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Muncă susținută pentru 
a încheia cu rezultate hune 

anul economic 1875
Produse realizate peste prevederi

Sub semnul cordialității și stimei reciproce, al dorinței de a deschide 

noi perspective colaborării dintre cele două țări, a continuat ieri

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

• Colectivele din întreprinderile industriale ale județului Cluj, care și-au onorat sarcinile ce le reveneau în actualul cincinal cu 83 de zile mai devreme, obțin în continuare noi succese în întrecerea socialistă. Ca atare, de la începutul anului și pînă în prezent, economiei naționale i-au fost livrate suplimentar, printre altele, peste 9 000 tone laminate finite, 431 tone mașini și utilaje pentru industria lemnului, 503 tone legume conservate, medicamente în valoare de aproane 12 milioane lei, 8 milioane cărămizi și blocuri ceramice, izolatori elec- troceramici în sumă de peste 5,7 milioane lei.• De Ia începutul anului și pînă acum, hidrocentralele de la Ciungei pe Lotru, Rîmnicu-Vilcea și Govora pe Olt au pulsat în sistemul energetic național 20 milioane kilowați- oră peste sarcinile de plan, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an să mai fie furnizați alți 5 milioane kilowați-oră. Dacă în primul an al actualului cincinal județul Vîlcea nu avea nici un fel de capacitate hidroenergetică, în prezent puterea instalată pe Lotru și Olt însumea

ză peste 600 megawați, mai mult decît toate obiectivele hidroenergetice ale României din anul 1938. In viitorul cincinal vor fi construite hidrocentrale care vor determina dublarea actualei puteri instalate e- xistente pe Lotru și Olt. (Ion Stanciu).• Capacitatea Combinatului de prelucrare a lemnului din Drobeta Turnu-Severin a fost întregită anul acesta cu o fabrică de drojdie furajeră, unitate ce valorifică superior apele reziduale rezultate din procesul de fabricație a plăcilor fibrolemnoase, cu o secție de îmbinat furnire estetice, cu alte capacități amenajate în spațiile rămase disponibile prin reamplasarea , unor utilaje. Pe această bază, precum și printr-o simțitoare creștere a productivității muncii, colectivul combinatului a raportat, printre primele unități din Mehedinți, îndeplinirea sarcinilor de plan ale cincinalului și a realizat în plus, de la începutul anului, o producție marfă în valoare de 17 milioane lei.(Agerpres)
A i

începerea 
convorbirilor 

oficialeLa Palatul Niavaran au început, la 28 noiembrie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, N i c o 1 a e Ceaușescu, și Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr.într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și deplină înțelegere, ce caracterizează relațiile dintre țările noastre, raporturile personale dintre cei doi șefi de stat, președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr au avut un schimb de vederi privind colaborarea româ- no-iraniană, precum și în legătură cu aspecte ale actualității politice- internaționale.

Și-au îndeplinit angajamentele• în unitățile industriale din municipiul și județul Brașov se desfășoară o largă acțiune pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate pe acest an. După ce și-au îndeplinit angajamentele luate inițial, numeroase colective de oameni ai muncii au hotărît să realizeze suplimentar importante sporuri de producție și productivitate. Cîteva exemple : colectivul întreprinderii de tractoare, care și-a onorat angajamentul luat inițial de a da peste plan o producție în valoare de 60 milioane lei, și-a propus să realizeze pînă la finele anului peste acest angajament incă 60 milioane lei ; colectivul întreprinderii „Rulmentul", care și-a propus să fabrice suplimentar o producție în valoare de 8 milioane lei, și-a majorat angajamentul, ho- tărînd să realizeze încă 13 milioane lei ; un frumos succes a obținut și colectivul întreprinderii de produse zaharoase, care a înregistrat pînă la această dată o producție suplimentară de 40 milioane lei. El s-a

angajat să realizeze în plus o producție de 13 milioane lei. Angajamente suplimentare substanțiale și-au mai luat colectivele întreprinderilor „Hidromecanica", „Elec- troprecizia", Combinatul chimic din Făgăraș ș.a. (Nicolae Mocanu).• Colectivul' rafinăriei Ploiești- sud, după calcule minuțioase, se angajase ca, în semestrul II al acestui an, prin folosirea la maximum a capacităților' instalațiilor și reducerea timpului de execuție a reviziilor să prelucreze o cantitate suplimentară de 250 000 tone de țiței. Ieri, operatorii, maiștrii, inginerii de la această unitate ploieș- teană au anunțat că angajamentul luat a fost integral îndeplinit. In prezent se prelucrează în instalații în plus alte cantități de țiței. Sporul de producție obținut prin prelucrarea suplimentară a materiei prime amintite se ridică la peste 112 milioane lei. (Constantin Căpraru).
8 000 apartamente construite în județul AlbaConstructorii de locuințe din județul Alba, care au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe perioada 1971—1975, dind în folosință peste 8 000 de apartamente, au început lucrările la

alte obiective prevăzute pentru cincinalul următor. Astfel, a început construcția unui ansamblu nou de locuințe cu 800 de apartamente în cartierul „Platoul romanilor" din municipiul Alba

lulia, iar în centrul industrial Aiud va fi dat în folosință pînă la finele lunii decembrie un bloc cu 60 de apartamente din prevederile anului viitor.(Agerpres)
în ultimii ani, relațiile dintre România și Iran au 

cunoscut o puternică dezvoltare pe cele mai diverse 
planuri. Sîntem convinși că vizita noastră va marca un 
nou pas înainte pe calea colaborării fructuoase dintre 
România și Iran.

PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Frecventele noastre întîlniri îmbracă efectiv aspec

tul unei plăcute tradiții, simbolizînd evoluția fericită 

și intensificarea relațiilor de prietenie și cooperare în

tre Iran si România.
ȘAHINȘAHUL

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

La parametri proiectațiMuncitorii, inginerii și tehnicienii .tinerei întreprinderi de porțelan din Curtea de Argeș au raportat un succes însemnat : exploatînd rațional utilajele din dotare, ei au reușit să atingă înainte de termen indicatorii tehnico-economici proiectați. în 1976, colectivul unității are de îndeplinit sarcini deosebite : între altele, produsele noi vor reprezenta 85 la sută din totalul producției.

Prin autoutilareSpecialiștii de la întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport din Oradea au realizat, prin autoutilare, o linie tehnologică pentru fabricarea de volane destinate echipării autoturismelor „Dacia-1 300" și „ARO". Noua linie va satisface necesarul industriei de specialitate la acest reper. în vederea eliminării importurilor, la întreprinderea orădeană au mai fost executate tot prin autoutilare mașini de lustruit chimic și de fălțuit filtre. (Agerpres)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu au primit pe primul ministru 
al Iranului și pe ministrul afacerilor externe

ACREDITAT! LA TEHERAN

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, vineri la amiază, la Palatul Go- lestan, pe Amir Abbas Hoveyda, prim-ministru al Iranului, și pe Abbas Aii Khalatbari, ministrul afacerilor externe, împreună cu soția.La întrevedere au participat tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doi- caru, consilier al președintelui republicii.

Au luat parte, de asemenea, ambasadorii celor două țări, precum șl alte persoane oficiale române și iraniene.Primul ministru și ministrul afacerilor externe al Iranului au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu sentimentele lor de aleasă stimă, profunda lor satisfacție față de vizita pe care o întreprind în Iran, față de noua întilnire dintre cei doi șefi de stat, care se înscrie ca un nou și deosebit moment în evoluția bunelor relații dintre cele două țări și popoare.în cadrul convorbirii a avut loc un schimb de opinii în problems de in

teres reciproc, sub semnul dorinței comune a celor două țări de a acționa in direcția intensificării și a- dîncirii raporturilor de conlucrare prietenească . româno-iraniene.După convorbire, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut la dejun pe primul ministru Amir Abbas Hoveyda, pe ministrul afacerilor externe, Abbas Aii Khalatbari, și soția, pe celelalte persoane oficiale române și iraniene prezente la întrevedere.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, la reședința lor, în marea sală de ceremonii a Palatului Golestan, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la Teheran.La ceremonie au participat tovarășii Ion Pățan, George Macovescu, Nicolae Doicaru, Alexandru Boabă, ambasadorul României in Iran.In cadrul acestei întîlniri, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial cu cei prezenți.Cu acest prilej, șefii misiunilor / diplomatice, reprezentînd un mare' număr de state de pe toate conti- 

ncnteleAau adus omagiul lor politicii de prietenie și colaborare promovate cu consecvență de România, activității președintelui Nicolae Ceaușescu, consacrată înfăptuirii nobilelor idealuri ale umanității, aspirațiilor de pace și progres ale popoarelor, subliniind stima și prețuirea de care se bucură șeful statului nostru. Mulți dintre ei au transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea șefilor de stat și ai guvernelor țărilor lor, mesaje de prietenie, împreună cu urări de succes în activitatea ce o desfășoară, în fruntea statului român, pentru bunăstarea și fericirea poporului român, precum și în viața internațională, pentru statornicirea 

n

unui climat de destindere, securitate și cooperare între națiuni. La rîndul său, președintele Nicolae Ceaușescu le-a adresat un salut călduros, cele mai bune urări.în timpul acestor convorbiri, șefii misiunilor diplomatice au evocat vizitele făcute de președintele României în țările lor, convorbirile de la București ale reprezentanților acestor state cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind însemnătatea deosebită a dialogului la nivel înalt pentru dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri, pentru promovarea conlucrării și înțelegerii internaționale.

Magazine noi 
în CapitalaDe la începutul anului și pînă în prezent, rețeaua comercială a municipiului București a sporit cu încă 135 de noi unități de desfacere, care însumează o suprafață totală de aproape 40 000 mp. Amplasate, în cea mai mare parte, la parterul blocurilor din noile zone de locuințe Panteli- mon, Colentina, Dorobanți, sau în cartierele Titan, Drumul Taberei, Berceni și Militari, noile magazine. înzestrate cu utilaje și instalații moderne, menite să asigure expunerea și păstrarea mărfurilor în condiții bune, au dobîndit un profil variat, corespunzător cerințelor de aprovizionare ale locatarilor acestor cartiere. Printre altele : in Piața Sudului a fost dat în folosință magazinul general BIG Berceni ; pe Calea Dorobanți — „Materna" ; pe șoseaua Pante- limon — magazinul de mobilă „Ambianța" și magazinul de piese auto ; pe șos. Mihai Bra- vu, nu departe de Bariera Ver- gului, un magazin de confecții, în zilele următoare, pe șoseaua Pantelimon, la parterul blocurilor 59—60 și 43 vor fi inaugurate două veritabile complexe co- ’ merciale, cu o suprafață de peste 7 000 mp în cadrul cărora se vor deschide unități de metalo- tehnice-, legume și fructe, magazin alimentar cu autoservire, cofetărie, librărie, precum și a- genții de poștă și C.F.R. Alte trei asemenea mari complexe comerciale vor mai fi date în folosință pînă la sfîrșitul anului la parterele blocurilor 13 din bd. Titulescu, C 12 din Drumul Taberei și M II-3 din bd. Brin- coveanu. De subliniat că, odată cu aceasta, în rețeaua comercială bucureșteană continuă acțiunea de creare a unor magazine specializate, menite să asigure un sortiment larg de. mărfuri pentru cumpărători. (D. Tîrcob).
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în comerțul exterior: Rentabilitatea este o sarcină
comună a exportatorilor, importatorilor

și a organelor financiar-bancareîn viitorul cincinal, România își va intensifica participarea la schimbul economic mondial, îmbunătățirea activității de comerț exterior constituind o cerință obiectivă pentru dezvoltarea economiei, pentru progresul societății noastre. „O problemă, poate cea mai importantă, a comerțului nostru exterior este rentabilitatea, valorificarea superioară a resurselor materiale și a muncii poporului nostru" — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită Ia Consfătuirea cu activul de partid și de stat din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, din februarie a.c. Ce semnificație economică are îndeplinirea acestei sarcini prin prisma rezultatelor de ansamblu de pină acum a prevederilor noului cincinal ?zultatelor de ansamblu de pină—- încă în cursul acestui an — a precizat tov. IULIAN BITU- LEANU, adjunct al ministrului finanțelor — ritmul mediu anual de creștere a volumului comerțului exterior este superior celui înregistrat de produsul social, venitul național și producția industrială globală. Deci, există o bună, o solidă bază de pornire pentru realizarea sarcinilor de sporire accentuată a exporturilor și a eficienței, a rentabilității acestora. In strinsă legătură cu aceste prevederi, cu indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 1975 s-au luat măsuri cuprinzătoare in scopul atragerii în circuitul schimburilor economice externe cu țările socialiste și cu alte state a unor noi produse solicitate pe piața internațională, creșterii ponderii la export a produselor cu un înalt grad de prelucrare, valorificării supe- • rioare a materiilor prime și a muncii poporului, astfel incit prețul specific pe tonă al exportului să înregistreze o creștere permanentă ș.a.Trebuie să remarcăm că în ultimii ani a sporit, in cadrul exporturilor României, ponderea produselor finite industriale, ele definind în prezent aproape patru cincimi din volumul acestora și care — prin ele insele — permit obținerea unei rentabilități. unei eficiente mai mari. O pondere mereu crescîndă în ansamblul exporturilor românești au mașinile, utilajele și produsele chimice, în ce privește exportul de utilaje se remarcă o îmbunătățire a structurii acestuia, an de an sporind volumul instalațiilor complexe (rafinării de petrol, instalații de foraj, fabrici de ciment, de produse sodice, de îngrășăminte chimice ș.a.). în actualul cincinal s-au extins, de asemenea, acțiunile de cooperare economică internațională ale României cu țările socialiste si cu alte state, ca și participarea Ia societățile mixte de producție sau comerciale, între care cu parteneri din țările în curs de dezvoltare. Dintre formele de valorificare superioară peste hotare a potențialului tehnic și uman românesc, mai enumerăm lucrările de con- structii-montaj în străinătate (executate de întreprinderile de comerț exterior „Arcom". „Contransimex"), operațiunile de prospecțiuni geologice, explorări, exploatări (specifice întreprinderilor „Geomin". „Rompe- trol").

lutare. Apreciem că aceste măsuri urmează să fie diferențiate în funcție de natura contractelor (de export, de construcții și executări de lucrări), de categoriile de produse (respectiv mărfuri de bursă, mărfuri a căror valoare este constituită în- tr-o anumită proporție din valoarea unor mărfuri de bursă, mărfuri de înaltă tehnicitate), de valutele utilizate în tranzacțiile internaționale,, de legislația din țara partenerului sau de alți factori, de termenele și modalitățile de încasare a contravalorii exportului. Prin aplicarea clauzelor de consolidare a preturilor si a clauzelor valutare, coroborată cu acțiuni de selectare a partenerilor, de verificare a bonității acestora, de obținere a garanțiilor bancare, se creează premisele ca furnizorii români să primească aceeași cantitate de valută, echivalentă cu prețul livrării mărfurilor din momentul încheierii contractului, preîntîmninîndu-se deprecieri determinate de evoluția ascendentă a preturilor, sau de procesul de devalorizare a valutelor.
— Concret, la perfectarea con

tractelor de export-import, 
obiective majore, de esență, 
buie avute in vedere ?

ce 
tre-va-

— Sporirea rentabilității,' a e- 
ficienței comerțului nostru ex
terior trebuie să depășească e- 
fectele determinate de creșterea 
inflaționistă a prețurilor și fluc
tuația frecventă a cursurilor va
lutare de pe piața internaționa
lă. Cum trebuie să acționeze, în 
acest context, întreprinderile de 
comerț exterior ?— Pînă la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru edificarea căreia țara noastră militează in mod permanent, unitățile de comerț exterior românești vor trebui ca în contractele pe care le vor încheia cu partenerii exteriori să prevadă măsuri asigurătorii spre a preveni pierderile generate de inflație și modificarea cursurilor va

— în scopul sporirii eficientei lutar-financiare si evitării pierderilor în valută la exportul unor produse. este necesar să se urmărească in permanentă ca încheierea contractelor să se efectueze numai in măsura în care prin prețul extern se asigură recuperarea integrală a costului materiilor prime si materialelor folosite, precum și a celorlalte cheltuieli de manoperă, regie- de fabricație. inclusiv obținerea unui beneficiu corespunzător in valută. Prin contractele noi ce se vor perfecta, ministerele economice trebuie să ia măsuri pentru ca prețurile externe să se situeze la nivelul prețurilor obținute de firmele străine pentru produsele similare sau identice, asigu- rînd tui inalt nivel tehnic si calitativ rea rea țeld momentelor conjuncturale cele mai favorabile, respectarea cu rigurozitate a termenelor de livrare si a obligațiilor de asigurare a ser- vice-ului si pieselor de schimb. Concomitent. prin noile contracte se va urmări ca preturile externe să permită achiziționarea de pe piața internațională a cantității de bunuri fizice (materii prime, materiale ș.a.) necesare reluării procesului de producție, îndeosebi la produsele ce constituie obiectul exportului, care au un ciclu lung de fabricație sau care sînt cuprinse în acorduri de lungă durată. La contractarea importurilor, cerințele de eficiență valutară impun achiziționarea unor mărfuri de ‘ pe piețele șl la prețurile externe cele mai avantajoase, luîndu-se în considerare tendințele conjuncturale. în același timp, la angajarea importurilor este necesară examinarea cu toată atenția a posibilităților de asimilare în țară de noi mașini, utilaje, instalații și tehnologii, de reducere a consumurilor specifice, de

extindere a înlocuitorilor, de folosire a materiilor prime indigene.
— Sint căi si mijloace con

crete de acțiune pentru asigu
rarea echilibrului valutar al 
schimburilor comerciale cu 
străinătatea, dar care trebuie 
completate cu măsurile luate in 
acest scop de organele financiar- 
bancare.— în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele financiar-bancare să-și îndeplinească condiții sarcinile ce le revin, aducă o contribuție multiple acțiuni, la realizarea librului balanței de plăti externe. _a unui raport cît mai corespunzător în schimburile valutare, a eficienței co

merțului exterior. Este vorba ‘ de perfectarea unor contracte de export prin care să se procure mijloacele de plată necesare importurilor, valorificarea superioară a producției destinate exportului de către ministere, folosirea judicioasă a valutei pe bază de priorități, asigurarea e- chilibrului schimburilor ș.a. Ministerul Finanțelor, precum și băncile finanțatoare vor urmări mai stăruitor. în continuare, înfăptuirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului si statului cu privire la definitivarea studiilor tehnico- economice pentru noile investiții, astfel incit acestea să fie dotate. într-o mai mare măsură, cu utilaje tehnologice construite în tară, după concepție proprie. Organele financiare și bancare își vor spori contribuția în relațiile cu ministerele, centralele și întreprinderile economice, la Întocmirea de programe concrete în vederea valorificării superioare la export a materiilor prime din țară și din import, îmbunătățirii substanțiale a raportului între prețul mediu pe tona exportată și cea importată, urmărindu-se în mod deosebit asigurarea livrării producției în condiții de eficiență valutar-

in maisporită.
trebuie bune să-si prin echi-

financiară corespunzătoare. De asemenea, date fiind fluctuațiile frecvente de prețuri pe piața vestică atît la materii prime, cit și la produsele finite, precum și instabilitatea monetară, organele financiare și bancare vor intensifica colaborarea cu ministerele și centralele cu activitate de comerț exterior, pentru a analiza periodic și ori de cîte ori este nevoie situația conjuncturaiă, evoluția și tendința prețurilor, în scopul stabilirii de măsuri care să asigure eficiența comerțului exterior. După cum, realizarea eficienței și rentabilității în acțiunile de cooperare este determinată de o serie de factori interni și externi, cum sînt : in cadrul acțiunilor de domeniul exportului, produse la costuri și titive, în condițiile cooperare din să se fabrice calități compe- obtinerii unor preturi externe cit mai bune : la tiunile de cooperare sub formă societăți mixte de producție si merciale. să se asigure realizarea vestitiilor în limitele valorice stabilite și cu furniturile românești necesare. fabricarea unor produse la preț de Cost scăzut si care să aibă asigurată desfacerea pe plată, încasarea beneficiului stabilit ș.a.Toate aceste ample și complexe măsuri, desprinse din sarcinile subliniate de secretarul general al partidului la consfătuirea din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale din februarie a.c.. precum si la plenara din 21—22 iulie, vor contribui la dinamizarea in continuare a relațiilor economice externe, pe baza valorificării superioare a resurselor materiale. tehnice si umane ale tării, la creșterea eficientei comerțului exterior si cooperării economice internaționale, ceea ce vor influenta pozitiv — în noul cincinal — sporirea venitului national și accelerarea dezvoltării generale a tării noastre.

ac- de co- in-

Convorbire realizată
Petre NEDELCU

de

Cooperația de consum

oferă

Mărfuri de sezon
într-o gamă largăîn această perioadă, în toată țara, magazinele cooperativelor de consum sînt bine aprovizionate cu o gamă largă de mărfuri pentru sezonul de iarnă.în toate magazinele universale și specializate ale cooperației de consum s-a pus în vinzare un sortiment bogat de confecții de sezon : costume, pardesie, paltoane, raglane, bluze de vînt, canadiene, rochii de stofă, pantaloni pentru bărbați și femei, precum și o gamă diversă de confecții care se vind și cu plata in rate, în condiții avantajoase.Pentru dotarea locuințelor, magazinele cooperativelor de consum oferă cumpărătorilor numeroase articole de folosință îndelungată, care se pot cumpăra, de asemenea, și cu plata in rate : aparate de radio, te- spălat aspira-levizoare, mașini de rufe, mașini de cusut, toare de praf, mobilă.Dintre articolele mult tate pentru sezonul rece, gazinele cooperativelor de consum oferă sobe de încălzit, calorifere electrice, mașini de gătit, precum și materiale de construcții și de întreținere a gospodăriei ca : ciment, vopsele, pensule și altele.

solici- ma-

al produselor exportate, crește- gradului de prelucrare, adapta- operativă la cerințele si exigen- clienților externi, folosirea

ANCHETA
„SClNTEII"

Întreprinderea „Electroaporata|" din Capitală este dotată cu tehnică modernă, de inalt randament. Aprecierea este întărită de Imaginea atelierului pupitrelor de reglaj termic, unde se probează calitățile unor instalații Foto : E. Dichiseanu
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O PROBLEMĂ DESCHISĂ:

Piesele de schimb pentru
tractoare și mașini agricole

La întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești se realizează o bogată gamă de instalații și utilaje pentru industria noastră chimică, lată o echipă de muncitori lucrînd la montarea unui nou lot de utilaje, respectiv, schimbătoare de căldură Foto : S. Cristian

Odată cu venirea sezonului rece, începe repararea tractoarelor și mașinilor agricole. Pentru pregătirea temeinică a lucrărilor agricole de primăvară este necesar ca încă de pe acum să se acționeze ferm, cu spirit de răspundere, pentru executarea unor reparații de cea mai bună calitate. De altfel, s-a prevăzut ca. pînă la sfîrșitul acestui an, in stațiunile pentru mecanizarea agriculturii să se termine reparațiile la semănătorile pentru plantele prăsitoare, grapele cu discuri, cultivatoare, mașinile de combatere a dăunătorilor și împrăștiat amendamente, iar pînă la 20 februarie anul viitor să fie gata tractoarele, semănătorile de păioase și mașinile de plantat cartofi.în vederea bunei desfășurări a reparațiilor s-au întocmit grafice de- cadale de lucrări, prin care s-a stabilit ca pînă la 31 decembrie a.c. să fie reparate 60 la sută din mașinile necesare în campania de primăvară și 50 la sută din combinele de recoltat furaje. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină la 20 noiembrie au și fost reparate 10 la sută din tractoare, 38 la sută din mașinile pentru combaterea dăunătorilor, 21 la sută din mașinile de împrăștiat amendamente, 13 la sută din grapele cu discuri, 12 la sută din cultivatoare ș.a.Pentru executarea unor reparații de bună calitate se cere ca, pe lingă organizarea judicioasă a muncii, în ateliere șă șe asigure și piesele de schimb necesare. După cum am fost informați la centrala de specialitate, în stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii au fost organizate 20 de centre interjudețene, unde vor fi recondiționați peste 23 000 arbori cotiți și 1700 blocuri motor. Totodată, se vor recondiționa în centre specializate 13 800 seturi de cilindri, adică pentru jumătate din numărul motoarelor care vor fi reparate.Se înțelege că piesele necesare pentru repararea tractoarelor și mașinilor agricole nu se pot asigura numai prin recondiționări. Unitățile agricole au nevoie de o serie de piese de schimb noi. Cantitățile și termenele de livrare sînt bine precizate prin contractele încheiate cu

Întreprinderile industriale toare. Numai că un șir de sînt livrate ritmic, potrivit rilor contractuale. Acum, la începutul perioadei de . întreprinderile mecanice din Codlea, Sinaia, Mirșa, precum și întreprinderile „Tractorul“-Brașov, „Cea- hlăul“-Piatra Neamț, „Metalurgica"- Buzău, „7 Noiembrie“-Craiova, „E- lectroprecizia“-Săcele. toate din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, au restante la 196 de repere principale: blocuri și arbori motor, arbori ambreiaj, chiu- lase, diferite tipuri de pinioane, axe ș.a. La ministerul de resort se motivează că această situație ar fi determinată de lipsa unor mașini de danturat și pentru prelucrarea blocurilor și arborilor motor, iar măsurile luate, acțiunile de întrajutorare initiate nu au putut acoperi integral lipsa de capacitate la unele linii de fabricație. Explicații asemănătoare am primit și din partea unor cadre de conducere de la întreprinderea „Tractorul" din Brașov, principala unitate furnizoare, dar din păcate și cu cele mai mari restanțe.Desigur, nu pot fi subapreciate aceste greutăți. Dar restantele existente se explică și prin aceea că livrarea pieselor de schimb nu este privită întotdeauna cu întreaga răspundere, ca o sarcină contractuală obligatorie. Discutam cu unul din inginerii șefi ai întreprinderii brașovene tocmai cînd a fost anunțat că un lot de axe intermediare, pregătit pentru a fi livrat ca piese de schimb, a fost introdus pe linia de montaj. Este cumva o practică sau, numai un caz lntîmplător ? „A, nu prezintă nici o importanță, acestea sînt treburile noastre interne" — ni s-a răspuns. Bineînțeles, asigurarea pieselor necesare pentru banda de montaj este o problemă internă a întreprinderii. Dar sacrificarea producției de piese de schimb, ori de cîte ori pe fluxul tehnologic apar unele „goluri", înseamnă o înțelegere îngustă a obligațiilor pe care întreprinderea le are. Anul acesta, întreprinderea brașoveană a realizat mii de roți stelate și roti pentru față, necesare producției proprii de tractoare, dar nu a livrat nimic din aceste semifabricate întreprinderii mecanice din Codlea, care are sarcina să le prelucreze și ca piese de schimb.Pentru recuperarea comandamentul central cultură a indicat, încă teva luni, întreprinderilor producă-

producă- piese nu prevede- de pildă, reparații,

să le livrezerestantelor, pentru agri- de acum cî-

toare de piese de schimb să întocmească grafice de livrare pentru perioada care a rămas pînă la sfîrșitul anului. Grafice au fost întocmite, numai că, la unele repere, chiar prin grafice s-a prevăzut majorarea restanțelor respective, în loc ca acestea să fie recuperate. Numai la întreprinderea „Tractorul" se estimează nerespectarea contractelor la 58 de repere. La ce pot folosi astfel de grafice prin care se menționează că la restanțele existente se vor adăuga altele? „Graficele au fost întocmite Ia nivelul posibilităților maxime pe care le avem, mai mult decît atît nu putem produce" — ne-a spus tov. loan Radu, inginer-șef la întreprinderea „Tractorul".Această afirmație nu este pe deplin fundamentată. în secția axe și pinioane, unul din sectoarele așa-zis „înguste" ale producției se lucra cu intensitate, dar erau și mașini în „repaus". Din cele 6 mașini de frezat caneluri la care lucra Gheor- ghe Kadar, una era defectă. în altă parte a halei, din 5 mașini funcționau numai 2. „Una din mașinile de canelat este defectă de * zile și, întrucît operațiile se execută în flux, în afară de ea stă încă o mașină — ne spune muncitorul Tudor Stănescu. Pentru celelalte două utilaje nu mi s-a dat nimic de lucru". Nu ne-am propus și nici nu am fi putut să inventariem toate utilajele care stau într-o zi la întreprinderea „Tractorul".piele date demonstrează că sînt încă rezerve nefblosite.Ce anume se cuvine concluzie ? Disciplina de plan și contractuală este lege și, ca atare, trebuie respectată și în domeniul pieselor de schimb pentru mașinile agricole.Sînt lăudabile eforturile ce se fac pentru asigurarea pieselor necesare producției de tractoare, dar în a- ceeași măsură trebuie să se acționeze șl pentru realizarea, in cantitățile prevăzute, a pieselor de schimb contractate. Graficele prin care se încearcă estimarea unor restanțe, tărăgănarea livrărilor nu pot fi acceptate. Acest lucru este valabil și pentru alte întreprinderi producătoare de piese de schimb. Agricultura are nevoie, așteaptă piesele contractate. Repararea din timp a tractoarelor și mașinilor agricole pentru campania de primăvară depinde de eforturile care se fao acum.

Dar exem-
subliniat !n

Ion TEODOR

consumului de energie și combustibildin cadrul serviciului getic al întreprinderii evitarea mersului „în formatoarelor ; înlocuirea utilajelor cu randament scăzut cu altele mai productive ; micșorarea pierderilor în rețelele de aer comprimat prin montarea de închizătoare automate și etanșarea rețelelor de aer ; îmbunătățirea izolației rețelelor termice și dotarea tuturor circuitelor consuma-

SEZON PERMANENT
12. în producția 

de mașini-unelte
mecano-ener- — aș aminti : gol“ al trans-

»întreprinderea de strunguri din Arad este unâ dintre marile unități ale industriei noastre constructoare de mașini. Aici se realizează o gamă variată de mașini-unelte, care sînt tot mai apreciate atit de beneficiarii din țară, cît și de partenerii de peste hotare. Se cuvine remarcat efortul de concepție și constructiv al acestui colectiv de a introduce in fabricație noi tipuri de strunguri cu performanțe tehnice și funcționale superioare, care să răspundă celor mai exigente cerințe. în același timp, așa cum a subliniat conducerea partidului, acest efort trebuie să se îmbine cu preocuparea pentru creșterea continuă a eficienței economice. Din evantaiul larg de factori care concură la sporirea eficienței economice desprindem pentru analiză numai unul — și anume, cel al gospodăririi energiei și combustibilului. Care sînt realizările colectivului arădean în acest domeniu ?Merită relevată, in primul rînd, activitatea compartimentului de concepție al întreprinderii. Specialiștii acestuia au realizat diferite agregate cu care s-au dotat secțiile de producție și care contribuie la ridicarea

productivității muncii și la obținerea unui consum de energie electrică tot mai redus. Amintim agregatele de frezare cu 4 broșe, pentru frezat ba-
ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI DIN ARAD

tiuri, de găurit și strunjit carcasele, de frezat sănii ș.a. Ele asigură, față de mașinile-unelte clasice, la o producție echivalentă, o economie de 10—20 kW putere instalată.Numeroase măsuri pentru diminuarea consumului de energie au fost aplicate în secțiile de producție. Aceste măsuri, puse în evidentă cu prilejul elaborării bilanțurilor energetice, au avut in vedere posibilități concrete de reducere de îmbunătățire energetice.— Dintre cele tiuni — ne spunea ing. Emil Breazu,
a a pierderilor și randamentelormai importante ac-

In acest an, la întreprinderea de strunguri din Arad au fost concepute, proiectate și introduse în fabricația curentă numeroase mașini-unelte moderne, de înalt randament. Imaginea redâ hala de montaj a întreprinderii

toare de agenți termici cu oale de condens. O atenție deosebită s-a a- cordat secției de turnătorie, in sensul utilizării la capacitatea nominală și reducerii timpului de încărcare a cuptoarelor termice. Concret, eficiența aplicării acestor măsuri poate fi exprimată prin următoarele economii : 1 907 000 kilowați-oră deenergie electrică, 762 gigacalorii de energie termică, 700 tone combustibil convențional.Ce relevă realitatea din secțiile de producție ? în schimbul I, lucrătorii se ocupă îndeaproape de utilizarea cu randament sporit a fiecărei mașini. Cazurile de abateri de la disciplina tehnologică, de risipă constituie o excepție. Astfel, la un singur loc de muncă am găsit o mașină func- tionînd „în gol“ ; găuritorul Nicolae Degan, de la secția roți dințate, plecase' la magazie. La cuptorul de inducție, electricianul Teodor Foaliș nu cunoștea instrucțiunea cu privire la respectarea unui anumit regim de lucru în „orele de virf" ale consumului de energie electrică. Alte situații care contravin cerințelor bunei gospodăriri a energiei și combustibilului nu s-au mai ivit în schimbul I. Preocuparea pentru economisirea energiei este 1- lustrată concludent de următoarea comparație : dacă anul trecut, pentru realizarea unei producții în valoare de o mie de lei s-au consumat 27,99 kWh, in 10 luni din acest an consumul a scăzut Ia 20,6 kWh.Am revenit în întreprindere la ora 22. La secția turnătorie, în hala de curățătorie ardeau în zadar zeci de tuburi fluorescente. De altfel, hala

era Închisă cu un lacăt. Oare spiritul gospodăresc se diluează odată cu orele înserării 1 Aceeași întrebare ne-am pus-o și în atelierul de vopsi- torie. Aici, sute și sute de metri pă- trați erau luminați din plin, deși lucrau numai trei muncitori. Maistrul Ion Stan stinge, între timp, o parte din lumini, ceea ce dovedește că iluminatul a fost sectorizat, dar ce folos dacă nimeni nu pune stavilă risipei de kilowați-oră ? La secția montaj, care se întinde pe o mare suprafață, lumina artificială ne-a dat senzația că sîntem în plină zi. Căutăm cu privirea echipele de lucrători, dar, la a- cele ore tîrzii, pe cei prezenți îi puteai număra pe degete. La secția carcase, din discuția cu maistrul reglor luliu Herling, aveam să aflăm că, în schimbul III, nu există electricieni de serviciu. De asemenea, în acest schimb • se aflau în rodaj, fără a fi supravegheate, numeroase strunguri. Și în alte locuri productive sau neproductive (birouri, magazii, vestiare), risipa de energie electrică... era la ea acasă.în seara următoare, din inițiativa comitetului de partid al întreprinderii, cadrele de conducere din unitate au efectuat un control riguros în toate secțiile și sectoarele. L-am însoțit pe directorul întreprinderii, ing. loan Blăgăilă, in acest raid nocturn. Situația avea să fie mult mai bună de- cit aceea din seara precedentă. După cîteva ore de control, la miezul nopții, activul de bază al întreprinderii se reunea în sala de consiliu. Au fost stabilite cu promptitudine diferite măsuri pentru înlăturarea situațiilor necorespunzătoare întîlnite.Ce anume ar trebui subliniat în concluzie ? Dacă in schimbul I este evidentă preocuparea de a utiliza cu chibzuință fiecare kilowat-oră, în celelalte două se irosește încă multă energie electrică. Aceasta presupune ca organizațiile de partid din întreprindere să analizeze pe loc, ori de cite ori apar, cazurile de indisciplină, de risipă și, mai presus de orice, să cultive cu mai multă fermitate și perseverență in rindurile colectivului spiritul de economie, de bun gospodar. Nici un efort nu trebuie precupețit, orice „risipă" de inițiativă este binevenită pentru a se economisi la maximum energia electrică și combustibilul.
Ion LAZAR

IN LEGUMICULTURA
• Pe primul plan, producția din sere
• Fertilizarea grădinilor lucrare la ziViitoarea recoltă de legume, indiferent de evoluția timpului, se pregătește încă din aceste zile de început de iarnă. După cum se știe, din toamnă au fost însămînțate în grădini 4 900 ha cu legume-verdețuri, adică acele sortimente care se recoltează la începutul primăverii și sînt mult solicitate pe piață. Au fost făcute și alte pregătiri pentru viitoarea producție de legume. In cooperativele agricole, de exemplu, s-au încheiat arăturile pe toate suprafețele prevăzute. Dar activitatea în le- gumicultură trebuie să continue și acum, în sezonul rece. O deosebită atenție trebuie acordată fertilizării tuturor terenurilor destinate acestor culturi. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că au fost aplicate îngrășăminte naturale pe 80 la sută din suprafețele prevăzute. La prima vedere pare o realizare bună. Numai că procentul respectiv se referă la cele 5 000 ha prevăzute a se fertiliza cu îngrășăminte naturale în cooperativele agricole, ceea ce este foarte puțin. Centrala a indicat ca, paralel cu celelalte măsuri avînd ca scop aplicarea programului de dezvoltare a legumicultu- rii, să fie fertilizate cu îngrășăminte naturale suprafețe mult mai mari. Ele trebuie să fie transportate chiar în aceste zile de iarnă.O activitate intensă se desfășoară acum în sere, unde, la adăpostul acoperișului de sticlă, plantele cresc normal. Se recoltează mari cantități de roșii care sînt trimise, ritmic, pe piețe, la magazinele de specialitate. Totodată, se fac pregătiri în vederea primului ciclu de producție din anul viitor. In serele care au fost eliberate de ultima cultură, după o pregătire corespunzătoare a terenului, începe plantarea răsadurilor. în acest an, sortimentul de legume de seră s-a îmbogățit. Se cultivă, pe suprafețe mai mari decît în alți ani, vinete, fasole verde, spanac, salată, ridichi, mărar, pătrunjel — unele din acestea urmînd a fi livrate începînd cu luna ianuarie. De asemenea, se cultivă pepeni galbeni și căpșuni. Au fost luate măsuri in vederea plantării mai devre-

me in sere a tuturor sortimentelor de legume, astfel incit să poată fi obținută o producție cît mai timpurie. Important este ca specialiștii care lucrează in acest domeniu să respecte graficele de plantare — prima condiție pentru eșalonarea producției. Evoluția timpului în ultimele zile — căderi masive de zăpadă și scăderea temperaturii — impune măsuri speciale în vederea încălzirii corespunzătoare a serelor. Comandamentele constituite în acest scop au datoria să rezolve operativ toate problemele legate de buna desfășurare a activității în sere : livrarea de către centralele termice a cantității necesare de căldură, asigurarea materialelor de intervenție necesare in cazul unor stricăciuni — sticlă, folii de polietilenă.De pe acum, o atenție deosebiți trebuie să se acorde reparării sola- riilor vechi și asigurării materialelor pentru cele noi. în anul care vine, pe baza experienței și a rezultatelor bune obținute de cooperatorii din comuna Balta Doamnei, județul Prahova, și din alte localități în producerea de legume timpurii, vor fi extinse mult solariile amenajate pe loturile de teren din jurul caselor. în acest scop este necesar să se încheie contracte cu gospodăriile populației pentru cultivarea legumelor in solarii, să se procure din timp semințele și materialele necesare.Așa cum s-a subliniat la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 17 octombrie a.c., trebuie să fie tinse serele-inmultitor, unde să produse cantități îndestulătoare răsaduri. Este necesar ca, încă pe acum, serele destinate acestui scop să fie pregătite în mod corespunzător, astfel incit la primăvară să se poată asigura răsaduri mai multe și de cea mai bună calitate.Trebuie făcut totul pentru ca activitatea in legumicultura să se desfășoare normal, asigurîndu-se astfel o producție cît mai bună în lunile c« vin, eșalonată cît mai judicios, in scopul îmbunătățirii aprovizionării populației.

din ex- fie de de
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN IRAN
CINSTIREA MEMORIEI LUI REZA ȘAH CEL MARE
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Sub semnul înaltei stime și al prețuirii reciprocePrimirea deosebit de călduroasă făcută președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu din primele momente ale sosirii pe pămîntul Iranului prieten, cordialitatea convorbirilor între cei doi șefi de stat, atenția cu care presa, radioul, televiziunea, întreaga opinie publică din Iran urmăresc desfășurarea noului dialog la nivel înalt româno-iranian sînt mărturii elocvente ale importanței deosebite care se acordă aici vizitei solilor poporului român.Radioul și televiziunea au transmis în direct sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, comentatorul postului de televiziune apreciind în mod elogios personalitatea înalților oaspeți români, politica consecventă promovată de România socialistă pentru întărirea și dezvoltarea re- 'lațiilor cu Iranul, acțiunile întreprinse pe plan internațional de șeful statului român pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale. pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.In emisiunea de aseară a televiziunii au fost înfățișate pe larg toate momentele zilei, iar ziarele de limbă farsi au prezentat, la rîndul lor. 

momentele centrale ale vizitei, apreciată aici ca un eveniment deosebit de important nu numai în cronica relațiilor româno-iraniene, dar și pe planul vieții internaționale. Reportajele sînt însoțite de fotografii. De a- semenea, toate buletinele de știri ale radioului au relatat pe larg convorbirile dintre președintele Nicolae

Ceaușescu a Hoveyda și a mi- externe, precum și oaspeții români a diplomatice acre-
Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, primirea de către șeful statului român și de către tovarășa Elena primului ministru nistrului afacerilor primirea de către șefilor misiunilor ditați la Teheran.Comentatorul ziarului de limbă farsi, „Ettela'at" scria,. în ediția de aseară a publicației : „Din 1965. președintele Nicolae Ceaușescu a.,pus

Româ- sale curelațiilor prietenieibazele dezvoltării nlei cu Iranul, a Șahinșahul Aryamehr. Președintele României — de fapt cel care a elaborat prestigioasa politică externă a țării sale — a întemeiat aceste relații pe principiile egalității în drepturi a celor două țări, respectării independenței și suveranității naționa
Revista presei iraniene

le, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, colaborării și menținerii păcii în lume".Caracterul deosebit de rodnic al conlucrării pe asemenea trainice temeiuri dintre România și Iran a fost subliniat, de asemenea, în comentariile de la radio și televiziune. Referitor la toasturile rostite de cei doi șefi de stat, a fost relevat faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că „în ultimii ani relațiile dintre România și Iran au cunoscut

comerțului exterior și coo- economice internaționale, Macovescu, ministrul afa- externe, Nicolae Doicaru,

în cursul dimineții de vineri, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Reza Șah cel Mare, o impunătoare construcție din marmură albă, ridicată în memoria întemeietorului dinastiei Pahlavi.Șeful statului român a fost însoțit de Abbas Aii Khalatbari, ministrul iranian al afacerilor externe.La mausoleu, președintele României a fost întîmpinat de Alteța Sa Imperială prințul Gholam Reza Pahlavi.Au fost prezenți Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul perării George cerilor consilier al președintelui Republicii Socialiste România, și Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre la Teheran.După depunerea coroanei de flori, președintele Nicolae Ceaușescu a păstrat un moment de reculegere.Șeful statului român a vizitat apoi mausoleul, unde se află un complex muzeistic ce reunește documente, fotografii, arme care au aparținut lui Reza ȘahLa încheierea vizitei, tele Nicolae Ceaușescu în cartea de onoare.
cel Mare, președin- a semnat

o puternică dezvoltare pe cele mai diverse planuri. Pe baza înțelegerilor la care am ajuns, a documentelor semnate împreună, s-au amplificat schimburile de vizite la diferite niveluri, s-au intensificat colaborarea economică și cooperarea în producție, au înregistrat progrese însemnate raporturile tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre".

Comentariile evidențiază accentul pus de Șahinșahul Aryamehr pe faptul că „relațiile reciproce de prietenie și cooperare între țările noastre poartă pecetea unui dinamism care demonstrează, înainte de toate, vederile noastre comune privind necesitatea universală a coexistenței și a unei colaborări constructive, bazată pe respectul reciproc al independenței, suveranității naționale, dreptului popoarejor, precum și a apărării păcii și securității mondiale".

Întîlnirea tovarășei Elena Ceaușescu cu împărăteasa Farah
în semn de prietenie și deosebită bucurie pentru a patra în- tîlnire pe pămîntul iranian, împărăteasa Farah a oferit vineri, la palatul Niavaran, din Teheran, un

La Complexul spitalului Fundației PahlaviVineri dimineața, tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat Complexul spitalului Fundației Pahlavi din Teheran, unitate medicală modernă, profilată pe diagnosticarea și tratarea bolilor cardiace.La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu a fost salutată cu deosebită căldură de directorul general al complexului, dr. Abolghasem Pirnia, de directorul general adjunct, Tarbiat Siyavos, și de directorul social, Baraghooshi Parviz.Alăturînd urării de bun venit un frumos buchet de flori, gazdele au exprimat bucuria și onoarea de a primi pe distinsa oaspete din România.în timpul vizitării diferitelor secții ale spitalului (fono-echo-ra- diografie, diagnostic și tratament pentru bolile coronariene, laboratoarele de patologie, de recoltare și transfuzii, cabinetele de radiologie, spațiile operatorii, saloanele

De asemenea, agenția PARS a transmis, în emisiunea sa pentru străinătate, ample relatări despre desfășurarea vizitei.Ca și în prima zi, cînd de-a lungul traseului, de la aeroport spre reședință, locuitorii Teheranului au salutat cu deosebită căldură și cordialitate pe solii poporului român, și astăzi cetățenii au ținut să-și exprime aceleași sentimente de căldură, de stimă și prețuire față de președintele Nicolae Ceaușescu, la trecerea coloanei oficiale spre punctele înscrise în program.Auspiciile sub care se desfășoară vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu îndreptățesc anticiparea că noul dialog la nivel înalt româno-iranian va constitui o contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea și adîncirea continuă a colaborării multilaterale ro- mâno-iraniepe, la o mai bună cunoaștere, la întărirea prieteniei dintre cele două popoare spre binele lor, al păcii și înțelegerii internaționale.
Relatarea vizitei și telefotogra- 

fiile au-fost realizate da trimișii 
speciali Agerpres. 

ceai în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu.A participat doamna Alam, soția ministrului Curții imperiale.într-o atmosferă caldă, cordială, 
de pediatrie) s-au înfățișat tovarășei Elena Ceaușescu preocupările pentru dotarea cu tehnică medicală modernă, precum și rezultatele obținute de personalul medical în combaterea afecțiunilor cardiace, în descoperirea și aplicarea unor noi metode de chirurgie cardiacă, în identificarea unor noi substanțe și medicamente care să fie folosite în tratamentul bolilor de inimă.Răspunzînd întrebărilor adresate de tovarășa Elena Ceaușescu, gazdele au prezentat elemente privind organizarea și funcționarea complexului, date redînd specificul și direcțiile muncii de cercetare, apli- 

s-au evocat impresiile din timpul întîlnirilor precedente din România și Iran, s-au exprimat satisfacția și plăcerea pentru această nouă întîlnire.
carea în practică a rezultatelor stu* • diilor lor.Tovarășa Elena Ceaușescu a a- preciat activitatea desfășurată în această modernă unitate medicală, în care se realizează 70 de intervenții chirurgicale săptămînal și se tratează o gamă largă de afecțiuni cardiace.Aprecierilor și urărilor de a obține noi succese în nobila misiune asumată de a apăra sănătatea omului, gazdele le-au răspuns cu mulțumiri pentru vizita tovarășei Elena Ceaușescu, pe care o consideră, în virtutea prieteniei româno-iranie- ne, un gest de deosebită atenție, care i-a onorat și bucurat mult.

Trasez o diagonală pe harta sentimentelor mele. Ea unește doi poli : Lugojul și Suceava. Primul, un oraș imaginar,, alcătuit pînă nu de mult doar din amintiri de familie, un spațiu de mitologie. Al doilea, un oraș visător crescut pe malul unei ape și al vestitei cetăți medievale a Mașatinilor, teatru al copilăriei și tinereții mele. Nu le-am ales întîmplător spre a face o paralelă literară. Le-am înscris mereu in acte, în fișele biografiei ca pe niște repere spațiale imuabile și obligatorii. De fiecare dată sînt însă îndreptățit și tentat să motivez : m-am născut Ia Lugoj, dar... Ani de zile am ignorat existența Banatului. Nefiind legat prin strămoși de această zonă a țării, n-am bănuit niciodată cit de a- propiată este această provincie de Bucovina și de oamenii ei.Lugojul își pune azî problemele pe care Suceava și le-a pus și le-a rezolvat cu mai bine de un deceniu în urmă. Fosta cetate de scaun a Moldovei era. pînă nu de mult, un tîrg cu case a- coperite cu draniță, scoase parcă dintr-o rezervație folclorică, un oraș a- gricol cu ulițe pline de praf și orgolioase turle de țiglă smălțuită. Din ceea ce a fost se mai păstrează un han dom

nesc, cîteva străzi devenite muzeu, mînăstirile pictate cu sfinți și stampe feudale. Nici cetatea nu mai este ceea ce a fost, căci, între timp, stimulată parcă de iureșul construcțiilor urbane, s-a ridicat pe vechile socluri și tinde să-și recompună formele glorioase de odinioară. Lunca rîului a devenit o uriașă platformă industrială, cu uzine care produc celuloză, hîr- tie, mobilă, încălțăminte, iar mai de curînd otel. Oțel și textile. Un singur deceniu a fost suficient ca orașul pensionar să se transforme într-un port al industriei moderne, cu un profil aparte. Odată îmbrăcată în veșminte somptuoase, Suceava și-a recăpătat locul ce i se cuvenea în ierarhia municipiilor socialiste.Lingă podul de fier citesc o „miră" care măsoară cotele cincinalului viitor în Lugoj. Mulțimile trec prin fața ei dintr-o emisferă în alta a o- rașului, trec ca printr-un pieptene pe podul cu grinzi boltite, întilnin- du-se zilnic cu acest panou care atrage luarea a- minte. Privesc orologiul, citesc cadranul ceasului sau cifrele semețe ce a- nunță lapidar evenimentele viitoare ale Lugojului. In următorii cinci ani, orașul primește un important volum de investiții. Acest simplu afiș n-a avut darul de a trezi încă întregul corte

giu al motorizării. Ascult pașii trecătorilor, sirenele trenurilor ce trec parcă și ele prin oraș, clipocitul apelor. Această poezie a sunetelor patriarhale se auzea odinioară și Ia Suceava.Am stat să privesc buldozerele, macaralele, marile autocamioane basculante de pe strada Ion

tierele moderne concentrează o mare parte a populației și se ridică în ansambluri geometrice policrome. Dintr-un bulevard nou, reintru în atmosfera naivă și visătoare a burgurilor de provincie. Lugojul patriarhal s-a apărat, s-a conservat în formele inițiale, privilegiat, în acest secol mult

la comitetul municipal P.C.R. Cel care îmi vorbește, Gheorghe Copă- ceanu, e orăvițean de origine, cu soție lugojean- că, dar existența sa se confundă acum cu existența orașului de pe Timiș. îmi schițează profilul acestui „centru spiritual al Banatului", evocă figurile marcante ale Lugoju-
LUGOJ:

Mira viitoarelor prefaceri
------------------------- Reportaj de Traian FILIP ------------------------Creangă. O alveolă adîn- că a fost săpată pregătin- du-se fundațiile pentru un bloc cu mai multe etaje, cu spații comerciale la parter. Alte săpături pe malul Timișului, fundaț'i pentru blocuri-turn, pentru locuințe sau edificii publice. Mă preumblu prin cartierele noi. care se deschid ca niște flancuri în părțile marginale ale urbei, fără a avea senzația că părăsesc atmosfera specifică a acestei așezări, deși tocmai aceasta este latura care mă duce mai curînd cu gindul la celălalt termen al comparației mele, la Suceava. Ca și acolo, car-

încercat de marile evenimente ale revoluției teh- nico-industriale. Casele legate între ele printr-un zid solidar, linia străzilor încolăcită, devenind labirint, cu teama parcă de lungile perspective. Străzile vechi imită meandrele Timișului, casele se țin la aceeași înălțime egalitară, umăr la umăr, fără arbori în față — mari coridoare.„Lugojul are peste patruzeci de mii de locuitori și mai bine de jumătate din numărul lor sînt angajați în producție, la cele treizeci de întreprinderi economice și secții de producție" — mi se spune

lui (Eftimie Murgu, Traian Vuia, Coriolan Bredi- ceanu), ține să-mi înfățișeze destinele frînte și dramatice ale unor scriitori de odinioară ca V. V. Delamarina, I. Po- povici-Bănățeanul. Vale- riu Braniște, situînd fenomenul de cultură al acestei așezări sub steaua solitudinii, pe de o parte, și sub steaua revoltei și a nemulțumirii, pe de altă parte. Vechi centru meșteșugăresc, Lugojul a cunoscut, mai ales în secolul nostru, mișcările greviste și conștiința de sine a muncitorimii.De pe acum, Gheorghe Copăceanu traduce cifre

le în Imagini și îmi descrie Lugojul ca pe un oraș al textiliștilor, care, cu țesăturile lor. ar putea să înconjoare în fiecare an globul pămîntesc pe la ecuator. Cam treizeci la sută din totalul producției textile realizate la două mii de războaie se exportă în douăzeci de țări din aproape toate continentele. în curînd însă, Lugojul va avea o gamă .industrială mult mai largă și nu se va rezuma la mătase, calapoade, ceramică. Viața se leagă cu numeroase fibre de industrie, caracterul industriei modifică subit aspectul și fizionomia orașului, oamenii se deprind din mers cu alte unelte, cu alte meserii, cu o nouă concepție.Privesc de sus, din turn, panorama Lugojului și discut cu inginerul Anton Tomin, șeful sectorului de arhitectură și sistematizare al consiliului popular municipal. Pornim de la noul edificiu al casei de cultură a sindicatelor. „perla orașului", situat pe malul Timișului, ca un personaj de seamă menit să impună un nou sentiment urbanistic. Orașul muzical, care își scrie o bună parte din istoria sa pe portative, luîndu-și drept simbol numele compozitorului Ion Vidu, căruia îi perpetuează memoria corul cu același nume și numeroasele formații ar

tistice laureate pe țară, trece cu tot bagajul său de tradiții și arte în acest palat modern cu zeci de săli destinate cercurilor de muzică, literatură, plastică etc.Inginerul Anton Tomin îmi desfășoară în față planurile Lugojului de mîi- ne. Dacă acum o treime a populației se află în case noi, în anii următori numărul apartamentelor date în folosință se va dubla. Vechiul sistem de canalizare se sistematizează, și colectoare noi vor duce apele menajere tocmai la Jabăr, la stația de purificare. Și dacă jumătate din străzile orașului sînt modernizate, urmează ca această operă să fie dusă pînă la capăt, realizîndu-se un sfert de milion de metri pătrați de trotuare și șosele.Deși oraș muncitoresc. Lugojul nu va arăta ca o fortăreață industrială, cu hale imense și adevărate cetăți metalice. Păstrîn- du-și proporțiile și fizionomia, specificul său edilitar tradițional și silueta umană, Lugojul își va recăpăta în curînd însemnele maturității și se va sincroniza cu centrele similare din celelalte provincii ale României. Ca orice oraș socialist, ca si Suceava aflată pe un alt taler al balanței noastre sentimentale, mîndrul oraș de pe Timiș debutează în noul cincinal ca un polivalent creator de valori tehnice și spirituale.

Expoziția de carte: „Iranul, mărturii 
ale unei culturi multiseculare"La Biblioteca Centrală de Stat a avut loc vineri vernisajul expoziției de carte „Iranul, mărturii ale unei culturi multiseculare".Expoziția prezintă cărți de beletristică și cu profil științific, traduceri din literatura acestei țări apărute în limba română, lucrări de informare, ediții rare, cuprinzînd vechi mărturii documentare despre Iran.Un_ loc aparte în cadrul expoziției ocupă volumul „Misiune pentru țara mea" (editat în limbile engleză și farsi). semnat de Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, precum și o serie de imagini fotografice ilustrînd aspecte ale complexelor relații de colaborare româno-iraniană.Despre importanța acestui eveni

ment expozițional, ce are loc în con* textul actualei vizite în Iran a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, despre străvechile tradiții literare persane a vorbit Gheorghe Bondoc, director adjunct al Bibliotecii Centrale de Stat.La festivitatea de deschidere au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ministerului Afacerilor Externe și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, filologi, e- ditori. alti oameni de cultură.Au fost de față Nosvatolah Helm!, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București, alți membri ai ambasadei. (Agerpres)
Laudă locului de muncă

VASLUI. Cu un an în urmă, tot la rubrica „Pe scurt din țară", notam că în partea de est a orașului Vaslui începuse construcția unui nou ansamblu de locuințe, care va număra circa 700 de apartamente. Zilele acestea a fost dat în folosință blocul M-3. cu 60 de apartamente, ultimul din acest nou ansamblu. De asemenea, aici funcționează o centrală termică, o creșă, o grădiniță și alte unități de larg interes cetățenesc.
SIBIU. Pe rîul Avrig, la confluența cu pîrîul Valea Jiblei, se va construi un baraj pentru alimentarea cu apă a comunei Avrig, viitor centru urban, care va contribui la dezvoltarea unităților economice din întreaga zonă. Proiectul lucrării, ayizat zilele acestea, prevede, pe lîngă construcția barajului, o stație de tratare, rezervoare de acumulare și o conductă de aducțiune, asigurîndu-se un debit de 250 litri apă pe secundă.
DÎMBOVIȚA. Tn comunele județului Dîmbovița s-au încheiat dezbaterile pe marginea proiectelor programului de dezvoltare social- economică în profil teritorial pe perioada 1976—1980 și a schițelor de

sistematizare. Aceste ședințe cu activul de partid și de stat din localitățile rurale dîmbovițene au prilejuit o analiză exigentă a posibilităților și căilor concrete de acțiune pentru valorificarea superioară a potențialului economic și
SATU-MARE. Sanatoriul de boli pulmonare și preventoriul de copii din comuna Bixad dispune de cîteva zile de o importantă sursă de apă potabilă, apă care se aducea pînă acum dintr-un puț cu debit scăzut. Din fondurile statului a

și dezvoltarea proprietății obștești". Au participat secretari ai comitetelor de partid și directori din unități economice, președinți ai comitetelor sindicale și secretari U.T.C., lucrători de miliție, procurori, judecători. Au fost prezentate referate
PE SCURT DIN TARĂ

dl

De la corespondenții „Scînteii"

uman al satelor, pentru continua lor înflorire și dezvoltare.
ARAD. Copiii lucrătorilor din cadrul întreprinderii de sere din Arad au primit în dar un nou și frumos edificiu: o grădiniță prevăzută cu toate dotările necesare. Tot la întreprinderea de sere se află în nrezent în construcție încă un obiectiv social — un cămin cu 200 de locuri pentru tinerii necăsătoriți.

fost construită o instalație de captare și aducțiune a apei din izvorul Lăutor, de la peste 50 metri înălțime. De la noua sursă de apă pornește o conductă și spre comună tn prezent se lucrează la captarea izvorului Piatra, care va asigura pentru locuitorii Bixadului necesarul de apă potabilă.
OLT. în amfiteatrul liceului „Ra du Greceanu" din Slatina a avut loc o dezbatere cu tema „Apărarea

privind apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, cunoașterea și respectarea legilor, apărarea secretului de stat, gospodărirea mijloacelor materiale și bănești. Asemenea dezbateri vor fi organizate și în alte localități ale județului.
SALAJ. Bifurcarea șoselei Zalău- Cluj-Jibou din comuna Sînmihaiu Almașului este străjuită acum de un mare magazin universal, care dispune de opt secții : cofetărie.

restaurant, alimentară cu autoservire, confecții, librărie, articole e- lectrice, metalochimice și încălțăminte, precum și de unități prestatoare de servicii — croitorie, reparații radio și televizoare.
VRANCEA. Puternica dezvoltare economică a județului a făcut ca și în acest an să fie întreprinse măsuri în vederea asigurării noilor locuri de muncă cu cadre calificate. Pînă în prezent au primit atestarea aproape 2 500 de noi muncitori, in meserii altădată inexistente pe aceste meleaguri, îndeosebi în ramura construcțiilor de mașini, construcții industriale și civile. în a- nul viitor vor mai fi pregătiți peste 4 000 de muncitori.
CLUJ. în cartierul Gheorghieni, din municipiul Cluj-Napoca. a fost terminată construcția unei noi cre- șe cu grădiniță. în acest an. numărul locurilor în creșOle și grădinițele municipiului a sporit cu 1 000. Tot în acest an s-au construit internate cu peste 300 de locuri. 40 săli de clasă, ateliere și laboratoare școlare. '

Pornind din cîmpia dunăreană, străbătută de rîuri cu lumini de stele (Oltul, Jiul, Argeșul), trecînd falnicii Carpați cu alte mii și mii de lumini (Lotrul, Mureșul, Someșul, A- rieșul, Crișurile), o- prindu-ne la cetățile făurite de marele Ștefan și de urmașii lui, la marile palate ale oțelului construite în vremea noastră. înțelegem odată mai mult că din totdeauna poporul nostru a muncit și a luptat. Iar din doinele și baladele străvechi, revărsate peste aceste locuri, ca și din cîntecele mîn- dre ale prezentului înțelegem o dată mai mult că din totdeauna oamenii acestor pă- mînturi au știut să cînte pe fondul mare al iubirii de patrie dragostea pentru munca, pentru lupta dăruite dăinuirii și înfloririi țării.Noi, cei de azi. construind și desăvirșind— prin eroice eforturi— marile deziderate ale acestui neam, nu uităm că. din lupta și jertfele trecutului, românul a învățat să-n- frunte dușmanul, să muncească cu spor și. mai presus de toate, să fie om.In lumina acestui important dat spiritual— Omenia — cuprinși în tumultuoasa muncă ce se desfășoară pe întreg cuprinsul patriei noastre, oamenii de artă sînt chemați să-și spună cuvîntul încărcat de sensuri filozofice, de frumuseți necesare obștii. îmbogățind prin aceasta patrimoniul culturii

românești cu noi opere al căror izvor se află în marile realizări ale oamenilor muncii, in aspirațiile lor de viitor, în dragostea lor de frumos. Acești oameni trebuie cunos- cuți în profunzime, direct, nu doar prin intermediul ocaziilor festive și nu doar la modul declarativ.Cunoașterea oamenilor la locurile lor de muncă, discuțiile deschise între compozitor și cei care constituie
însemnări de

Gheorghe 
BAZAVANsursa lui de Inspirație reprezintă, pentru mine, un inepuizabil izvor de creație. Problemele pe care le ridică oamenii muncii în privința conținutului lucrărilor muzicale, a melodicităjii cînte- celor, a îmbrăcăminții armonice a acestora sînt prețioase contribuții la îmbunătățirea creației, la direcționarea acesteia pe un făgaș care să ajungă cît mai direct la gustul artistic al maselor. De pildă, întil- nirile organizate de către Uniunea compozitorilor cu oamenii muncii din diferite centrale industriale, mari întreprinderi, unități agricole importante (Alexandria. Giurgiu. Fetești, Hunedoara, Constanța, Reșița, Petroșani) ne-au lărgit simțitor sfera creației. La fel cum participarea la marile festivaluri corale („Ciprian Po- rumbescu" — Suceava,

„D. G. Kiriac" — Pitești, „Ion Vidu" — Lugoj, „Craiul munților" — Hunedoara, „Cetatea de foc" — Reșița, „G. Dima“ — Brașov), ca și legătura directă cu multe formații corale din toată țara — ne-au oferit prilejul de a cunoaște posibilitățile artistice de care dispun formațiile corale de amatori, preferințele lor repertoriale, nivelul lor interpretativ.Personal, mărturisesc că sub impresia puternică a acestor întilniri am scris multe din lucrările cu care mă mîndresc. Mă bucur să știu că, la fel ca mine, numeroși compozitori cultivă, plini de dragoste și răspundere civică, legătura cu formațiile de amatori, întîlnirile cu marele public, dorința permanentă de a cunoaște oameni de diferite profesii la locul lor de muncă.Bucuria de a fi izbutit adesea să realizăm lucrări potrivite posibilităților tehnice și preferințelor literar- muzicale ale maselor o împărțim cu publicul, acest sentiment constituind el însuși un permanent impuls pentru activitatea de viitor. Sîntem datori, în calitate de compo- zitori-comuniști. să ne dedicăm toate forțele realizărilor oamenilor muncii. mobilizării maselor Ia îndeplinirea cu succes a marilor sarcini izvorîte din Programul partidului, între care. Ia loc de cinste se află formarea omului nou — a conștiinței noi. socialiste.
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FAPTUL
DIVERS

Respect față de propunerile 
oamenilor muncii

A 31-a aniversare a victoriei 
revoluției populare in Albania

Misiune 
îndeplinităO navă sub pavilion liberian 
a încercat să intre din Marea 
Neagră in Dunăre pe la Sulina, 
în pofida viscolului puternic. 
Izbită violent de rafalele 
lui, nava a eșuat pe un 
de nisip. Se crease o 
ție extrem de critică 
marinarii de pe vas, furtuna fiind 
de gradul 10. Imediat au intrat 
în acțiune remorcherele româ
nești „Ceatal" și „Făgăraș". Echi
pajele acestora, înfruntind cu o 
bărbăție fără seamăn valurile 
înspumate și asprimea vremii, 
muncind zece ore fără o clipă 
de răgaz, au reușit să aducă in 
port nava liberiană, fără nici o 
avarie. In jurnalele de bord ale 
celor două remorchere românești 
avea să se consemneze lapidar : „26 noiembrie 1975. Misiunea 
pentru nava -Nicolas Maris* a 
fost îndeplinită".

vintu- 
banc 

situa- 
pentru

Coincidentă»La Consiliul popular municipal Tirgu-Mureș, pe certificatul de naștere cu nr. 4 000, eliberat în cursul anului trecut, a fost menționat numele unui băiețel — Kovăcs Șandor. In urmă cu cîteva zile, evidența nașterilor din cursul acestui an a ajuns din nou la cifra 4 000. O coincidență : in dreptul noii cifre 4 000 a fost înregistrat tot un băiețel, pe care il cheamă tot Kovăcs Șandor.
Minciuna 
are picioare 
scurte

Pentru a proba vinovăția lui 
Aurel Poenaru, din Dumitrești 
(Vrancea), care a fost depistat 
circulind cu motocicleta fără a 
avea permis de conducere, orga
nele de cercetare ale miliției au 
apelat și la trei martori oculari 
din comună : Ion Datcu, Frățilă 
Roșu și Simioană Anca. Fiecare 
a declarat in scris, negru pe alb, 
adevărul despre cele văzute la 
fața locului. Iată insă că, atunci 
cind au fost audiați ca martori 
la Judecătoria din Focșani și 
puși să susțină și verbal decla
rațiile făcute in scris, adică să 
spună „adevărul și numai ade
vărul", cei trei martori n-au mai 
recunoscut nimic, pentru a-l 
„salva" de pedeapsă pe Poenaru. 
Dar nu l-au putut salva. Ba, mai 
mult : in timp ce făptașul Poe
naru s-a ales doar cit S luni în
chisoare, cei trei martori minci
noși au primit fiecare cile o 
condamnare de un an și jumă
tate.

Afirmăm, desigur, un adevăr pe deplin verificat de practica construcției socialiste atunci cind subliniem că propunerile și sugestiile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii constituie una dintre formele cele mai grăitoare de participare a maselor Ia dezbaterea și soluționarea problemelor economice, politice și sociale ale țării. Rezultatele dobindite în acest an de județul Constanta pe tă- rîmul dezvoltării economice — cu deosebire îndeplinirea cincinalului la producția globală și la export cu 102 zile înainte de termen, ceea ce ne dă posibilitatea să obținem pînă la sfîr- șitul anului o producție suplimentară de peste 3 miliarde lei — se dato- resc, printre altele, valorificării operative a numeroase propuneri ale oamenilor muncii în sprijinul bunului mers al producției.în ansamblul preocupărilor de a crea condiții pentru participarea activă și efectivă a oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești, pentru punerea în valoare tot mai largă a experienței, a înțelepciunii colective, pentru afirmarea capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor in slujba înfloririi patriei socialiste, organizăm — ca pretutindeni în țară, in spiritul democrației noastre socialiste — conferințe, consfătuiri. Acestea prilejuiesc analiza și dezbaterea — cu participarea specialiștilor, a altor oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în sectoarele respective — a problemelor din diferite locuri de muncă, â măsurilor ce se cer adoptate în vederea perfecționării activității, înfăptuirii în tot mai bune condiții a indicațiilor trasate de conducerea partidului, de secretarul său general.In acest context, ne străduim să creăm în toate organizațiile de partid din județ un climat de receptivitate față de propuneri și inițiative. Dar iată cîteva exemple. In cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii din unitățile industriale, de construcții, transporturi, comerț, turism și cooperație meșteșugărească, desfășurate în vara acestui an, s-au făcut peste 1 750 propuneri. Am a- minti, bunăoară, un șir de sugestii și inițiative care au și început să fie traduse în viață, cum sint cele vizînd mai buna organizare a locurilor de muncă la șantierele navale, respectarea strictă a disciplinei tehnologice și a ordinii muncitorești la întreprinderea de mecanică navală, descoperirea de noi căi pentru lichidarea stocurilor su- pranormative de producție finită la întreprinderea de prelucrare a lemnului, întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia ș.a. Numărul mereu mai mare al propunerilor nu este deloc întîmplător. Ne-am străduit să in- suflăm comitetelor și birourilor de partid de pe întreg cuprinsul județului o deosebită grijă și răspundere pentru, buna pregătire a adunărilor

de partid, a adunărilor generale ale oamenilor muncii, a consfătuirilor, intilnirilor de lucru, schimburilor de experiență și a altor forme și modalități prin care comuniștii, toți cetățenii sint antrenați in dezbaterea problemelor actuale și de perspectivă ale locurilor lor de muncă, ale județului, ale țării. Ce înseamnă o asemenea bună pregătire ? Desigur, nu a imprima adunării un caracter rutinier — cum se mai întîmplă, din păcate, uneori — cînd vorbitori" repetă generalități și abstracțiuni. Buna pregătire presupune înainte de orice o cunoaștere din timp de către participant! a problemelor puse în discuție pentru ca fiecare să poată reflecta asupra lor și să-și poată formula un punct de vedere propriu. Pregătirii temeinice a adunărilor de partid și a adunărilot generale ale oamenilor muncii, discutării în cu-
viața de partid

noștință de cauză a problemelor la ordinea zilei de către comuniști li se datorează, de pildă, faptul că la Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari s-a născut inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu combustibil economisit", inițiativă a cărei aplicare a dus, numai în primele nouă luni ale acestui an, la economisirea a 3,3 milioane kW/oră energie electrică și a 2 763 tone combustibil convențional. Faptul că această acțiune s-a bazat pe o inițiativă pornită din masă a asigurat și transpunerea ei neîntîrziată în viață cu toată energia și răspunderea.Unii tovarăși se entuziasmează cînd aud că se formulează o propunere care Ii se pare valoroasă, dar în curînd o uită. Antidotul unor asemenea atitudini nedorite este organizarea unei stricte evidențe a propunerilor. Nu pierdem nici un prilej — in cadrul instruirilor periodice, al sprijinului pe care îl acordăm la fata locului organelor de partid — spre a accentua asupra importanței pe care o are urmărirea cu strictețe a felului cum este transpusă în fapt fiecare sugestie, fie chiar și cea mai măruntă. în acest context se înscrie și preocuparea noastră statornică de a încetățeni pretutindeni deprinderea ca în cadrul ședințelor comitetelor de partid sau al adunărilor generale ale organizațiilor de bază să se facă informări precise cu privire la stadiul realizării propunerilor formulate anterior. Această metodă stimulează răspunderea comunistă pentru înfăptuirea propunerilor și sugestiilor; se întărește convingerea că adevărata receptivitate față de propuneri și inițiative se măsoară nu prin consemnarea in procese ver

bale ori în registre, oricît ar fi ele de minuțioase, ci prin modul temeinic și responsabil cum sint luate In studiu și, ulterior, transpuse in viață.O asemenea atitudine de profundă seriozitate și receptivitate față de propuneri și sugestii întîlnim, bunăoară, la comitetul de partid de 'a Combinatul de lianți și azbociment Medgidia. Pornind de la propunerile formulate de unii participant! Ia a- dunarea generală a oamenilor muncii cu privire la mijloacele de creștere a productivității orare cu consumuri specifice minime, comitetul de partid a îndrumat comitetul oamenilor muncii să antreneze comisia sa de economii și bună gospodărire în efectuarea unei analize temeinice a posibilităților existente în această direcție. Rezultatul analizei a fost un întreg plan de măsuri adoptat de comitetul oamenilor muncii, prin a cărui aplicare s-a obținut depășirea planului de producție și economisirea a 4 milioane lei la materii prime și materiale. Asemenea exemple pot fi citate și din activitatea organizațiilor de partid de la Comandamentul flotei maritime Navrom, Fabrica de șuruburi Saligny, întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară Năvodari și altele.Cu toate eforturile depuse în a- ceastă direcție, trebuie să recunoaștem că mai există în județ organe de partid și conduceri de unități care nu sînt întotdeauna receptive la propunerile făcute de oamenii muncii. O consecință a acestei atitudini este faptul că în acele colective a scăzut numărul sugestiilor. Mai sînt. din păcate, unități unde se întîlnesc manifestări de formalism. In cadrul întreprinderilor subordonate centralei O.N.T. Litoral, bunăoară, oamenii muncii au făcut în diverse adunări un important număr de propuneri ce vizau îmbunătățirea activității. Unele întreprinderi, ca I.H.R. Eforie Nord și Sud, s-au mulțumit însă numai să le țină evidența, fără a lua măsuri pentru rezolvarea problemelor ridicate. A trebuit să intervină comitetul județean de partid pentru ca să fie analizate temeinic propunerile în ce privește organizarea mai bună a muncii, folosirea mai judicioasă a spațiilor, lărgirea și îmbunătățirea gamei de servicii etc. și să se adopte un șir de măsuri.Avînd în vedere sarcinile sporite ce se pun azi și în perspectiva viitorului cincinal în fața organelor și organizațiilor de partid, ne propunem să acționăm în continuare cu și mai mare fermitate pentru stimularea inițiativelor și propunerilor valoroase, astfel îneît aplicarea lor în viață să devină o metodă curentă de muncă.
Ion VILSANsecretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare AlbaniaLa cea de-a XXXI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Populare Albania vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, poporului frate albanez cordiale felicitări și un cald salut
tovărășesc, împreună cu urările noastre de noi succese în dezvoltarea și înflorirea continuă a Albaniei socialiste.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult. în interesul reciproc, spre binele cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

A rămas... 
tablou

Multă vreme, brașoveanul G.C. 
a fost bun prieten cu o brașo- 
veancă. Intr-o zi, cei doi brașo
veni s-au certat și nu s-au mai 
împăcat. (Motivele nu le cunoaș
tem și nici nu interesează). 
Urmarea insă este de-a dreptul 
stranie. Vrind să-i dea brașo- 
vencei o „lecție" pe care „să n-o 
uite cit o trăi" — cum spunea 
el — G.C. a luat o fotografie a 
fostei prietene, a lipit-o pe un 
carton, in chip de tablou, iar de 
jur-imprejur a scris tot felul de 
expresii jignitoare la adresa ei. 
Apoi a pus tabloul in holul blo
cului in care locuiește fosta 
prietenă. Pentru fapta saținstan- 
ța i-a dat și lui o „lecție", care 
l-a lăsat... tablou și pe care 
n-o uite ușor: o amendă 
2 000 lei.

să 
de

Frate-frate, 
dar...De la un timp încoace, Ion Mărculescu, șeful secției artizanat din comuna Verguleasa a cooperativei de consum zonale Dobroteasa, județul Olt. a observat că dispar tot felul de obiecte confecționate cu migală de meșteșugarii locului. A statel însuși Ia pîndă, a întins și cîteva „capcane", dar obiectele continuau să dispară, de parcă le înghițea pămintul. Văzînd că nu-1 poate descoperi pe făptaș, a cerut sprijinul organelor de miliție. La capătul cercetărilor întreprinse, s-a constatat că o- biectele respective (in valoare de cîteva zeci de mii de lei), fuseseră sustrase de cel care era considerat „mina dreaptă" a șefului secției : fratele său, Cecil Mărculescu. Auzind concluzia anchetei, șeful secției și-a reamintit proverbul : frate-frate, dar...
Din noroc 
în... ghinion

In locuința lui Petre Vantuch 
(strada Eliberării 6, Satu-Mare) 
se încingeau adeseori aprige 
jocuri de cărți. Jocuri de noroc 
pe bani și... băuturi alcoolice (!)■ 
Sesizate, organele de miliție au 
picat pe nepusă masă. Gazda și 
partenerii de joc și noroc au plă
tit cite 1 000 de lei amendă. Nu 
s-au învățat minte. Dar nici mi
liția nu s-a lăsat și i-a vizitat 
a doua oară, aplicindu-le la fie
care cite 3 000 lei amendă. Nici 
de această dată nu s-au învățat 
minte, astfel că miliția l-a trimis 
pe stăpinul casei in fața instan
ței, iar instanța l-a condamnat 
la o lună închisoare contraven
țională. In sfirșit, poate s-o fi 
învățat minte. Și nu numai el.Rubrică redactată de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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Apele termale de la CăciulataDupă cum ne asigură Marin Sandu, directorul Oficiului județean de turism Vilcea, băile termale de la Căciulata sint la fel de eficiente ca și băile Felix de lingă Oradea. în fiecare serie, sute de oameni ai muncii și turiști străini care se tratează de afecțiuni reumatismale, apelînd la serviciile băilor termale amenajate în frumoasa stațiune de pe Valea Oltului, se întorc sănătoși acasă. Descoperite cu puțini ani în urmă, izvoarele de apă caldă (peste 50 de grade), cu o mare concentrație de sulf, sînt astăzi dirijate spre bazinele speciale din bazele de tratament ale noilor complexe sanatoriale construite la Căciulata. (Ion Stan- ciu).LA BACĂU; _ )
• Gala recitalurilor dramatice
• Colocviul criticilor de teatruTimp de trei zile Bacăul a găzduit cea de-a IV-a ediție a unei importante manifestări ce reunește, prin tradiție. „Gala recitalurilor dramatice" și „Colocviul criticilor de teatru".Organizate prin strădania Comitetului județean- de cultură și educație socialistă Bacău, a Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale (A.T.M.) și a teatrului „Bacovia" — gala și colocviul au lealizat o confruntare artistică frumoasă. utilă și mai ales actuală.Clădirea teatrului dramatic „Bacovia" a fost, desigur, sediul principal, „statul major" ce a polarizat întregul ansamblu al manifestării ; scena băcăuană a adăpostit recitalurile ; foaierele sale au devenit, după împrejurare, săli de expoziție, spațiu de joc ori locul unor discuții despre spectacolele intrate în concurs. Multe din manifestările galei s-au prelungit la casa de cultură a orașului, în librării, în școli, in cluburile unor întreprinderi, unde — paralel cu examenul trecut în fața juriului — actorii au avut bucuria unei impresionante confruntări cu publicul.\ Interesul manifestării a depășit cu mult perimetrul orașului-gazdă, că- pătind și relevînd semnificații naționale. Pentru că tot ceea ce a reprezentat cîștig în manifestarea teatrală de la Bacău, tot ce a putut fi considerat ca un element de superioritate în raport cu edițiile precedente reflectă o condiție a vieții noastre teatrale, la scara întregii țări ; pentru că felul în care s-au prezentat interpreții este, in mare măsură, semnificativ pentru nivelul, pentru efervescenta artistică a teatrelor din care fac parte. Pentru că, pregătindu-se să se prezinte în concursul de la Bacău, protagoniștii numeroaselor spectacole au îmbogățit implicit afișul teatrelor din orașele în care lucrează și întreprind turnee cu un spectacol, cu un gen nou.Gala a inclus un număr de peste 20 de „recitaluri" — individuale și de grup. Dominanta a constituit-o, din- tr-o perspectivă cantitativă îndeosebi, prezența tinerilor actori. Relieful manifestării a fost dintre cele mai variate. El a inclus, alături de spectacole sobre, altele colorate și impregnate de cîntece, de muzică, elaborate In spiritul unui puternic sjncre- tism al artelor. Interesant prin adecvarea la formulă și prin noblețea e-

vocăril s-a relevat și spectacolul-lec- tură „Eminescu la Viena", de Stelian Vasilescu, susținut de un colectiv de actori de la teatrul „V. I. Popa" din Birlad. (Diploma studioului de radio — Iași). Impresionant prin forța interiorizării ne-a apărut, astfel, dialogul actorilor sătmăreni Boer Ferenc, Czintos Joszef, Acs Tibor (Diploma teatrului „Bacovia") — care au susținut „Cuvînt de apărare a Iui Socrate" de Platon.Gala a relevat, ca și edițiile precedente, un notabil efort de valorificare scenică — în acord cu sensibilitatea contemporană — ă poeziei. Am auzit cu acest prilej lirică populară și clasică. S-a recitat din Eminescu, Blaga, Arghezi. N-au lipsit din opțiunile interpreților galei nici poeți străini, de valoare universală. O selecție subtilă din opera lui Federico Garcia Lorca, de pildă, i-a prilejuit Olgăi Delia Mateescu — căreia i-au fost conferite diplomele revistei „Cronica" și a Comitetului județean U.T.C Bacău — o matură creație scenică.Performanțele artistice ale galei s-au produs insă îndeosebi in sectorul creației românești contemporane. Cea dinții se referă la felul in care a fost pusă in valoare opera unor poeți contemporani.Două dintre recitalurile încununate cu premii — și care ar merita să fie comentate pe larg — au fost cel al lui Mircea Albulescu, care a obținut premiul II și Diploma „României literare", și recitalul „De ciuleandra", susținut de Agatha Nicolau, căreia i s-a acordat premiul III. La fel recitalurile lui Mihai Stan, Dan Tufaru (teatrul „Giulești"), Doina Iacob (teatrul „Bacovia"), cărora li s-au acordat diplomele unor reviste literare („Familia", „Ateneu", „Ramuri"). Gala a arătat că actorii noștri sînt pasionați cititori de poezie contemporană, dornici să comunice cu spectatorii prin intermediul ei.Satira a fost, pe de altă parte, cu mult mai bine reprezentată în gală decît în repertoriul curent al teatrelor. Lui Romei Stănciugel, actor al Teatrului liric din Constanța, i-a aparținut inițiativa realizării unui colaj acid, a unui spectacol viu a- plaudat de public.Tot sub semnul unei observații exacte și adinei a realității și al unei

viziuni subtil comice stă și spectacolul „Caractere" de AI. Monciu-Su- dinski. George Bănică, Florin Zam- firescu, Rodiră Mandache și Jorj Voicu, actori de la teatrul „Giulești", au primit premiul I, desigur pentru interpretarea lor de virtuozitate și subtilitate, pentru omogenitatea echipei lor. Dar și pentru altceva: pentru „noutatea" lor repertorială : pentru valoarea artistică și cetățenească, educativă, a opțiunii lor.Cu ocazia recitalurilor, actorii ies de sub determinismul și de sub ierarhia obișnuită a elaborării montărilor; iau pe umerii lor întreaga povară a unui întreg spectacol ; își asumă riscul — sub semnul efortului de auto- depășire — de a apărea singuri, in fața spectatorilor și printre spectatori, sprijinindu-se doar pe unul, două elemente de decor, pe raza unui reflector, pe armonia unei ilustrații sonore. Ei își aleg — pe de altă parte — singuri, în întregime, partiturile. Impresionant din acest punct de vedere ne-a apărut recitalul „Nu, eu nu regret nimic", de T. Massalitinova, susținut de Anca Ledunca, actriță a Teatrului Național din Craiova, care a primit „Premiul criticii".„Colocviul criticilor" găzduit de o- rașul Bacău reprezintă, de asemenea, o întilnire de reală însemnătate, prilejuind o dezbatere a problemelor cu care se confruntă critica de teatru. Actuala ediție a întrunit — alături de punctele de vedere ale practicienilor — opinii și comunicări ale viitorilor comentatori ai vieții teatrale — studenți din anul III și IV ai clasei de teoria teatrului și filmului de la institutul „I. L. Caragiale". Colocviul a prilejuit. în- tr-un climat serios, realist, rodnic, o „critică a criticii" exigentă și responsabilă. S-au conturat perspective de „acțiune" — imediate și de viitor. Au fost formulate propuneri dintre cele mai fertile cu privire la rolul criticii in apropierea teatrului de public, in mărirea forței modelatoare a artei.Gala și colocviul s-au luminat reciproc — ambele manifestări de la Bacău stînd sub semnul conștiinței civice a artei teatrale și a slujitorilor săi.
Natalia STANCU-ATANASIU

Se împlinesc astăzi 31 de ani de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist, de la triumful revoluției populare împotriva regimului feudalilor și burgheziei autohtone. înscrisă cu litere de aur în cronica luptelor eroice purtate de-a lungul veacurilor de poporul albanez pentru libertatea și independența patriei, pentru eliberare națională și socială, victoria de la 29 noiembrie 1944 a marcat ziua de naștere a Albaniei noi. Ea a deschis poporului albanez calea spre înfăptuirea unor prefaceri radicale în viața politică și economico-socială a țării, spre edificarea orînduirii socialiste. \Anii care s-au scurs de atunci constituie perioada cea mai dinamică, cea mai bogată în realizări din întreaga istorie a Albaniei. Dînd dovadă de o muncă plină de abnegație, de înalt spirit creator, poporul albanez, călăuzit de partidul muncii, a lichidat în scurt timp moștenirea grea a trecutului, trans- formînd Albania dintr-o țară înapoiată intr-o țară agrar-industrială

In plină dezvoltare, eu un nivel de viață din ce în ce mai ridicat. Preocuparea pentru valorificarea propriilor resurse a stimulat dezvoltarea rapidă a activității extractive și făurirea unei industrii de prelucrare a rezervelor minerale. La sfirșitul anului trecut, în Albania s-a obținut de 22 de ori mai mult petrol, de 87 de ori mai mult crom, de 212 ori mai mult cărbune decît în perioada dinainte de război, fiind asigurată dezvoltarea producției de energie electrică pentru aprovizionarea întregii economii naționale, în acești ani au fost înălțate combinate pentru fabricarea fontei și cuprului, rafinării de petrol, fabrici de înnobilare a minereurilor, uzine chimice, întreprinderi producătoare de materiale de construcție, de mașini agricole. în pas cu avîntul general, agricultura realizează în momentul de față o producție de 3,5 ori mai mare in comparație cu anul 1938. Succese de seamă au fost obținute în înflorirea învățămîntului, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

în prezent, concomitent cu angajarea în îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul pe 1975, se desfășoară ultimele pregătiri pentru lansarea celui de-al șaselea cincinal — 1976—1980 — care are drept obiective fundamentale dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale a socialismului, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării, asigurindu-se premisele unui nou avînt al activității de edificare socialistă.Oamenii muncii din țara noastră se bucură în mod sincer de rezultatele remarcabile pe care poporul albanez le-a obținut, sub conducerea Partidului Muncii, pe calea construirii socialismului în patria sa.între poporul român și poporul albanez există tradiționale legături de prietenie, care s-au amplificat și au dobîndit un conținut superior în condițiile noi ale socialismului, fiind întemeiate pe comunitatea de orînduire socială și de țeluri, pe stimă și prețuire reciprocă.
In îmi tinereExistă la Galeriile de artă din Tirana un tablou — de proporții monumentale și cu o profundă semnificație istorică — în care pictorul Fatmir Haxhiu a reprezentat un moment de neuitat pentru întreg poporul schipetar; proclamarea Albaniei ca republică populară. Pe această pînză a bucuriei se disting cu claritate chipurile și siluetele a peste 70 de oameni. Cei mai mulți dintre ei sînt tineri. Tineri îmbrăcați în costume populare, în salopete de lucru, în uniforme școlare, în costume de stradă și haine,mili.tare.Cînd scriu ac'ăs'te rînduri despre Albania prietenă, printre Oaspeții Căreia am avut prilejul să mă număr, am în față, pe birou, mulțime de reviste ilustrate aduse de acolo. Toate, dar absolut toate, au coperțile și paginile invadate de fotografii cu copii și tineri. Copii și tineri fotografiați acasă sau la școală, în fabrică, pe șantier sau la munca timpului.Blocnotesul de călătorie îmi este, de asemenea, plin cu semne de exclamare despre viața și faptele de muncă ale tinerilor albanezi. In așezările scăldate de soarele dulce al Adria- ticii, ca și în cele care respiră aerul tare și pur al Alpilor albanezi, peste tot am întîlnit — în primele rînduri ale muncii pentru dezvoltarea economică și prosperitatea țării — tineri și tinere. Și peste tot am întîlnit aceeași grijă manifestă pentru ca ei, cei mai tineri cetățeni, să nu ducă lipsă de ce le trebuie pentru a trăi bine, a învăța bine și a munci bine.Integrarea activă a tineretului albanez în munca și lupta poporului său pentru o viață liberă și un trai mereu mai bun, pentru un ideal socialist, are tradiții de dimensiuni istorice....în timpul războiului, din cei 70 000 de partizani și partizane care au luptat cu un eroism legendar împotriva fasciștilor italieni și germani, 50 000 au fost tineri și tinere.

...In timpul reconstrucției țării, la ridicarea orașelor noi și a uzinelor noi, pe șantierele căilor ferate și în plantațiile întinse ale cooperativelor agricole sau ale fermelor de stat — urmînd exemplul comuniștilor, al bărbaților și femeilor în puterea vîrstei, tineretul a fost mereu prezent, crescînd și călindu-se la înalta școală a muncii. La construcția liniei ferate Tirana-EIbasan au muncit voluntar 50 000 de băieți și fete. La barajul hidrocentralei „Vau i De- jes", de pe rîul Drina, cel

drat în învățămîntul de stat....La Universitatea din Tirana aveam să înțeleg și mai bine legătura organică dintre munca și învățătura tinerilor albanezi. Indiferent de profil, fiecare facultate asigură studenților un nemijlocit contact cu viață : anul universitar are 32 de săptămînl de cursuri, 4 săptămîni de lucru — ca muncitori In întreprinderi — și 4 săptămîni de educație fizică și pregătire militară. Cînd l-am întrebat pe decanul Anastas Dodi ce-i
'i ii |j

însemnări de călătorie

mai zbuciumat rîu din această zonă, au lucrat în permanență 2 500 de tineri....Vizitînd orașul Durres— poate al doilea oraș după Tirana, dar, oricum, cel mai mare port al țării— am poposit mai mult la fabrica „Plastika". Inginerul Neziha Bekteshi ne-a prezentat produsele fabricii și pe cîteva muncitoare. La sfirșit le-am întrebat cîți ani au. Ne-au răspuns că n-au împlinit 25, dar Se numără printre cele mai „în etate" din acest colectiv alcătuit în proporție de 90 la sută din tineri....La Vlore, vizitînd fabrica de lămpi electrice, am întîlnit, de asemenea, mai mult fețe tinere. E și firesc— a răspuns mirării melemuncitoarea Asime Ymeri, președinta comitetului profesional — din moment ce virsta medie a muncitorilor din această fabrică tînără este de 23 de ani! Și a mai continuat: avem atît demult de muncit pentru țară, îneît multi, foarte mulți dintre noi, tinerii, după absolvirea cursului secundar (la oraș)ori a primelor 8 clase (la țară) ne încadrăm în producție ; dar nu lntrerupem învățătura, o continuăm în diferite forme — căci, vă rog să rețineți, fiecare al treilea albanez este înca

place la studenții săi, mi-a dat un răspuns cu putere generalizatoare : poate cel mai mult și mai mult îmi place la studenții noștri, la tinerii albanezi în general, faptul că își iau tinerețea în serios, rămînînd totuși tineri. Un exemplar simț al datoriei civice, hărnicia și disciplina în muncă și învățătură — îată ce apreciem în mod deosebit la tinerii din țara noastră.S-ar putea scrie pagini întregi despre tinerii schipetari : și despre cei pe care i-am Iritîlnit în satul Sukthî, la ferma model „8 Nentorl", și despre cei pe care i-am Întîlnit în

Institutele de cercetări, pe schele sau pe șantierul viitoarei cetăți a luminii de la Fierze, tot pe Drina — unde ridicau barajul și pregăteau centrala pentru o putere de o jumătate de milion de kW. Ca să nu mai vorbim de cultură și de artiști, domeniu pentru care poate fi ilustrativ un singur exemplu : autorul celui mai bun roman albanez actual — „Generalul armatei moarte" — tradus și apreciat în 20 de țări, printre care și România — este tot un tînăr : Ismail Radare. De aceea tineretul este atît de' prețuit în Al-'1''’7* bania, de aceea oamenii muncii albanezi — care simt alături; și Ia iafrite și la greu, umărul fiilor lor — îi iubesc atît de mult.Datorită unui ridicat coeficient de natalitate (35,5 la mie) și unui scăzut coeficient de mortalitate (7,5 la mie), Albania este țara cu cel mai mare spor natural de pe continentul european : 27,8 la mie. „Există un proverb (îmi explica „bătrînul" Chrisofor, cel care mi-a fost ghid timp de două săptămîni și mi-a rămas prieten pentru totdeauna) : cine n-are bătrini să-și cumpere ; ei bine, poporul nostru zice, mai degrabă : cine n-are copii să-și facă și să-i crească".
G. MITRO1

Cu prilejul Zilei naționale 
a AlbanieiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Albania, ambasadorul acestei țări la București, Nikolla Profi, a oferit vineri seara o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Florea Dumitrescu, ministrul f nanțelor, Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Bucureșți și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

liliputani de Ia Circul din Mosco
va — 16; 19,30.

Studioul de teatru I.A.T.C.: Bă
dăranii — 19,30.

• Cele mai bune momente cu
Stan și Bran : CENTRAL — 9,15; 
11,30: 13,45! 16; 18,15; 20,30. FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Legătura pierdută : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11,15.
• Mary Poppins : DOINA — 13; 
16; 19.
• Rapacitate — 14,15, Draga mea 
Clementina — 16,15, Marele pre
miu (ambele serii) — 18,30 : ci
nemateca (sala Union).
•' Cantemir t MUNCA — 16: 18;
20, PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Unde este compania a 7-a 7 :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Dragoste la 16 ani t UNIREA — 
16; 18: 20.
•’ Ultimul act t ARTA — 18; 17,30; 
30.
• Ana și comandorul : GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piciul — Trtntorii : BUCEGI — 
15,45; 18; 20.
•' Jakob mincinosul: VITAN — 
15,30; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood : 
FERENTARI — 15,30; 19.
• Flacăra : COTROCENI — 19.
•' Secretul planetei maimuțelor : 
COTROCENI - 10; 12,15; 16,30.
• O anchetă : MOȘILOR — 16; 18; 
20.
• Se mai intimplă minuni : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• O călătorie spre centrul pămin- 
tulul : PACEA - 14,15; 17: 19,45.
• Ochii Shivanei : CRÎNGAȘI — 
15; 18.
• Fată bătrină : VIITORUL — 14; 
16; 18; 20.
•- Mireasa Iul Zandy s RAHOVA
— 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Medeea — 19,30, (sala 
mică) : Valiza cu fluturi — 19,30, 
(sala Atelier) : Capul — 19.

Filarmonica George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Danielle Laval (Franța) 
— 20.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul de comedie : Tovarășul 
Feudal și fratele său — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
19,30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Tranzit — 19,30.

Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am foat !n Ar
cadia — 19,30, (sala Studio) : Șoc 
la mezanin — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
•< Teatrul evreiesc de stat: Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Cinte- 
cul străbate lumea — 19,30.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 17.
• Circul București : „Ce vrăji mai 
face... Iosefini" și Ansamblul de

cinema
• Alexandra și infernul : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

Rapsodie nordică : BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30; 20:30.
• Ultimul bal la piscina din Roz-
nov : FESTIVAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Marele Gatsby : PATRIA — 
9,30: 12,30; 16,15; 19,30, CAPITOL
— 9,45; 12,45; 16,15; 19,15, MELO
DIA — 9; 12,15; 16; 19,15, MODERN
— 9.45; 12,45; 16,15; 19,15, FERO
VIAR — 9,15; 12,30; 16; 18,15.
•< Mastodontul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Cazul a avut un deznodămint 
fericit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11.30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Orașul văzut de sus : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
•> Polițista : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Elixirul tinereții ; TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,43; 18;
20,15.
• Calvarul unei femei : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
•< Mușchetarul român s LIRA — 
13,30; 18; 20.15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 15,30; 18; 
20.
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Primire la Consiliul de StatTovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, vineri, delegația condusă de dr. docent Josef Ondrej, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste Cehoslovace, care, la invitația Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat Constantin Stătescu, președintele Tribunalului Suprem, Iustin Grigoraș, președintele Secției penale a Tribunalului Suprem.Au luat parte dr. Karel Kejzlar,

președintele Tribunalului Suprem al Republicii Cehe, și dr. Ian Benăura, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Slovace.In timpul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost discutate aspecte ale relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Cehoslovacia, dintre popoarele celor două țări, contribuția pe care vizitele reciproce de delegații o pot aduce la dezvoltarea și întărirea lor. (Agerpres)
Sosirea președintelui Adunării Populare Consultative 
și al Camerei Reprezentanților Poporului din IndoneziaVineri a sosit în Capitală dr. Idham Chalid, președintele Adunării Populare Consultative și al Camerei Reprezentanților Poporului din Republica Indonezia, care face o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Marii Adunări Naționale.Președintele parlamentului indonezian este însoțit de Umar Abdalla și Mochtar Byna, membri ai Adunării Populare Consultative.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, deputați, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul Indoneziei la București, Sukahar, și membri ai ambasadei. *îi aceeași zi, Nicolae Giosan s-a iț’tîlnit cu dr. Idham Chalid.Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de informații în legătură cu activitatea celor două parlamente, subliniindu-se posibilitățile de extindere a conlucrării dintre ele. In timpul întrevederii, desfășurată într-o

atmosferă cordială, s-a evidențiat necesitatea ca parlamentele să-și intensifice eforturile în direcția edificării, unui climat de pace în lume, a statornicirii unor raporturi noi între state, să-și sporească contribuția la promovarea unei colaborări rodnice și multilaterale între națiuni.La convorbiri au participat Ion Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și Adunări membru externă ternațională.A fost prezent ambasadorul Indoneziei în tara noastră.Seara, președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în saloanele hotelului Intercontinental in onoarea oaspetelui indonezian.Au luat parte Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., președinți de comisii permanente, deputați.Au participat persoanele oficiale care-1 însoțesc pe președintele Adunării Populare Consultative a Republicii Indonezia și ambasadorul acestei țări la București.

protecția mediului a Marii Naționale, și Iuliu Fejes, al Comisiei pentru politică și cooperare economică in

(Agerpres)
Protocol comercial româno-polonezTovarășii Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Edward Wiszniewski, prim- adjunct al ministrului comerțului interior și serviciilor al R. P. Polone, au semnat, vineri după-amiază, Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum, precum și Protocolul referitor la schimbul de experiență între cele două ministere pe anul 1976.Documentele prevăd, printre altele, creșterea schimburilor de mărfuri de peste două ori față de realizările din

acest an, diversificarea sortimentelor, dezvoltarea schimburilor intermaga- zine, organizarea de expoziții cu vînzare în cele două țări, schimburi de experiență în ceea ce privește organizarea rețelei comerciale, extinderea formelor de comerț modern etc.La semnare au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Interior, membri ai delegației poloneze, precum și membri ai Ambasadei R. P. Polone la București. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL s Azi, în Capitală

Meci amical între echipele României și U.R.S.SStadionul „23 August" va găzdui astăzi întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și U.R.S.S. Partida va începe la ora 14,30 și va fi arbitrată de Rudy Glockner (R.D. Germană). Antrenorii echipei noastre au anunțat că vor alinia următoarea formație : Răducanu — Mateescu,

Sandu Gabriel, Sameș, Lucuță — Bălăci, Dinu, Iordănescu — Troi, Dudu Georgescu (Dobrin), Lucescu. Echipa U.R.S.S., care a sosit aseară în Capitală, a deplasat un lot valoros, din care fac parte, printre alții, cunoscu- ții internaționali Rudakov, Muntian, Blohin, Kolotov, Onisenko, Fomenko etc.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMAProba masculină de floretă din cadrul Campionatelor balcanice de scrimă, competiție care se desfășoară în aceste zile la Belgrad, a fost dominată de sportivii români, clasați pe primele trei locuri. Victoria a revenit Iui Petru Kuki care, întrecîn- du-1 în baraj pe Mihai Țiu, și-a păstrat titlul de campion balcanic cucerit anul trecut.Campionatele balcanice de scrimă au continuat vineri la Belgrad cu turneul final al probei feminine de floretă. Medalia de aur a fost cîștiga- tă de românca Suzana Ardeleanu, care a învins-o cu 4—2 în meciul de baraj pe campioana mondială Ecate- rina Stahl (România).

Finala concursului feminin se va disputa între echipele R. P. Chineze și Coreei de sud. Rezultatele înregistrate în semifinale : R. P. Chineză — Anglia 3—0 ; Coreea de sud — Suedia 3—2.
HANDBALSelecționata feminină de handbal a Japoniei și-a încheiat pregătirile în vederea apropiatului campionat mondial, care începe săptămina viitoare în U.R.S.S. în ultimul joc de verificare, handbalistele nipone au întîlnit formația Empor Rostock (R. D. Germană), pe care au întrecut-o cu scorul de 26—18 (12—17).

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Vineri după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația guvernamentală gaboneză condusă de Stanislas Migolet, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabonez, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Gaboneze.La întîlnire au participat tovarășii Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, și Constantin Vasiliu,

adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost de față Jean Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.întrevederea, care s-a desfășurat !ntr-o atmosferă cordială, prietenească, a prilejuit un schimb de informații și de vederi cu privire la preocupările actuale ale P.C.R. și P.D.G., la dezvoltarea, în continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare.
ÎNTÎLNIRE LA CONSILIU CENTRAL AL U.G.S.R.Vineri a avut loc o Întîlnire între o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central, și delegația Federației Egiptene a Muncii (F.E.M.), condusă de Salah Gha- rib. președintele federației, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., face o vizită de prietenie in țara noastră. La întîlnire au luat parte tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central

al U.G.S.R., și Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.în cadrul discuțiilor, care au avut loc într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, s-a efectuat un schimb de informații asupra preocupărilor actuale ale sindicatelor din Republica Socialistă România și R. A. Egipt și s-a exprimat dorința reciprocă de dezvoltare în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre U.G.S.R. șl F.E.M.

Socialistă România și Republica Surinamîn dorința de a promova Înțelegerea reciprocă și de a dezvolta legăturile de prietenie între țările și popoarele lor, Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Re
publicii Surinam au hotărît bilească relații diplomatice, de ambasadă, începînd cu 25 noiembrie 1975, ziua proclamării independenței Surinamului.

să Etala nivel data de

Vizita delegației orașului Nampho
din R. P. D. CoreeanăVineri, tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al ministru educației și învățămîntului, a primit delegația orașului Nampho din R.P.D. Coreeană, oraș înfrățit cu municipiul Galați, condusă de Pek Ciong Hîp, președintele Comitetului administrativ al orașului Nampho.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S.

P.C.R., viceprim- ai guvernului, ministrul A fost de ambasadorul București. fată Pak R.P.D.
★șederii în

Zung Guc, Coreene la
țara noastră,In timpuloaspeții coreeni au vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul și județul Galați, au avut convorbiri cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. In aceeași zi, delegația a părăsit Capitala.

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii BurundiCu ocazia Zilei naționale a Republicii Burundi, Gaspard Emery Ka- renzo, ambasadorul București, a oferit, miază, o recepție în lului Athenee Palace.Au participat Emil nistrul justiției, prim-adjunct ‘ al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri. Cornel Pacoste, adjunct al mi- ; nistrului afacerilor externe, Marin Trăistaru, adjunct al ministrului co-

acestei țări la vineri după-a- saloanele hote-Nicolcioiu, mi- Gheorghe Dobra,
merțului exterior și cooperării economice internaționale, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★Cu același prilej, ambasadorul a- cestei țări la București a vorbit vineri seara la posturile noastre de radio și televiziune.
Cronica zilei

(Agerpres)

TENISTurneu! Internațional de tenis de la Helsinki s-a încheiat cu victoria lui Ilie Năstase, care l-a întrecut in finală cu 7—5, 4—6, 6—2 pe polonezul Wojtek Fibak.După cum s-a mai anunțat, începînd de duminică, Ilie Năstase va evolua la Stockholm în „Turneul campionilor", concurs care reunește pe primii opt clasați în „Marele Premiu — F.I.L.T.".
ȘAHMaestra sovietică Nona Gaprindaș- vili (34 de ani) a cucerit pentru a 5-a oară titlul de campioană mondială la șah. tn meciul pentru titlu, început la Tbilisi, Nona s-o cu scorul compatrioata Pițunde și încheiat la Gaprindașvill a Invin- de 8,5—3,5 puncte pe sa Nana Aleksandria.

BASCHETCompetiția europeană de baschet intercluburi „Cupa campionilor europeni" a programat primele partide retur din cadrul optimilor de finală. Iată rezultatele : masculin : Akade- mik Sofia — M.T.V. Giessen (R. F. Germania) 84—69, Dukla Olomouc (Cehoslovacia) — Lugano (Elveția) 85—71 ; Transol Rotterdam — „AII Stars" (Anglia) 117—66 ; Sefra Viena — Reszowia (Polonia) 76—73 ; Forst Cantu — Dudelange (Luxemburg) 110—47 ; feminin : Geas Sesto San Giovannț — Hapoel Tel Aviv 95—60; Logis Bruxelles — Yukselis Ankara 75—56 ; Wisla Cracovia — Nokian (Finlanda) 90—43.

Prin decret prezidențial, tovarășul Barbu Popescu a fost numit tn calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Canada, în locul tovarășului Bucur Șchiopu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
★Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie au transmis telegrame de felicitare zațiilor similare din R. P. Albania cu ocazia celei de-a XXXI-a sări a eliberării Albaniei.
★Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Albaniei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe publicii Populare Albania, Nașe.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și celei de-a XXX-a aniversări a proclamării republicii, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macove3- cu, a trimis o telegramă de felicitare vicepreședintelui Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Miloș Mi- nici.
organi-aniver-

al Re-Nestl
★Consiliul Central al Uniunii rale a Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor și Consiliul Național pentru Apărarea Păcii au trimis telegrame de felicitare organizațiilor similare din R.S.F. Iugoslavia cu prilejul sărbătorii naționale a acestei țări și al celei de-a XXX-a aniversări a proclamării republicii.

Gene-

V

★Vineri după-amiază au început, In Capitală, lucrările Seminarului național de gîndire economică modernă și contemporană consacrat aniversării a 120 de ani de la nașterea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea și a 75 de ani de la nașterea lui Lucrețiu Pătrășcanu.
★Cu prilejul celei de-a XVII-a a- niversări a proclamării Republicii Centrafricane, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, vineri, In Capitală o manifestare culturală. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni artă, studenți africani gătesc in țara noastră.A fost prezent Jeandaba, ambasadorul Republicii Centrafricane la București. (Agerpres)

de cultură și care se pre-Claude Man-

VOLEIPartidele disputate în penultima zi 
a turneului internațional feminin de volei de la Varșovia s-au încheiat cu următoarele rezultate : Polonia — Spojnia Varșovia 3—0 (15—5, 15—12, 15—8) ; Ț.S.K.A. Moscova — Penicilina Iași 3—0 (15—6, 15—5, 15—6) ; Selecționata orașului Tașkent — A.Z.S. Varșovia 15—12). 3—0 (15—9, 15—9,

DE MASAinternaționale deTENISCampionatele tenis de masă ale Scandinaviei au continuat în orașul Kalmar cu disputarea semifinalelor probelor pe echipe. In competiția masculină, echipa R. P. Chineze a învins cu scorul de 3—1 selecționata Cehoslovaciei. Jucătorii chinezi vor întîlni in finală formația Suediei, învingătoare cu 3—0 in fața Iugoslaviei.

La TULCEA se depun, în continuare, eforturi pentru remedierea defecțiunilor apărute în sistemele de alimentare cu energie electrică. Au fost deszăpezite orașele Babadag, Măcin și Isaccea, precum și cîteva comune, locuitorii acestora participînd acum la degajarea zăpezii de pe drumurile naționale Tulcea—Hirșova și Tulcea — Măcin.Situația în municipiul și județul BRĂILA tinde să se integreze în ritmurile normale. Zilnic, Ia deszăpezire acționează circa 80 000 de oameni. Au fost luate măsuri speciale pentru desfășurarea normală a lucrărilor agricole. In unele sate se lu-

creazâ la recoltarea și transportul sfeclei de zahăr și se eliberează cocenii de pe ultimele hectare de teren. De asemenea, acolo unde a fost posibil, au fost reluate arăturile adinei.Tn județul VRANCEA, drumul național nr. 2 a fost redat circulației. Ieri s-a lucrat intens Ia deszăpezirea a incă 160 km drumuri județene asfaltate.Pe toate drumurile naționale care ștrăbat județul ILFOV se circulă normal. Ieri au fost deszăpezite ultimele porțiuni de pe drumurile județene. Toate liniile de înaltă și joasă tensiune au fost repuse în funcțiune. Eforturi fac in continuare lucrătorii

din domeniul telecomunicațiilor, care au de restabilit legăturile telefonice cu ultimele 7 localități.In ultimele 24 de ore, în zona județului VASLUI vremea s-a ameliorat. Au fost Înlăturate avariile din rețeaua electrică și la posturile de transformare. In ceea ce privește aprovizionarea populației de la sate, se depun eforturi deosebite pentru a asigura strictul necesar pînă cind vor fi deszăpezite toate drumurile. Acolo unde nu pot intra mijloacele auto, transporturile de mărfuri se fac cu săniile.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 28 NOIEMBRIE 1975EXTRAGEREA I : 34 41 46 36 6260 73 50EXTRAGEREA a Il-a 1 19 39 54
13 81 70 35 71
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Circulația pe căileMinisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică starea căilor ferate și a drumurilor naționale la 28 noiembrie.Circulația și manevrarea trenurilor este asigurată pe întreaga rețea, inclusiv pe regionalele de căi ferate București, Galați și Iași, care au fost cel mai mult afectate de viscol. Se mai semnalează unele greutăți în triajele Mărășești și Adjud. în următoarele 48 de ore se preconizează lichidarea imobilizărilor trenurilor de marfă. Se mențin încă temporar suspendate unele trenuri de călători. Se

ferate și rutiere♦lucrează în continuare la evacuarea zăpezii din stații și triaje, in vederea normalizării cit mai grabnice a activității în acest domeniu.Circulația autovehiculelor este interzisă numai pe drumurile Secuieni- Ivănești, Luncăvița-Revărsarea, Mur- geni-Fălciu și Frumușița-Oancea. In transporturile interurbane de călători au fost redeschise alte 226 trasee cu 484 curse. In porturile Constanța, Galați și Brăila și pe căile navigabile din zonă activitatea se desfășoară normal.

tv
PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o idee : Ion 
Mincu (1852—1912). întemeie
torul școlii naționale de ar
hitectură.

11,30 Eroi îndrăgiți de copii : 
„Lambsy" (IV) și „Puiul lău
dăros".
Telecinemateca.
Tinerețe, ani de aur. Pro
gram de muzică ușoară. 
Telex.

ii,55
13,30

13,50
13,55 Caleidoscop cultural-artistic.
14,15 Belgrad. Film documentar.

Sărbătorirea unor evenimente 
de răscruce în viața popoarelor 
iugoslave

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și popoarelor iugoslave vecine și prietene un cald salut de prietenie și cele mai cordiale felicitări.Proclamarea republicii, în urmă cu trei decenii, a încununat cu succes lupta maselor populare, a popoarelor iugoslave, în frunte cu clasa muncitoare și partidul comunist pentru întărirea frăției și unității, pentru crearea goslaviei noi, socialiste, independente.Poporul român cunoaște și se bucură din inimă de Iu-în-

făptuirile pe care popoarele iugoslave le-au obținut, tn perioada care a urmat, sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în edificarea noii orînduiri socialiste, în dezvoltarea economică și social-culturală a țării și ridicarea nivelului de trai, urmărește cu satisfacție contribuția de seamă adusă de Iugoslavia socialistă la promovarea noilor relații internaționale, la cauza păcii, socialismului și progresului în întreaga lume.Urindu-vă dumneavoastră și popoarelor iugoslave noi și tot mai mari succese în activitatea consacrată propășirii și înfloririi patriei, îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda necontenit, în interesul popoarelor român și iugoslave, al socialismului, păcii și colaborării în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
GEMĂT BIEDICI

Consiliului Executiv Federal al
Tovarășului

Republicii Socialiste Federative IugoslaviaSărbătoarea națională a Iugoslavia și aniversarea, la proclamarea republicii plăcut ca, in numele Guvernului RepubliciiRomânia și al meu personal, să vă adresez cele mai călduroase felicitări împreună cu urările
Republicii Socialiste Federative în acest an, a trei decenii de îmi oferă prilejul deosebit de Socialiste

ale popoarelor iugoslave vecine și
noastre de noi și

tot mai mari realizări . . prietene in edificarea socialismului.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea profundă că relațiile multilaterale și colaborarea rodnică dintre țările noastre socialiste, vecine se vor dezvolta cu succes și în viitor spre binele popoarelor român și iugoslave, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• -

In analele Iugoslaviei vecine și prietene, data de 29 noiembrie marchează rabile, Împlinesc 32 de ani din ziua care, în condițiile grele ale cotropirii hitleriste, în localitatea Iaițe din Bosnia, eliberată de partizani, a avut loc cea de-a doua sesiune a Vecei populare antifasciste, în cadrul căreia a fost consfințită nașterea Iugoslaviei noi, stat democratic federativ, și s-a ales Consiliul Antifascist de Eliberare Națională, în frunte cu Iosip Broz Tito, ca for suprem executiv al puterii populare. Doi ani mai tîrziu, un alt mare eveniment — de la care se împlinesc azi trei decenii — a avut loc la Belgrad, unde Adunarea Constituantă a țării a adoptat istorica Declarație prin care a fost abolită monarhia, iar Iugoslavia a fost proclamată republică.Sînt două momente înscrise la loc de frunte în istoria Iugoslaviei, două evenimente de neuitat, care au încununat lupta grea, plină de bărbăție și spirit de sacrificiu purtată sub conducerea comuniștilor. împotriva fascismului, pentru idealurile libertății și independenței patriei, ale eliberării naționale și sociale.Devenite libere și stăpîne propria soartă, popoarele slâviei au făcut din plin
II , ■ .yljlliril./i.............

două evenimente memo- de înaltă semnificație. Se in
Înaltelor lor capacități creatoare, a hărniciei și talentului puse în slujba edificării orînduirii noi, socialiste. Ca rezultat al muncii lor asidue, pline de abnegație, desfășurate sub conducerea U.C.I., Iugoslavia a cunoscut un proces de ample și profunde prefaceri social-politice, care își găsesc o elocventă expresie concretă în sporirea neîntreruptă a forțelor de producție, dezvoltarea și modernizarea industriei și a întregii economii naționale, înflorirea științei și tehnicii, a culturii vățămîntului, amplificarea an a patrimoniului material și tual al Iugoslaviei socialiste.Poporul român urmărește cu viu activitate constructi- de popoarele țării bucură din inimă ce le repurtează societății socialis- , cu adinei rădă- sînt sentimentele de

și înde an spiri-

pe Iugo- flovada

interes ampla vă desfășurată vecine și de in te.cini prietenie și solidaritate dintre popoarele român și iugoslav, care, conviețuind de veacuri în arie geografică, s-au aflat alături în luptele comune afirmarea ființei naționale, eliberarea de sub dominația străină, pentru neatîrnare, progres social șl un viitor mai bun. In anii socialismului, raporturile româno-iugosla- de

se izbinzile edificarea Puternice, in trecut,
aceeași adesea pentru pentru

ve, potențate de comunitatea

orînduire, de ideologie și de țeluri, au căpătat noi dimensiuni, dezvol- tîndu-se larg, pe cele mai diverse planuri — politic, economic, teh- nico-științific, cultural etc. Trăinicia și eficiența acestor relații decurg din faptul că ele sînt clădite pe temelia principiilor egalității în drepturi, avantajului reciproc, ne- imixtiunii, respectării condițiilor specifice de edificare a orînduirii noi in fiecare dintre țările noastre — trăsături ce conferă colaborării româno-iugoslave un înalt grad de Încredere, stimă și înțelegere mutuală.Factorul esențial, hotărîtor pentru evoluția continuu ascendentă a acestor relații îl constituie colaborarea tovărășească, în spiritul internaționalismului socialist, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, întîlnirile și convorbirile directe, devenite tradiționale, Ceaușescu mînd un fructuos, colaborare iugoslave servesc intereselor ambelor țări și popoare, aducînd, totoda- , tă, o contribuție de preț la întărirea forțelor și influenței socialismului pe plan internațional, la instaurarea unui climat de pace, securitate și înțelegere în zona Balcanilor, pe continentul european și in lume.

dintre tovarășii Nicolae și Iosip Broz Tito. Ur- asemenea curs pozitiv, relațiile de prietenie și multilaterală româno-

Imagini ale munciiRecenta călătorie pe care am întreprins-o prin peisajul contemporan iugoslav mi-a îngăduit confruntarea cu un pasionant panoramic de imagini ale muncii și creației....Priștina, capitala Provinciei Socialiste Autonome Kosovo, ni se înfățișează privirilor ca un frumos oraș modern, cu puține vestigii ale tirgului prizărit și părăginit de o- dinioară, în schimb cu superbe ansambluri urbanistice, in linii arhitecturale simple și elegante, organic integrate atît în orașul vechi, cit și in structura intimă a peisajului dominat de o blajină vălurire de coline.La porțile orașului se profilează un adevărat colos industrial, cu zeci de turle amețitor îndreptate spre albastrul cerului, cu kilometri de coloane și conducte încolăcite în văzduh — marele combinat minier, energetic, metalurgic și chimic „Kosovo".La „leagănul" acestei întreprinderi complexe au stat două mine de lignit subteran și o mică termocentrală de 2,5 MW, existente aici încă din perioada antebelică. Cercetările efectuate temeinic și lucid în anii de după război — cînd s-a pus cu acuitate problema ridicării din starea de înapoiere a acestei regiuni — au dus la descoperirea unor rezerve de lignit de aproape zece miliarde de tone, începînd de prin 1960 s-au deschis numeroase exploatări miniere de suprafață, foștii mineri s-au recalificat în excavatoriști, lignitul a devenit o autentică pîrghie în edificarea unei noi economii pe meleagurile străvechiului Kosovo. Ulterior s-a declanșat ceea ce secretarul de partid al combinatului, Masar Cana, numea pe drept cuvînt „ofensiva energeticii". în decursul celor cinci etape de construcție desfășurate pînă acum s-au ridicat centrale termoelectrice cu o capacitate totală de 800 MW și cu instalații pentru producerea unei cantități de 1,2 miliarde tone abur tehnologic anual. în paralel, s-a edificat și o mare uzină chimică pentru îngrășăminte azotoase, care fabrică in prezent 300 000 tone azotați pe an șl s-au deschis mari exploatări de bauxită și nichel. Străbătlnd acest uriaș peisaj industrial am zărit, la un moment dat, schelele unei noi construcții. Am aflat că e vorba de o mare uzină pentru prelucrarea minereului de nichel care va produce 55 000 tone feronichel anual.In această zonă unde, înainte de război, singurii meseriași erau cel două-trei sute de mineri și cei două- zeci-treizeci de oameni care practicau felurite meșteșuguri tradiționale, lucrează astăzi aproape nouă mii de muncitori, tehnicieni și
14,30 Fotbal : România — U.R.S.S. 

(Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August" din 
Capitală).

16,20 Opereta și dansuL
16.45 ........................
17,50
18.45
18,55

VÎrstele peliculei.
Club T.
Avanpremieră.
„Comunist partid, primește 
semnul veșnicei iubiri".
1001 de seri. 
Telejurnal.
Teleenclclopedia.

19,20
19,30
20.00
20,50 Film serial : „Mannix". Epi

sodul : „Un caz ciudat".
24 de ore.
Săptămina sportivă. 
Intilnirea de la 
Spectacol folcloric 
în coproducție de 
viziunea română și 
nea din Belgrad.

21.40
21.50
22,00 ora 10... 

realizat 
Radiotele- 
Televlzlu-

Si
• •si creației

£ingineri care. împreună cu cei peste zece mii de oameni ce au dat viață marelui combinat de metalurgie neferoasă de la Trepcea, alcătuiesc nucleul clasei muncitoare a regiunii Kosovo, purtători ai noului pe meleaguri ce păreau odinioară sortite unei iremediabile stagnări....Sărbătorindu-și în acest an jubileul unui sfert de veac de existentă, institutul zagrebian de cercetări „Ruger Boșkovici“ — axat în preocupările sale îndeosebi pe cercetările multidisciplinare și interdisci- piinare, în domeniile fizicii atomice, tehnicii laserului, oceanologiei, bio- medicinei — a prezentat un bilanț fecund în rezultate dintre cele mai
Însemnări de călătorie

spectaculoase. De pildă, ciclotronul de 16 megawați de care dispune — una din cele mai bune instalații nucleare de mică energie — oferă cercetătorilor de aici posibilități multiple de a investiga structura plexă a nucleului atomic (aici obținut, printre altele, primele din lume despre interreacțiile cleon-nucleon) și, totodată, de a duce izotopi radioactivi pentru dustrie și medicină (s-a
com- s-au date nu- pro- in- dobîndit, bunăoară, izotopul galiu-67, larg folosit azi în diagnosticarea tumorilor canceroase în numeroase clinici și instituții medicale specializate din Iugoslavia). Multe dintre realizările institutului își au astăzi o largă a- plicare în industrie (de exemplu, noile produse chimice sînt utilizate de întreprinderea de detergenți „Sa- ponia" din Osijek. de întreprinderile chimico-farmaceutice „Galenika" din Belgrad și „Pliva" din Zagreb etc.). 

...„România socialistă — ne spunea, la Institutul federal pentru planificare din Belgrad, tovarășul Nedelko Șulimanaț, director de secție — reprezintă unul dintre prin
cipalii noștri parteneri in ce priveș
te schimbul de mărfuri și coopera
rea pe multiple planuri. Anul aces
ta, bunăoară, schimbul de mărfuri 
va depăși 350 milioane de dolari, iar 
tn cincinalul următor, potrivit indi
cațiilor forurilor superioare de par
tid și de stat românești și iugoslave,

vre a
Iert tn țară : Vremea s-a Încălzit ușor 

tn regiunile din vest și în Dobrogea șl 
s-a menținut rece in rest. Cerul a fost 
variabil, cu înseninări temporare în 
sudul țării. Spre seară, cerul s-a aco
perit treptat în vestul extrem al țării, 
unde, Izolat, a Început să plouă. Pe 
alocuri, în Cîmpla Dunării, In Transil
vania, tn nordul șl centrul Moldovei 
s-au produs ceață și chiciură. Vintul a 
prezentat intensificări locale tn zona de 
munte, spulberînd zăpada. Temperatu
ra aerului, la ora 14, oscila Intre minus 
10 grade la Miercurea Cluc șl Budeștl 
și plus 8 grade la Oravlța șl Lugoj. In 
București : Vremea s-a menținut rece. 
Ceață dimineața.

Timpul probabil 
noiembrie, 1 și 2 
Vrem» In general

pentru zilele de 30 
decembrie. In (ară : 
Închisă. Cerul va ii

fi de cel puțin două ori și fu-va . . . .
mătate mai mare ca in prezent. E o 
creștere firească, prin care contri
buim la întărirea legăturilor tradi
ționale de prietenie dintre popoarele 
noastre, dintre țările noastre socia
liste"....Ne aflam la Rijeka, cel mai mare port iugoslav de pe coasta Iadranu- lui (cum numesc popoarele iugoslave Adriatica). Zeci de fapte, convorbiri, amănunte ne aminteau aici despre prietenia trainică, luminoasă româno-iugoslavă. Mai întii fapte de ordin economic. Tovarășii de la întreprinderea „Brodomate- rial“ — directorul general Vinko Grbac, secretarul de partid Sima Kurtin — ne-au relatat pe larg despre fabrica de ciment de la Koroma- ciko, de lingă Pola, construită recent cu proiecte și instalații românești și care, prin rezultatele obținute, „face o bună reclamă industriei dumneavoastră, ceea ce ne-a și îndemnat să ne gîndim la achiziționarea a încă două fabrici, ce vor fi construite tot aici, în Croația". Tot de la ei am aflat despre buna apreciere de care se bucură între constructorii de nave iugoslavi laminatele importate de la Galați. La șantierul naval „3 Mai" — unul din cele mai mari din Iugoslavia, unde au fost realizate și cargourile românești „Dobrogea" și „București" — ni s-a relatat pe larg despre bunele relații de prietenie și cooperare ce s-au stabilit cu navaliștii români, relații datorită cărora în prezent se pregătește fabricarea a 14 motoare Diesel de mare capacitate (6 100 cai putere) pentru viitoarele nave ce se vor construi la șantierele navale din România.Exemplul cel mai elocvent de prietenie îl oferă însuși Rijeka, oraș înfrățit din 1970 cu Brașovul, înfrățire ce s-a concretizat atît în schimburile de delegații între cele două mari municipii, cit și în tot mai strînsele legături de colaborare statornicite între întreprinderi, între instituțiile de știință și cultură.Legături care ilustrează profunzimea și temeinicia sentimentelor de prietenie frățească ce animă popoarele român și iugoslav, România socialistă și Iugoslavia socialistă, unite de aceleași idealuri ale dezvoltării libere și independente, al» făuririi noii societăți.

Victor BIRLĂDEANU

variabil, cu înnorări mal accentuate tn 
Oltenia, vestul Munteniei, Banat, Cri- 
șana și Maramureș, unde vor cădea 
precipitații locale, mal Intll sub formă 
de burniță și ploaie, apoi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. In celelalte re
giuni, precipitațiile vor fi izolate la 
început, apoi vor deveni locale. Vintul 
va prezenta intensificări de scurtă du
rată in sud-vestul țării, precum șt in 
zona muntoasă. Temperatura aerului va 
continua să crească la Începutul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 8 ȘI plus 2 grade, local mai cobo- 
rite, iar maximele intre minus 1 șl 
plus 9 grade, izolat mai ridicate. Frec
vent se vor produce ceață in primele 
zile In jumătatea de răsărit a țării șl, 
pe alocuri, polei. In București : Vreme 
în general închisă. Precipitații de scurtă 
durată, la Început sub formă de bur
niță și ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. 
In primele zile, mai ales dimineața șl 
seara, se va produce ceață. VInt mode
rat, cu 
valului, 
crească 
ușor.

intensificări la sflrșltul lnter- 
Temperatura va continua să 
In primele zile, apoi va scădea
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In Comitetul pentru problemele Juridice ol Adunării Ge
nerale s-au încheiat dezbaterile asupra propunerilor 

prezentate de țara noastră

Inițiativa României răspunde necesității 
de a adopta măsuri pentru sporirea 

eficientei O.N.D. In soluționarea problemelor 
lumii contemporane"

ii

NAȚIUNILE UNITE 28 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite s-au încheiat dezbaterile asupra inițiativei românești privitoare la creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în respectarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state. în același timp s-au încheiat dezbaterile asupra ... - ............................raportului Comitetului ad-hoc pentru Carta Națiunilor Unite.

Semnarea protocolului privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare economico-socială ale României

Președintele Mauritaniei a primit 
delegația guvernamentală română

Dezbaterile puncte, strins final pe care nătățirea și democratizarea activității O.N.U. — la care au participat 81 de reprezentanți ai statelor membre, au evidențiat dorința majorității covîrșitoare a țărilor de a vedea organizația ridieîndu-se la înălțimea responsabilităților majore ce îi revin în viața, politică și economică internațională, la înălțimea speranțelor de pace și progres investite de popoare în ea. în discursurile rostite în comitet, circa 30 de delegați au preluat și sprijinit cu tărie numeroase propuneri conținute în documentul prezentat de țara noastră actualei sesiuni privind poziția sa cu privire Ia îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., la întărirea rolului organizației în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orinduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice. între altele, a fost e- vidențiată ca deosebit de valoroasă, actuală șl realizabilă propunerea guvernului român privitoare Ia elaborarea și adoptarea în cadrul O.N.U. a unui cod de conduită cu caracter universal, în care să fie statuate drepturile și Îndatoririle fundamentale ale statelor. Numeroși reprezentanți ai statelor în curs de dezvoltare au salutat propunerile românești vizînd îmbunătățirea Cartei O.N.U. și aducerea sa în pas cu vremea, cu interesele și cerințele popoarelor lumii, subliniind că documentul fundamental al organizației trebuie să înscrie lichidarea colonialismului, rasismului și neocolonialis- mului, a oricăror forme de dominație și asuprire, de inechitate și ine-

asupra acestor două legate prin obiectivul îl urmăresc — îmbu galitate în raporturile dintre state și, totodată, să asigure participarea nestingherită, pe picior de deplină egalitate, a tuturor statelor la dezbaterea, negocierea și elaborarea deciziilor în problemele riiajore ale vieții politice și economice internaționale. Dezbaterile au scos pregnant în evidență că Organizației Națiunilor Unite îl revin un rol deosebit și o mare responsabilitate în instaurarea noii ordini economice internaționale, în lichidarea subdezvoltării și asigurarea progresului economic și social al tuturor țărilor în curs de dezvoltare, în eliminarea decalajelor economice care le separă de statele industrializate. între concluziile e- sențiale ale celor circa două săptă- mîni de dezbateri se înscrie și cea privind necesitatea prelungirii mandatului Comitetului ad-hoc pentru Carta Națiunilor Unite, pentru a se putea examina în detaliu propunerile și sugestiile făcute de state în direcția îmbunătățirii Cartei și creșterii rolului O.N.U. și a se acorda prioritate discutării aspectelor asupra cărora este posibil un acord general. Propunerile românești — au arătat numeroși vorbitori — trebuie, ca urmare a importanței lor deosebite, să formeze obiectul atenției și studiului acestui comitet.Sintetizînd opiniile multor delegații ale statelor membre asupra propunerilor românești, ministrul de externe al Republicii Filipine, Carlos Romulo, ne-a declarat : „Documentul de poziție al României constituie o inițiativă majoră și cu implicații dintre cele mai pozitive asupra dezbaterilor vizînd edificarea roiului O.N.U. în cîmpul vast al vieții politice și economice internaționale".

MOSCOVA 28 — Corespondentul Agerpres transmite : La 28 noiembrie a fost semnat la Moscova protocolul privind rezultatele coordonării planurilor de dezvoltare econo- mico-socială ale Republicii Socialiste România și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe perioada 1976— 1980.Documentul a fost semnat de Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării.Protocolul stabilește creșterea livrărilor reciproce de mărfuri în viitorul cincinal cu circa 32 la sută față de prevederile acordului de lungă durată pe perioada 1971—1975.România va livra Uniunii Sovietice utilaj petrolier și petrochimic, pentru producția de îngrășăminte chimice, nave, unele categorii de u- tilaje pentru laminoare, produse chimice, mărfuri de larg consum și altele.U.R.S.S., la rîndul său, . va livra României diferite produse ale industriei constructoare de mașini, u- tilaje'electrotehnice, pentru industriile ușoară și alimentară, utilaje metalurgice, energetice, pentru industria chimică și alte ramuri, precum și unele materii prime.

Cu prilejul convorbirilor vut loc s-a menționat că rile documentului încheiat baza continuării activității economice din cele două țări, în vederea găsirii de posibilități suplimentare pentru dezvoltarea relațiilor e- conomice în următorul cincinal. Ambele părți consideră că un aport substanțial în această direcție îl poate constitui dezvoltarea în continuare a cooperării în producție, in realizarea unor noi acțiuni de schimburi de produse pe această bază.La semnarea documentului și la convorbirile purtate a luat parte basadorul României în Uniunea vietică, Gheorghe Badrus.
★în aceeași zi, tovarășul Mihai rinescu a plecat spre patrie, condus la aeroportul Șeremetievo de N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.

ce au a- prevede- constituie organelor

am- So-
Ma- fiind

★La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării, și alți membri ai conducerii C.S.P.A fost de față N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București.
Intîlniri prietenești sovieto - româneMOSCOVA 28 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de partid, a avut, la 28 noiembrie, o întîlnire cu A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., controlului al P.C.U.S.Cu acestvorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă,A luat parte ambasadorul țării Sovietică.

președintele Comitetului de partid de pe lîngă C.C.prilej, a avut loc o con-tovărășească.Gheorghe Badrus, noastre în Uniunea

La 28 noiembrie, ambasadorul României în Uniunea Sovietică a oferit un cocteil, cu prilejul celei de-a IV-a Conferințe unionale a A.P.S.R.Au participat Z. M. Kruglova, președintele Prezidiului Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, vicepreședinți și membri ai conducerii centrale și filialelor A.P.S.R., activiști ai C.C. al P.C.U.S.A luat parte, de asemenea, tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului General A.R.L.U.S.
★Vineri, președintele Consiliului General A.R.L.U.S. a fost oaspete al Uzinei de rulmenți nr. 1 din Moscova, membru colectiv al A.P.S.R.

NOUAKCHOTT 28 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română condusă de Constantin Manolescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învăță- mîntului, care participă la festivitățile prilejuite de a XV-a aniversare a independenței Republicii Islamice Mauritania, a fost primită, la 27 noiembrie, de președintele Moktar Ould Daddah. Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, conducătorul delegației ro

mâne a transmis șefului statului mauritanian un mesaj de felicitări și călduroase urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului mauritanian.Mulțumind pentru mesaj, președintele Mauritaniei a rugat pe conducătorul delegației române să transmită președintelui Nicolae Ceaușescu mulțumirile sale calde pentru mesaj și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten .— urări de noi succese în dezvoltarea României socialiste.
PARIS Convorbiri
P.C. Francez si

5PARIS 28 (Agerpres). — La Paris a avut loc o întîlnire între o delegație a Partidului Comunist Francez, în frunte cu secretarul general al partidului, Georges Marchais, și o delegație a Partidului Comunist din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretarul general al P.C.S. Convorbirile dintre cele două părți — se a- rată în comunicatul dat publicității — au permis o largă informare reciprocă asupra situației din cele două țări și asupra acțiunii celor două partide, precum și un schimb de vederi asupra diferitelor probleme de interes comun.In perioada imediat următoare, se spune în document, Partidul Comunist Francez va continua, pe planul cel mai larg, acțiunile de solidaritate pentru o amnistie generală în Spania, comportînd eliberarea tuturor deți- nuților politici și întoarcerea exila-

între delegațiile 

P.C. din Spaniaților, pentru libertăți democratice depline, legalizarea partidelor politice, pentru dreptul poporului spaniol de a decide el însuși asupra instituțiilor sale.
★MADRID 28 (Agerpres). — Un grup format din peste 200 de avocați din Madrid a adresat regelui Juan Carlos un apel în care se cere promulgarea unui decret de amnistie pentru toți deținuții politici.
★MADRID 28 (Agerpres). — Revista săptămînală spaniolă „Cambio 16“ a fost suspendată de autoritățile de la Madrid, din cauza publicării unor articole referitoare la transmiterea puterii de la dictatorul Franco regelui Juan Carlos și la atitudinea guvernului spaniol față de unele probleme externe.

PORTUGALIA

SCHIMBĂRI IN CONDUCEREA FORȚELOR ARMATELISABONA 28 (Agerpres). — în Portugalia au fost adoptate o serie de schimbări în conducerea forțelor armate. Un comunicat al Statului Major General al Forțelor Armate, transmis de agenția portugheză de informații A.N.O.P., a anunțat că generalul Carlos Fabiao, șeful Statului Major al armatei terestre, și genera-
8 8 8 8 8 8 8

*în cadrul dezbaterilor, reprezentantul Senegalului, Brahima Dieng, a relevat importanța documentului de poziție al guvernului român în problema creșterii rolului O.N.U. în viața internațională și a arătat că propunerile conținute în a- cest document trebuie să fie abordate cu atenție în dezbaterile Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U.în continuare, reprezentantul se- negalez a spus că de la crearea O.N.U. în 1945, pe glob au intervenit numeroase schimbări. Ca atare, sistemul O.N.U. trebuie îmbunătățit, pentru a reflecta noua situație in- terhațională. Noile state independente nu au fost prezentă' la' elaborarea Cartei și nu consideră că acest statut constitutiv reflectă adecvat interesele lor.David Bavand. reprezentantul Iranului, a declarat că, in opinia guvernului țării sale, O.N.U. nu trebuie considerată ca ceva static, ci ca un centru diplomatic mondial în e- voluție, receptiv la schimbările permanente și la cerințele națiunilor.Reprezentantul Algeriei, Abdel Hamid Bouchouareb, subliniind importanța documentului românesc, a a-, rătat că acesta reflectă preocupările majorității statelor membre privind necesitatea adoptării de măsuri pentru sporirea eficacității organizației și adaptarea sa la realitățile lumii contemporane.Jaffer Ba Saleh, reprezentantul Republicii Democratice Populare a Yemenului, a subliniat că O.N.U. trebuie să-și sporească în mod considerabil rolul, în special în domeniul menținerii păcii și securității internaționale, și trebuie să devină forumul internațional principal în soluționarea pe cale pașnică a diferendelor economice și politice dintre state.Ahmed Abdul Kheir, reprezentan-

★tul Egiptului, a subliniat că prezentarea propunerilor concrete ale României face să sporească în mod substanțial sarcinile ce revin Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U. Vorbitorul a declarat că O.N.U. trebuie să reflecte situația internațională și trebuie adaptată la cerințele popoarelor lumii.Ade Renner Thomas, reprezentantul Sierrei Leone, a exprimat mulțumirile delegației țării sale pentru inițiativa guvernului României de a prezenta în cadrul dezbaterilor propuneri concrete și detaliate.Arătind că, în ciuda realizărilor organizației, au fost cazuri de tulburare a păcii în unele zone, lipsă de cooperare în altele, în paralel cu creșterea decalajelor economice dintre statele în curs de dezvoltare și cele industrializate, vorbitorul a insistat asupra necesității de a se lărgi participarea statelor în curs de dezvoltare la procesul de elaborare a ciziilor în problemele majore vieții internaționale, precum și organele de decizie ale O.N.U.Zenon Rossides, reprezentantul prului, s-a referit la sporirea rolului O.N.U. în domeniul menținerii păcii și securității lumii, insistînd asupra imperativului reglementării statutului forțelor forțelor deSalutînd România a în problemele îmbunătățirii și mocratizării activității Națiunilor Unite, reprezentantul Mexicului, Sergio Gonzales Galves, a relevat importanța deosebită a propunerilor românești vizînd crearea unui mecanism pentru rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor, elaborarea unui cod universal al drepturilor și obligațiilor statelor, restructurarea O.N.U. pentru adaptarea sa la cerințele noii ordini economice internaționale.

de- ale în
Ci-

de menținere a păcii și urgență ale O.N.U.prezentarea de către documentului de poziție de- Organizației

agențiile de presă transmit:
Comitetul permanent al 

Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, duPa ce a ascultat un raport cu privire la rezultatele recentei Conferințe politice consultative privind reunificarea națională pe linie de stat a Vietnamului, a dat publicității un comunicat in care a- probă pe deplin activitățile desfășurate la această reuniune de către delegația nord-vietnameză.

întîlnire H. Boumediene— 
E. Berlinguer. Secretarul general al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, sosit într-o vizită la Alger, a fost primit de șeful statului algerian, Houari Boumediene.

Un acord do colaborare între Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din România — CENTROCOOP — și Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum din Ungaria — Szovosz — pe perioada 1976—1980, care prevede dezvoltarea schimburilor economice între cele două uniuni, a fost semnat lâ Budapesta, din partea română de Nicolae Mihai, președintele CENTROCOOP, iar din partea ungară, de Molnar Frigyes, președintele Szovosz.
S-au încheiat la Praga,u* crările conferinței teoretice internaționale „învățătura leninistă despre imperialism și particularitățile etapei actuale a crizei generale a capitalismului". La conferință, organizată de redacția revistei „Probleme ale păcii și socialismului" și C.C. al P.C. dinANCHETA INTERNAȚIONALA A „SCÎNTEII"

Națiunilor Unite-rol activ în eforturile
J

pentru noua ordine economică internaționalăIn continuarea anchetei internaționale a ziarului nostru în legătură cu cerințele și obiectivele instaurării unei noi ordini economice mondiale, prin intermediul corespondentului nostru Ia Națiunile Unite, ne răspunde azi
Kurt WALDHEIM,

secretar general al O.N.U.
— Am dori să cunoaștem o- 

pinia dv. cu' privire la necesi
tatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale cnre, 
in lumina evoluțiilor pe plan 
mondial, apare ca o cerință im
perioasă, obiectivă a actualității.— Necesitatea stringentă a. restructurării fundamentale a actualului sistem al relațiilor economice între state a fost larg recunoscută pe plan internațional. Anul trecut, Adunarea Generală a O.N.U., întrunită in cea de-a Vl-a sesiune specială, a adoptat Declarația și Programul de acțiune privind instaurarea unei noi ordini economice mondiale. In septembrie anul a- cesta, cu prilejul celei de-a Vil-a sesiuni extraordinare, Adunarea Generală a aprobat prin consens o serie de documente care definesc măsurile ce trebuie adoptate in vederea atingerii unui asemenea obiectiv, respectiv redirecționarea activităților economice internaționale, redresarea dezechilibrelor în materie de schimburi și crearea unui sistem pe baze mai echitabile, in interesul întregii lumi.în această privință, reducerea pră- pastiei dintre bogați și săraci reprezintă cea mai importantă sarcină a politicii și diplomației, pe plan mondial. însăși experiența istorică ilus

trează că nici o societate nu poate fi stabilă atîta vreme cit cei puțini dețin bogăția, iar majoritatea trăiesc in sărăcie. Acest adevăr apare cu atit mai pregnant in condițiile lumii de azi.întotdeauna am fost de părere că O.N.U. și organismele sale specializate trebuie să joace un rol central in eforturile multiple vizînd înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale. înființarea Comitetului ad-hoc în problema restructurării sectoarelor social și economic din sistemul Națiunilor Unite, care a și pornit la lucru, are tocmai scopul de a conferi o eficiență și o receptivitate sporită mecanismelor O.N.U. în îndeplinirea unui asemenea rol.
— Care este, după părerea dv., 

rolul cooperării internaționale, 
in sprijinirea eforturilor proprii 
ale statelor pentru depășirea 
stării de subdezvoltare, pentru 
lichidarea decalajelor ce le des
part de țările industrializate ?— Unul din țelurile prioritare legate de crearea unei noi ordini economice internaționale il constituie e- liminarea consecințelor subdezvoltării și reducerea decalajelor actuale dintre nivelurile dezvoltării economice a statelor. îmbunătățirea cooperării economice internaționale, care

trebuie să se bazeze pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc, poate aduce o contribuție esențială la accelerarea progresului economic și social al țărilor in curs de dezvoltare. Sînt încredințat că orice sprijin a- cordat națiunilor cu economii mai puțin dezvoltate servește, în cele din urmă, intereselor tuturor statelor, cauzei progresului general și stabilității în lume. Este un fapt evident că în actuala epocă, marcată de creșterea interdependențelor între state, prosperitatea și securitatea țărilor cu economii avansate, ca și asigurarea stabilității și securității internaționale vor depinde, în cea mai largă măsură, de modul cum vom progresa, in mod colectiv, pe calea lichidării sărăciei în lume.
— Cum apreciați contribuția 

României la promovarea noii 
ordini internaționale și, in acest 
sens, propunerile prezentate la 
recenta sesiune extraordinară a 
O.N.U. consacrată problemelor 
dezvoltării ?— Am fost impresionat de modul cum ■ România a jucat, din nou, un rol activ și constructiv în dezbaterile, consultările și negocierile din cadrul sesiunii speciale în problemele dezvoltării și cooperării economice internaționale. îmi exprim speranța că propunerilor pertinente și cuprinzătoare prezentate de România cu a- ceastă ocazie li se va acorda întreaga atenție, în amplul proces de abordare a problematicii făuririi unei noi ordini economice internaționale.

Cehoslovacia, au luat parte reprezentanți a 46 partide comuniste și muncitorești, între care și ai P.C.R.
Cea de-a doua sesiune 

de consultări din acest an a miniștrilor de externe ai Consiliului Europei — organism consultativ din care fac parte 18 state vest-eițropene, a avut loc la Paris. Comunicatul publicat relevă că procesul de traducere in fapt a prevederilor Actului final al -Conferinței pentru securitate și cooperare trebuie continuat intr-un spirit de bunăvoință și, totodată, cu răbdare și fermitate, urmind a se acorda în continuare o atenție deosebită acestei probleme.
Expoziția documentară 

„Mihai Eminescu" a fost des- chisă, sub auspiciile Asociației Danemarca—România, la biblioteca orășenească Lyngby, din Copenhaga. în broșura dedicată de asociație evenimentului, romanistul Erling Schioeller semnează o elogioasă prezentare a vieții și operei marelui nostru poet.
S&ntînță. Procurorul Tribunalului forțelor armate din Atena a pronunțat, vineri, sentințele in procesul unui număr de militari acuzați pentru torturile aplicate deținu- ților politici în perioada de dictatură militară în. Grecia. 30 de persoane au primit pedepse între două luni și zece ani închisoare.
Tribunalul federal 

Sacramento (California) a nunțat verdictul în prima fază a cesului Lynettei Alice Frome, zată de încercare de asasinare a ședintelui S.U.A., Gerald Ford,septembrie. S-a ajuns la concluzia că acuzata se face vinovată de tentativă de asasinat împotriva șefului statului. Sentința va fi pronunțată la 17 decembrie.

într-un raport difuzat la 
Brasilia de Ministerul de Externe se subliniază că Brazilia dorește să dezvolte un comerț reciproc avantajos cu țările socialiste. Una din măsurile ce se vor întreprinde în acest scop va fi participarea Braziliei în anul viitor la tîrgurile și expozițiile internaționale organizate de țările socialiste.

Noi majorări de prețuriIa carne și produsele din carne, în medie cu 19—20 la sută, au fost anunțate la Ankara.

Iul Otelo Saraiva de Carvalho, șeful Comandamentului Operațional Continental (COPCON) și al regiunii militare Lisabona, și-au prezentat demisiile din posturile pe care le ocupau — demisii care au fost acceptate.Funcția de șef al Statului Major al armatei va fi asumată, cu caracter interimar, de locotenent-colonelul Ramalho Eanes, promovat cu acest prilej la gradul de general.Comunicatul Statului Major General al Forțelor Armate menționează, în continuare, că recenta evoluție politico-militară a creat necesitatea modificării structurii forțelor armate în vederea garantării coeziunii lor, indispensabilă pentru realizarea o- biectivelor stabilite de Mișcarea Forțelor Armate. în aceste condiții, s-a constatat că existența COPCON, ca organ detașat de structura militară, aducea prejudicii acestei coeziuni, și s-a hotărît ca prerogativele acestui organism să fie preluate de Statul Major General al Forțelor Armate.Agenția A.N.O.P. informează, de asemenea, că generalul de brigadă Vasco Lourenqo. comandantul regiunii militare Lisabona, a reafirmat, în cadrul unui interviu acordat, vineri, posturilor de televiziune, hotărîrea Mișcării Forțelor Armate de a edifica în Portugalia „o societate socialistă, care va avea ca linii directoare pluralismul politic și independența națională".
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LONDRA

Preocupări pentru închiderea 
„supapelor risipei"

din
pro-pro- acu- pre- la 5

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI 
YASSER ARAFAT LA MOSCO
VA • UN RAPORT AL LUI 

KURT WALDHEIMMOSCOVA 28 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat vizita de prietenie în U.R.S.S. în cursul convorbirilor prilejuite de vizită, relatează agenția T.A.S.S., părțile au arătat că o reglementare echitabilă în Orientul Apropiat și soluționarea problemei palestinene pot fi realizate numai cu condiția retragerii forțelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate și satisfacerii drepturilor naționale legitime ale poporului pales- tinean, inclusiv dreptul său la crearea unui stat național propriu, în conformitate cu hotăririle O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a examinat vineri, în cadrul unor consultări desfășurate cu ușile închise, problema mandatului forțelor O.N.U. din zona înălțimilor Golan. Secretarul general, Kurt Waldheim, a prezentat membrilor Consiliului un raport asupra rezultatelor recentului Său turneu in Orientul Apropiat, in cursul căruia a vizitat Siria, Egiptul, Libanul și Israelul.BEIRUT 28 (Agerpres). — în ultimele 48 de ore, Beirutul a cunoscut o atmosferă relativ calmă, ciocnirile armate dintre fracțiunile rivale înce- tind aproape complet. Trăgători izolați au continuat, totuși, să facă victime in rîndurile trecătorilor, fiind înregistrați 9 morți și mai mulți răniți. Instituțiile publice nu și-au redeschis încă porțile. Au fost însă reluate parțial transporturile, iar u- nele magazine au funcționat normal.

Cartea Albă, intitulată „Atacul împotriva inflației", cuprinde strategia economică a guvernului laburist, în cadrul căreia un rol deosebit de important se acordă . „stăvilirii risipei". In acest scop, sub forma unei ample campanii de economisire a materiilor prime și combustibilului, s-a declarat pe scară națională un adevărat „război împotriva risipei". întreprinderile naționalizate și cele particulare, ca și cetățenii, sînt chemați să facă tot ce le stă în putință pentru a reduce consumul de materii prime și materiale. Potrivit datelor oficiale, această campanie a și început să dea rezultate : în primul semestru al a- cestui an, importurile de petrol au fost cu 20 la sută mai mici decît în aceeași perioadă a anului trecut.Paralel cu această acțiune, se desfășoară o alta, la fel de intensă. Este vorba de programul de a se readuce în circuitul productiv deșeurile de metale, hîrtie. țesături etc. în cadrul Ministerului Industriei a fost creat un departament special, care dirijează întregul proces de colectare și prelucrare a deșeurilor. în perioada scurtă de cînd s-au declanșat a- ceste acțiuni au luat ființă o serie de fabrici și uzine a că

ror sursă de materii prime o constituie resturile menajere, ce servesc drept combustibil pentru centrale termoelectrice și de termoficare ; din prelucrarea lor se obțin, de asemenea, tot felul de metale neferoase.Dar „războiul împotriva risipei". îmbracă, pe zi ce trece, noi și noi aspecte, cuprin- zînd și alte sfere. într-un studiu publicat de revista „Economist" se calcula că „uriașa risipă care se face prin nefolosirea capacităților de producție existente" se traduce în sute de milioane lire. în „noua strategie în industrie", stabilită nu de mult ca urmare a convorbirilor dintre guvern, sindicate și patronat, un capitol este consacrat „punerii în valoare a tuturor mașinilor, secțiilor și sectoarelor care pot da o producție rentabilă", „înainte de a ne apuca să construim noi capacități, scria ziarul „DAILY EXPRESS", ar fi mai bine să gospodărim mai bine capacitățile existente".în atenția opiniei publice au fost aduse și alte „supape ale risipei". Astfel, unul din cele mai mari sindicate britanice, cel al muncitorilor din transporturi, a întocmit un document intitulat „Șomajul — o pierdere ireparabilă pentru societatea britanică".

în acest document se arată : „Nu ne mai putem permite să irosim atîta forță de muncă. Șomajul înseamnă o pierdere ireparabilă pentru societate și această societate a noastră lasă să ■se piardă forța de muncă a peste un milion de oameni. Cite valori, de-a dreptul inestimabile, n-ar putea crea această forță".După cum se știe, „reducerea risipei de resurse umane" a constituit una din problemele discutate la întîl- nirea de la Rambouillet a șefilor de state și guverne din cele șase țări occidentale industrializate. în ceea ce îl privește, guvernul britanic a întocmit un plan de reducere a șomajului. Săptămîna- lul „TRIBUNE" nu are insă o părere bună despre acest plan, pe care il consideră „o modestă încercare de a bandaja, la un colț, o rană întinsă și adîncă a societății noastre". Cu prilejul anunțării planului său. guvernul a- precia că acesta „va fi în măsură să mențină la lucru circa 100 000 salariați", intenție despre care săptămînalul amintit scrie : „într-un moment cînd numărul șomerilor a depășit cu mult cifra de un milion, această măsură înseamnă prea puțin".
N. PLOPEANU

Vremea
S.U.A. — în ultimele două zile, 

asupra unor regiuni întinse ale 
S.U.A. au continuat să cadă' ninsori 
abundente, însoțite de viscole, de 
pe urma cărora și-au pierdut viața 
26 de persoane. Au fost puternic a- 
fectate regiunile New England, va
lea superioară a fluviului Ohio, 
statele New Mexico, Idaho, Oregon 
și Washington. Înrăutățirea vremii 
a cauzat perturbarea traficului ru
tier, feroviar și aerian.

pe glob
INDIA. — Cel puțin 17 persoane 

și-au pierdut viața, iar peste 100 000 
au rămas fără locuințe, in urma 
furtunii provocate de un ciclon în 
orașul .Madras, din sudul Indiei. 
Au fost inundate mat multe zone 
ale orașului, ca și ale altor locali
tăți din statul Tamil Nadu, drumu
rile sînt avariate, traficul rutier și 
feroviar serios perturbat.

DE PRETUTINDENI
• AVANTAJELE TRA

IULUI CUMPĂTAT. Oa- menil pot reduce substanțial riscul de a se îmbolnăvi de cancer în cazul în care adoptă din vreme un regim de viață adecvat, incluzînd limitarea consumului de alcool, tutun și proteine, este de părere dr. J. Higginson, director al Agenției internaționale de studii asupra cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății. în contextul in care, potrivit unor statistici, 70—80 la sută din cazurile de cancer sînt imputabile, în mod direct sau indirect, mediului ambiant, specialistul oncolog a declarat că este eronat ca motivul creșterii numărului de astfel de îmbolnăviri să fie căutat exclusiv printre factorii ce țin de mediul înconjurător. în acest sens, el a citat exemplul oferit de diferite grupuri de oameni care nu fumează și nu consumă alcool, în cazul cărora frecvența cazurilor de cancer este cu 40— 50 la sută inferioară celei medii. Pe de altă parte, dr. Higginson a arătat că, în cazul viețuirii indivizilor în medii favorabile producerii cancerului, riscurile de îmbolnăvire sînt de 5—8 ori mai mari pentru fumători.
• INDRĂGOSTITII Șl 

BAZELE MILITARE. Roman’ tica plimbare a doi îndrăgostiți italieni, pe înserate, într-una din pădurile situate în sudul Romei s-a încheiat într-un mod cu totul neprevăzut. De îndată ce s-au înfundat pe una din c*"" răruile pădurii, a început să sune o sirenă de alarmă, s-au a- prins proiectoare orbitoare și cei, doi s-au pomenit înconjurați de un grup de militari cu cîini polițiști. Indrăgostiții au fost duși la cel mai apropiat. post de poliție și de acolo trimiși direct la arest. Abia peste cinci zile, la tribunal, au aflat acuzațiile ce li se aduc : plimbîndu-se prin pădure, au călcat pe un fir care declanșa sistemul de alarmă al unei baze militare a N.A.T.O. din apropiere. Para- frazînd un bine cunoscut dicton latin, presa italiană a subliniat, nu fără ironie, că acestei întîm- plări i s-ar potrivi foarte bine dictonul ad-hoc „acolo unde sînt baze militare nu-i loc pentru îndrăgostiți".
• CENUȘA UDĂ - 

SURSĂ DE ENERGIE. 111 primul semestru al anului 1975 termocentralele Liibbenau-Vet- schau și Boxberg din R.D. Germană au folosit pentru producerea aburilor 300 000 tone de cenușă udă, fiind astfel economisite 240 000 tone de cărbune brun. Cenușa, recuperată în stare umedă din cuptoarele de producere a aburilor, a fost supusă unui tratament special, pus la punct de energeticienii de la centralele Liibbenau-Vetschau, în vederea utilizării ei drept combustibil. Pînă la sfîrșitul anului vor fi folosite pentru ardere alte 560 000-tone de cenușă udă,urmind a se realiza economii de peste 3,5 “milioane mărci. Procedeul este experimentat și la alte termocentrale din R.D.G.
• VIKINGII, SUBIECT 

DE OPERĂ. Episoade din istoria vikingilor, care, după cum se presupune, au traversat acum aproximativ 1000 de ani Oceanul Atlantic, ajungînd pînă în Groenlanda, iar apoi pină la țărmurile Americii de Nord, vor forma subiectul unei opere, a compozitorului suedez Nils Lindberg. Titlul acestei opere este „Vinland" — denumirea dată de vikingi unei regiuni nord-ame- ricane — iar eroul principal, Leif Eriksson, supranumit cel norocos, care, după cum se crede, a fost primul viking ce a pus piciorul pe pămîntul continentului american.
• „LUDOTECĂ". Copiii din Onex (Elveția) vor putea să împrumute, pe termen de 15 zile, jucării și jocuri cu caracter educativ de la noua „ludotecă", deschisă în aceste zile în acest oraș. Este vorba de a treia instituție de acest gen deschisă în Elveția, ca urmare a unei inițiative a UNESCO de' a se organiza în diverse țări ale lumii centre cu caracter educativ. „Ludote- cile" înființate în Franța, ță» je scandinave, Canada, India, Bîa- zilia se bucură de o deosebită atenție din partea copiilor.
• A OPTA MUZĂ. Cunoscuta autoare de romane polițiste Agatha Christie a fost întrebată cum i-au venit ideile pentru cărțile sale, la care a răspuns : „oricît ar fi de ciudat, acest lucru s-a întîmplat în timp ce spălam vasele. Este o realitate că tocmai in acele momente mi-au venit în minte situațiile cele mai frapante". Deocamdată, cea de-a opta muză, muza „spălatului vaselor", se pare că nu a fost încă oficial recunoscută ca sursă de inspirație...
• RIUL... DE LAPTE. Pășunile alpine din nordul Cau- cazului sînt bine cunoscute datorită calităților lor : ierburi suculente, apă cristalină, climă favorabilă. Un singur neajuns : transportul laptelui obținut de la oile și vacile ce pasc aci este extrem de dificil. Soluția a fost totuși găsită. S-a construit o conductă pentru lapte. Prin țevi de polietilen, laptele curge a- cum, prin cădere liberă, pină la fabrica de prelucrare. Lungimea conductei — 3 km. Pe șosea trebuiau parcurși — 25 km.
• STURIONII REVIN, în apele fluviului Hudson, care se varsă în golful cu același nume din S.U.A., au reapărut sturionii. Deși acești pești erau considerați obișnuiți aici în secolul trecut, în ultimul timp dispăruseră cu desăvîrșire din cauza poluării apelor. Intensele acțiuni ce purificare a apei i-au determinat pe acești tradiționali „locuitori" ai fluviului să revină „acasă", spre satisfacția pescarilor, a consumatorilor și, nu in ultimul rind, a ecologilor.
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