus sîmbătă ju- 
rămîntul în fața Cortesurilor și a 
Consiliului de regență, interimar, ca 
rege al Spaniei. .

MADRID — într-o declarație co
mună difuzată la Madrid, Junta De
mocratică și Platforma de Conver
gență Democratică — cele două or
ganizații care grupează majoritatea 
forțelor spaniole opuse continuării 
regimului franchist — se f pronunță 
pentru formarea unui guvern de lar
gă coaliție, care să permită „recuce
rirea drepturilor și libertăților poli
tice în Spania".

Junta Democratică și Platforma de 
Convergență Democratică cer, tot
odată, eliberarea tuturor deținuților 
politici, asigurarea dreptului persoa
nelor exilate din rațiuni politice de 
a se reîntoarce în patrie, respectarea 
drepturilor omului. Declarația comu
nă denunță „escalada de represiuni 
înregistrată In ultimele zile, precum 
și politica economică promovată de 
actualul gpvern spaniol", contrară 
intereselor fundamentale ale țării.

Junta Democratică și Platforma de 
Convergență Democratică apreciază' 
că dispariția lui Franco a provocat o 
slăbire considerabilă a regimului 
franchist, deschizînd, pentru poporul 
spaniol, o nouă pagină a istoriei sale.

a trei 
membre 
Santiago 
Partidu-

ATENA — Reprezentanții 
organizații politice spaniole, 
ale Juntei Democratice — 
Carrillo, secretar general al
lui Comunist din Spania, Jose Vidai 
Beneito (Alianța Socialistă) și 
Rafael Calvo Serer (Monarhiștii li
berali) și-au reafirmat, în cursul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la Atena, hotărîrea de a continua 
lupta pentru instaurarea, prin mij
loace pașnice, a democrației în Spa
nia. în legătură cu aceasta, Santiago 
Carrillo a subliniat că partidul său

agențiile de presă

se pronunță pentru organizarea unui 
referendum care să permită poporu
lui să-și exprime opțiunile privind 
viitoarea formă de guvernămint a 
statului. Arătînd că Partidul Comu
nist acționează consecvent pentru 
unitatea forțelor democratice din 
Spania, Santiago Carrillo a spus : 
„Considerăm că drumul spre socia
lism trece, inevitabil, prin înfăptui
rea unor procese democratice in 
țară". în aceeași ordine de idei, li
derul Alianței Socialiste, Jose Vidai 
Beneito, a declarat că, pentru instau
rarea democrației în Spania, va fi 
utilizată lupta pașnică a maselor pe 
străzi, la locul de muncă, pretutin
deni.

în încheierea conferinței de presă, 
membrii delegației Juntei Democra
tice și-au exprimat, din nou, hotărî- 
rea de a lupta împotriva încercărilor 
de continuitate a regimului franchist 
sub o formă sau alta.

PARIS. — Comitetul Executiv na
țional al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol a lansat un apel 
adresat tuturor organizațiilor politice 
și sindicale, democratice din Spania 
în care se pronunță pentru unitatea 
de acțiune. Intr-un comunicat difu
zat sîmbătă la Paris, Comisia exe
cutivă a P.S.M.S. afirmă, de ase
menea, „necesitatea lichidării insti
tuțiilor autoritare care fac imposibilă 
libertatea", exprimîndu-și, totodată, 
voința de a contribui la construirea 
unei „Spânii libere și democratice".

La rîndul său, Comisia executivă 
a Uniunii generale a muncitorilor 
spanioli (organizație de orientare so
cialistă) denunță, într-un comunicat 
dat publicității, de asemenea la 
Paris, „politica de așa-numită con
tinuitate și deschidere" în Spania, 
afirmîndu-și hotărîrea de a lupta 
împotriva fascismului, „indiferent de 
instituția ce îl va simboliza".

transmit:

Cereri privind adoptarea Plenara C. C. al Partiduluiunor măsuri efective de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE. — Scoaterea 

negocierilor de dezarmare din imo
bilismul actual, adoptarea de măsuri 
efective de dezarmare și în special 
de dezarmare nucleară pentru inter
zicerea, reducerea și, in perspectivă, 
lichidarea armamentului nuclear, 
crearea de zone denuclearizate, spo
rirea rolului Organizației Națiunilor 
Unite in domeniul dezarmării, con
secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adunării Ge
nerale pe problemele dezarmării ge
nerale și totale — acestea sînt cîte- 
va din coordonatele esențiale ale 
dezbaterilor asupra problematicii de
zarmării din Comitetul politic al A- 
dunării Generale.

Ambasadorul Nigeriei, B. Akporode 
Clark, vorbind despre propunerea 
României vizînd consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmărilor 
și efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în lume, a 
subliniat că această propunere este 
la fel de actuală în prezent ca a- 
tunci cînd a fost făcută. Vorbitorul 
s-a pronunțat în favoarea sporirii 
rolului O.N.U. în domeniul dezarmă
rii și a adoptării unor măsuri esen
țiale în sfera dezarmării nucleare.

Reprezentantul Venezuelei, Simon

Cosaldi, a declarat că O.N.U. trebuie 
să aducă la zi raportul privitor la 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor. Vorbitorul a evi
dențiat că spirala cursei înarmărilor 
se află intr-o contradicție flagrșptă 
cu eforturile pe care le depun sta
tele în vederea creării unei noi or
dini economice internaționale.

Reprezentantul Suediei, Inga 
Thorsson, subliniind că negocierile 
de dezarmare din cadrul conferinței 
Comitetului de dezarmare de la Ge
neva se află în impas, într-o etapă 
în care cursa înarmărilor și, în spe
cial. a înarmărilor nucleare continuă 
într-un țitm accelerat, s-a pronunțat 
pentru adoptarea de măsuri efective 
de dezarmare cu aportul comitetului.

Ambasadorul Indiei, Brajeh Chan
dra Mishra, a exprimat nemulțumi
rea profundă a guvernului țării sale 
în legătură cu situația negocierilor 
de dezarmare și continua escaladare, 
pe verticală și orizontală, a înarmă
rilor nucleare. Vorbitorul a propus 
încetarea imediată a producției de 
material fisionabil destinat armelor 
nucleare și, simultan, interzicerea fa
bricării de arme nucleare, urmată 
interzicerea totală a experiențelor 
arme nucleare.

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc ședința plenară a 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
în cadrul căreia a fost dezbătut pla
nul economiei naționale a R.P.D. Co
reene pe anul 1976. La încheierea ple
narei a luat cuvîntul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui'Muncii din Coreea.

Delegația Partidului Ce
lor ce Muncesc din Viet
nam a Guvernului R. D. Viet
nam, condusă de Le Duan, prirh-^e- 
cretar al Comitetului Central al I^ar- 
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, s-a înapoiat la Hanoi după vi
zitele oficiale de prietenie efectuate 
într-o serie de țări socialiste, între 
care și România. Intr-o declarație fă
cută la sosire, Le Duan a subliniat 
că aceste vizite, documentele semna
te constituie un nou pas în consoli
darea și dezvoltarea solidarității și 
cooperării frățești între Partidul Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, Guver
nul R.D. Vietnam, poporul vietnamez 
și partidele, guvernele și popoarele 
celorlalte, țări socialiste.

cu privire la situația actuală din O- 
rientul Mijlociu și la rezultatele vi
zitelor întreprinse de acesta în Sta
tele Unite, Marea Britanie și Franța.

Șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, și-a 
încheiat vizita oficială în Siria, ple- 
cînd spre Khartum, următoarea etapă 
a actualului său turneu prin mai mul
te țări ale lumii. în timpul șederii la 
Damasc, șeful statului cambodgian a 
avut întrevederi cu președintele si
rian Hafez El-Assad.

începerea lucrărilor preliminare de 
realizare a unui baraj, a cărui con
strucție va necesita investiții în va
loare de 1,6 miliarde de dolari. în
făptuirea acestui proiect, a declarat 
ministrul Brazilian, va reprezenta pri
mul , pas pe calea industrializării re
giunii Amazonului.

BERLINUL OCCIDENTAL

Sărbătoarea ziarului

de
cu

„Die Wahrheit"
BERLINUL OCCIDENTAL 22 — 

Corespondentul nostru transmite : In 
Berlinul occidental a avut loc săr
bătoarea ziarului „Die Wahrheit", 
organ al Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental. Peste 4 000 
de vest-berlinezi au fost prezenți 
la manifestările' organizate cu acest 
prilej. In deschiderea festivităților a 
luat cuvîntul Gerhard Danelius, pre
ședintele Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental.

Pe adresa ziarului „Die Wahrheit" 
au sosit numeroase mesaje 
partea ziarelor frățești, printre 
și salutul ziarului „Scinteia".

0 întîlnire între Hâ Dam’vi_ 
cepremier al Consiliului Administra
tiv, ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, și reprezentanții di
plomatici ai celor 43 de state, printre 
care și România — care au sprijinit 
proiectul de rezoluție in problema co
reeană, la cea de-a 30-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. — a avut 
Ioc la Phenian. Hă Dam a exprimat 
mulțumirile și recunoștința Guvernu
lui R.P.D. Coreene guvernelor și po
poarelor din . țările frățești care au 
acționat, în calitate de coautori ai 
proiectului de rezoluție în problema 
coreeană, în sprijinul R.P.D. Coreene.

Secretarul național al 
P.S. Italian, Francesco de Marti
no, a avut vineri, la Roma, o între
vedere «u -Franțois Mitterrand, prim- 
secretar al P.S. Francez. In comu
nicatul dat publicității de P.S.I. se 
precizează că a avut loc un schimb 
de vederi asupra evoluției situației 
politice din cele două țări și asupra 
problemelor comune cu privire la ra
porturile cu celelalte forțe de stînga. 
A fost, de asemenea, studiată posibi
litatea organizării unei reuniuni a 
partidelor socialiste din Europa meri
dională.

din 
care

Președintele Iugoslaviei,
I. B. Tito, l-a primit pe președintele 
Adunării Poporului a R.A.E.. Sayed 
Marei, trimisul președintelui Egiptu
lui, Anwar El Sadat. Sayed 
înmînat președintelui Tito 
din partea șefului statului:

Comiîetul Internațional ui 
Crucii Roșii a adrcsat guvernelor 
țărilor afiliate la acest organism a- 
pelul de a contribui la eforturile de 
ajutorare a victimelor incidentelor 
dintre grupurile rivale din Liban.

BONN 22 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit manifestările orga
nizate în cadrul „Săptămînii ro
mânești" de la Stuttgart. Repre
zentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale și ai Am
basadei române de la Bonn au 
avut convorbiri cu reprezentanții 
a 40 firme vest-germane și ai 
conducerii Camerei pentru in
dustrie și comerț din Stuttgart. 
Convorbirile au evidențiat noi 
posibilități pentru extinderea co
merțului exterior și cooperării 
economice cu întreprinderi din 
Stuttgart și din landul Baden- 
Wiirttemberg. între alte mani
festări, „Săptămîna româneas
că" a inclus și un colocviu „Mi- 
hai Eminescu", organizat de am
basada română, în colaborare cu 
Institutul de relații culturale cu 
străinătatea din Stuttgart și cu 
societatea „Mihai Eminescu" din 
Freiburg.

Marei i-a 
un mesaj 

egiptean

Spre industrializarea fi- 
lUaZOniei. Ministrul brazilian al 
minelor și energiei, Shigeaki Ueki, a 
semnat o serie de contracte privind

Dl PRETUTINDENI
• „TINRO-2". =•*• de- 

numirea unui submarin de buzu
nar, construit în U.R.S.S. și des
tinat cercetărilor științifice în 
apele marine pînă la o adîncime 
de 400 metri. Submarinul poate 
lua la bord un echipaj format 
din doi oameni. El este înzes
trat cu o gamă largă de aparate 
științifice, inclusiv o instalație de 
filmare. Dimensiuni : lungimea 
— aproape 7 metri, lățimea — 2,5 
metri, înălțimea — circa 3 me
tri.

• ALCOOL DIN DE
ȘEURI. Gama utilizărilor pe 
care le pot găsi deșeurile este 
practic inepuizabilă. Chimiștii 
vest-germani sînt pe cale de a 
elabora mai multe procedee prin 
care deșeurile de hîrtie, lemn și 
legume — 50 pînă la 80 la sută 
din totalul gunoaielor menajere 
— vor fi transformate în... 
alcool. Celuloza din aceste de
șeuri, sub acțiunea acidului sul
furic diluat, se transformă în 
glucoză, care poate servi la ob
ținerea alcoolului la fel de bine 
ca și materiile prime clasice cum 
sînt cartoful, secara sau porum
bul. Pe baza alcoolului preparat 
din celuloză se pot obține carbu- • 
ranți pentru automobile și se 
pot chiar sintetiza mase plas
tice, obținute în prezent dinjoe- 
trol.

Pe hărțile geografice sau pe foto
grafiile luate de la înălțimile ,1a care 
se rotesc sateliții artificiali ai Pă- 
mintului, Iranul apare, intre întin
derile albastre ale Caspicii în nord 
și ale Golfului in sud, ca o mare 
pată roșiatică (culoarea podișului de 
piatră care acoperă cea mai mare 
parte a țării), sugerind, prin contu- 
rurile sale, silueta unui melc ce își 
poartă căsuța în spate. Similitudinea 
se limitează însă strict la perimetrul 
exterior al acestei vaste țâri (supra
fața sa, 1 648 000 kmp, egalează pe 
cea a Franței, Angliei, Germaniei Oc
cidentale, Belgiei, Olandei și Dane
marcei la un loc), pentru că în ce 
privește rosturile oamenilor, pulsul 
vieții, ritmurile dezvoltării, mult mai 
nimerită — și corespunzătoare reali
tății — este comparația cu „homa", 
vulturul cu aripile întinse, emblemă 
a vechilor perși, a cărei întruchipare 
în piatră a rezistat miraculos succe
siunii mileniilor la Persepolis, dobin- 
dind astăzi valențe simbolice noi.

De altfel, atunci cînd interlocutorii 
iranieni vor să îți sugereze plastic 
prezentul trepidant al Iranului, ei re
iau o metaforă a primului ministru 
Amir Abbas Hoveyda, care asemuia 
economia țârii cu o navă cosmică pe 
punctul de a trece de pe orbita sub
dezvoltării „în păturile atmosferica 
ale unei dezvoltări la nivelul țărilor 
avansate" — principala problemă 
fiind in momentul de față aceea de 
„a calcula un unghi de atac cît mai 
corespunzător" pentru a evita sau li
mita cît mai mult posibil dificultăți
le acestei tranziții.

„Startul" actualului proces — ca 
să continuăm metafora — l-a consti
tuit fără îndoială programul de re
forme social-economice inițiat cu mai 
bine de 12 ani in urmă de șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
vizînd valorificarea intr-un grad cît 
mai înalt a imenselor bogății natura
le și a potențialului uman, in vede
rea, recuperării serioaselor rămînerl 
în urmă și a unei dezvoltări accele
rate a țării. >

Intre aceste bogății, petrolul, aflat 
astăzi în întregime sub controlul 
Companiei naționale iraniene (NIOC), 
se situează in frunte, cifrele vorbind 
de la sine : locul patru în lume (după 
S.U.A., U.R.S.S. și Arabia Saudită) 
in ce privește producția, care a atins 
anul trecut 350 milioane tone, men- 
ținindu-se în prezent la circa 6—7 mi
lioane barili pe zi (un baril ■» 163,65

litri) ; locul întîi !n ce privește ex
portul (312 milioane tone în 1974). 
Majoritatea covirșitoare a veniturilor 
tării și, implicit, a fondurilor de in
vestiții pentru dezvoltare provin din 
petrol, care anul trecut a adus vis
tieriei statului 20 miliarde dolari și 
care, intr-un fel sau altul, influențea
ză viața fiecăruia din cei 32 milioane 
de iranieni. Abadanul, cu marea sa

brici și uzine cu profilul cel 
variat : construcții 
(modernele mașini „ 
întîlnite pretutindeni pe drumurile 
Iranului), unități electrotehnice, , în
treprinderi textile, alimentare, chi
mice. Zona din jurul capitalei își 
îmbogățește continuu zestrea indus
trială, concludent fiind popasul, 
chiar de scurtă durată, la fabrica de

însemnări de călătorie din Iran

inedite
geografii

De la trimisul nostru

rafinărie, insula Kharg, cu fantasti- 
. cui său păienjeniș de conducte prin 

care se scurge în pîntecele tancurilor 
petroliere, în capacități pînă la 
500 000 tone, șuvoiul neîntrerupt de 
țiței — toate sînt simboluri vii ale 
ponderii pe care o ocupă in viața 
țării „aurul negru".

Dar producția atît <Je ridicată de 
petrol nu reprezintă uti scop în sine, 
ci doar un mijloc in vederea edi
ficării rapide a unei economii diver
sificate, o economie pe deplin viabi
lă Chiar in condițiile in care „aurul 
negru" ar înceta să mai reprezinte 
principala resursă a țării.’ Strădaniile 
în acest sens își găsesc întruchipare 
în multiplele repere. Străbătînd, din 
goana automobilului, autostrada care 
leagă Teheranul de orașul satelit 
Kara], prin fața ochilor defilează fa-

mai 
de automobile 

„Paikan" pot fi
pe producția de 
— mașini-unelte

la Arak — profilat 
aluminiu, la Tabriz 
și tractoare — numărul total al po
lilor urmînd să se ridice în final la 
25. Ținînd seama de zăcămintele pe
trolifere și de zăcămintele și mai 
mari de gaze naturale, un loc impor
tant îl ocupă, firește, petrochimia, 
concentrată în zonele din sudul țării, 
la Bandar Shahpour, de pildă. Ac-

Polii unei

a dezvoltării
bunuri de consum de folosință în
delungată „Azmayesh", care, începind 
cu frigiderele, și-a lărgit și diversifi
cat producția de la mașini de spălat, 
instalații de răcire a aerului sau 
funcție de sezon) sobe cu petrol 
pînă la televizoare.

Pentru a se evita concentrarea 
dustriei într-o singură zonă și, <■> 
consecință, o dezvoltare neechilibra
tă, s-a elaborat concepția creării in 
diverse regiuni ale țării a așa-numi- 
țiior „poli industriali", cuprinzind o 
industrie de bază in jurul căreia să 
se circumscrie, ca atrase de un mag
net, felurite întreprinderi secundare 
și subsidiare. Schimbînd deprinderi 
tradiționale și conferind noi ritmuri 
existenței cotidiene, asemenea „poli" 
au luat ființă la Isfahan, unde s-a 
înălțat un puternic centru siderurgic,

(in 
Și

in- 
in

tualul plan cincinal (1973—1978) pre
vede, de asemenea, exploatarea pe 
scară largă a importantelor zăcămin
te de cupru, ca și intensificarea o- 
perațiunilor de prospectare, extrage
re și prelucrare a minereurilor de 
plumb, zinc, crom.

Conceptul „polilor industriali" tși 
găsește corespondent în regiunile ru
rale în proiectul „polilor agricoli", 
care țintește la crearea, cu sprijinul 
statului, a unor terme complexe sau, 
mai bine zis, a unor întreprinderi 
agrozootehnice cu un grad ridicat de 
mecanizare. O atenție deosebită se 
acordă apei, problemă de importanță 
vitală pentru o țară cu pămînturi 
aride cum este Iranul. Poate că ni
mic nu exprimă mai grăitor titanica 
luptă a omului pentru apă decît a- 
cele stranii orificii circulare care,

I
de la înălțimea avionului, par a fi 
ventuzele unei uriașe caracatițe. Sînt 
gurile tunelelor verticale de acces la 
păienjenișul de conducte subterane 
de irigație — numite „qanats" — 
pentru captarea apelor freatice.

Dacă principalul mijloc de finan
țare a multiplelor obiective ce com
pun traiectoria dezvoltării — exis
tente sau in stare de proiect — îl 
constituie petrolul, principala metodă 
de construire a lor a fost și este 
cooperarea. Poate că în nici o țară 
din lume nu sînt concentrate mai 
multe acțiuni de cooperare cu un 
număr atît de mare de state ca în 
Iran. Și este un motiv de legitimă 
satisfacție, vizitind in aceste zile Ira
nul, să auzi cuvinte elogioase la a- 
dresa rodnicelor rezultate ale coope
rării cu România. De la uzina de 
asamblare a tractoarelor de la Ta
briz, a cărei producție totală este de 
ordinul zecilor de mii, pînă la linia 
modernă de fabricare a pîinîi tradi- 

, ționale iraniene — „Barbary" — co
laborarea 'dintre cele două țări, la 
care ne vom referi mai pe larg în 
viitoarele corespondențe, își demon
strează din plin virtuțile, ca și ca
racterul reciproc avantajos. La fel de 
elogioase sint aprecierile în ce pri
vește dezvoltarea- relațiilor româno- 
iraniene și în alte domenii — știință 
și tehnică, cultură și artă — ca și pe 
tărimul conlucrării în viața interna
țională. Ansamblul raporturilor româ- 
no-iraniene, clădite pe principiile 
trainice ale Declarației solemne co
mune, încheiate în iunie 1973 Ia 
București, și stimulate continuu de 
preocupările comune de a parcurge 
cît mai rapid distanța care le mai 
separă de țările dezvoltate industria
lizate, este pe bună dreptate consi
derat ca un model de colaborare in
tre state cu orînduiri social-econo
mice diferite. Publicată la loc de 
frunte în întreaga presă de aici, 
știrea apropiatei vizite a președinte
lui Nicolae Ceaușescu a fost salutată 
cu deosebită bucurie de opinia pu
blică iraniană, care, pregătindu-se 
să-l întîmpine pâ conducătorul statu- , 
lui român cu binecunoscuta sa ospi
talitate, vede, ca și opinia publică din 
tara noastră, în noul dialog la cel 
mai înalt nivel, încă un moment pre
țios în evoluția adînc semnificativă 
a relațiilor prietenești și de coope
rare intre cele două țări și popoare.

In cadrul conferinței in- 
temaționale privind comu
nicațiile, radio, desIă?urată la 
Geneva, la care au participat repre
zentanții a peste o sută de țări, au 
fost stabilite frecvențele pe care vor 
emite 10 248 stații de radio din în
treaga lume in perioada 1978—1980, 
asigurînd astfel o recepționare a pos
turilor respective în condiții mult mai 
bune decit în prezent. ♦

Program de acțiune în 
domeniul energiei.
lele state occidentale importatoare de 
petrol vor adopta pe termen lung, 
pină la .sfîrșitul anului,. un program 
de acțiune care să includă și prețuri 
minimale la importurile lor de pro
duse petroliere, a declarat Etienne 
Davignon, președintele Agenției In
ternaționale a Energiei (A.I.E.).

ROMA 22 (Agerpres). — Te
leviziunea italiană a trans
mis un ciclu de emisiuni con
sacrate României, realizate de 
trimisul special la București, 
Franco Catucci. în cadrul aces
tor emisiuni au fost prezentate, 
între altele, principalele obiecti
ve ale viitorului plan cincinal, 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
României cu toate țările lumii 
și, în acest cadru, cursul ascen
dent al raporturilor pe multiple 
planuri dintre România și Ita
lia.

LISABONA 22 (Agerpres). — 
în cadrul Festivalului interna
țional al filmului cu tematică a- 
gricolă, care se desfășoară in lo
calitatea portugheză Santarem, 
ziua de 21 noiembrie a fost de
dicată filmului românesc. Au 
participat oficialități locale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

• MUT CA PEȘTELE ?
Studii efectuate în ultima vreme 
de ihtiologi tind să infirme a- 
ceastă zicală. Pentru că, pare-se, 
peștii „vorbesc". Chiar dacă nu 
se poate afirma că peștii dispun 
de un sistem dezvoltat de comu
nicare, cert este că în așa-zisa 
„lume a tăcerii" aparatele de 
detectare înregistrează zgomote 
emise de ei. Piranha, un pește 
carnivor care trăiește în Ama
zoane, scoate un „gîngurit" plă
cut cînd înoată și „strigă" 
atunci cînd e scos din apă. 
„Peștele mormăitor", din specia 
trigladelor, și-a cîștigat reputa
ția de ventriloc, deoarece 
„bombăne", uneori chiar și „cîn- 
tă“, datorită contracțiilor bășicii 
sale. Un batog mic (Gades 
aeglefinus) „grohăie" cînd e flă- 
mind ori cînd se simte amenin
țat. Somnul sud-american „bles
temă" cînd vede o undiță. In 
fine, un pește nordic este numit 
de eschimoși „Ingminniset", ceea 
ce vrea să însemne „strigă 
atunci cînd moare". își au, deci, 
și. peștii lebăda lor...

' ^PERFORMANȚE 
TEHNICE ÎN DOMENIUL
PRESEI. ”WaI1 street Journal“» 
principalul organ de presă eco
nomic și financiar din Statele 
Unite, va utiliza noi metode mo
derne de comunicație și transmi
sie pentru edițiile sale. Astfel, 
imprimeriile principale de la 
Chicopee Falls (Massaabusetts) 
vor fi în măsură să transmită, 
prin intermediul unui satelit, 
pagini întregi ale ziarului la 
viitoarea stație de recepție din 
Orlando (Florida), unde se află 
în curs de instalare o nouă tipo
grafie. Timpul mediu de trans
misie : trei minute pentru o pa
gină de ziar.

• PLASTIC DEGRADA- 
BIL. Durabilitatea materiale
lor plastice este, desigur, o mare 
calitate, care a și contribuit la 
utilizarea lor pe scară atît de 
largă. Dar există și un incon
venient. Fiind practic nedegra- 
dabjle, resturile de materiale 
plastice (pungi, mingi, articole 
de îmbrăcăminte aruncate la 
gunoi) cdnstituie o sursă de 
poluare a mediului. Pornind de 
la aceste considerente, o firmă 
din Londra a fabricat un mate
rial plastic degradabil. Noul pro
dus, denumit „bioplast", este 
obținut printr-un procedeu spe
cial din polimeri și amidon. 
Acesta din urmă, intrînd în 
compoziție în proporție de 40 la 
sută, face materialul atacabil de 
microorganismele din sol, ast
fel că, îngropat în pămînt, bio- 
plastul se descompune în decurs 
de cinci ani. In acest fel, jnce- 
tează de a mai fi poluan'

• FOCILE ISI VOR 
SCHIMBA CULOAREA ? 
Asociația canadiană de prieteni 
ai naturii „Greenpeace" urmă
rește să-i descurajeze pe vină- 
torii de foci. în acest scop, și-a 
propus să pulverizeze asupra 
puilor de focă o vopsea roșie 
specială, datorită căreia blana și 
pielea animalelor vor deveni 
complet necomercializabile. Este 
o nouă acțiune de conservare a 
naturii întreprinsă de această 
organizație, care s-a făcut deja 
cunoscută prin încercările de 
împiedicare a experiențelor nu
cleare in Pacific, precum și a 
„performanțelor" vinătorilor de 
balene.

Romulus CAPLESCU

Șomaju! în trails Pieței 
CQnîuns. ^ncepîn^ din 1973> ?°ma* 
jul s-a dublat în cele nouă țări ale 
Pieței comune, relevă Comisia C.E.E. 
Luind în considerare ultimele statis
tici naționale, în octombrie numărul 
celor fără de lucru se ridica la peste 
4,8 milioane.

de zâpada în 
S.O. Asupra statelor Dakota de 
Sud și Nebraska, din zona centrală 
a S.U.A., s-au abătut cele mai pu
ternice viscole din ultimii zece ani. 
Furtunile de zăpadă au provocat 
moartea a trei persoane și au blocat 
automobile pe șosele. Troienile de 
zăpadă au atins în unele locuri înăl
țimea de patru metri.

•PAZĂ SPORITĂ 
„FRUMUSEȚII". Ca urmare 
a atentatelor cu bombe înregis
trate în ultimele săptămîni în 
incinta unor restaurante din 
Londra, se constată o depopu- 
lare subită a localurilor .publice 
din capitala britanică. Alarmată 
de această situație, Asociația 
proprietarilor de restaurante 
s-a întrunit imediat după aten
tatul asupra imobilului „Wal
ton", soldat cu doi morți și 30 
de răniți, pentru a conveni în 
privința unor măsuri de sporire 
a securității clientelei. Intre al
tele, s-a hotărît formarea unor 
echipe speciale de pază, insta
larea de geamuri și perdele de 
natură să asigure consumatori
lor o protecție sporită. Precauții 
deosebite au fost luate în scopul 
punerii în siguranță a celor 
79 de „regine ale frumuseții" 
care au participat la ediția din a- 
cest an a concursului „Miss 
Monde", organizat la Londra și 
cîștigat de o tînără portoricană 
de 18 ani, Wilnellia Merced.
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