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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

în ziua de 14 octombrie a.c. a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca invitați, 
membri ai guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat programul cu privire la aprovi
zionarea populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de consum în pe
rioada trimestrului IV 1975 și semestrul I 
1976.

Analizînd stadiul actual al aprovizionării 
și măsurile ce trebuie luate în continuare, 
Comitetul Politic Executiv a apreciat ac
tivitatea desfășurată în acest an în agri
cultură, industrie și comerț în direcția di
versificării și sporirii producției alimen
tare și de bunuri industriale de consum și 
a creșterii, pe această bază, a desfacerilor 
de mărfuri către populație.

Politica constantă a partidului și statului 
nostru de ridicare neîntreruptă a nivelului 
de trai al populației, pe baza dezvoltării 
economice a țării în ritm susținut, succesele 
obținute de oamenii muncii în toate dome
niile producției materiale, în realizarea

Produsul Creșteri în procente 
trim. IV 1975

Creșteri în procente 
trim, I. trim. 11 1976

carne și produse din carne 10,2 13,9
r— preparate din carne 18.9 25
— pește și produse din pește 42,7 54,5
•— conserve de pește 53.9 185,7
*— ulei comestibil 8 8,4
•— slănină-untură 41 41,6
*—• margarina 65.5 100
«— lapte și produse lactate 8.7 12,6
— unt 19.3 21
S— ouă 25.5 15,7
*— zahăr 10.7 12
•s- produse zaharoase 39,5 46
— orez 14.2 27,3
— fasole uscată 21.2 10,2
— conserve de legume și fructe 29.7 19,6
— marmeladă 233,3 300
— biscuiți 10 25
— mere 10.4 7
— fructe pe întreaga perioadă se va asigura o creștere de 16.9

la sută ; in același timp vor fi importate cantități
însemnate de portocale, 
curmale etc.

lămii, grepfrut, banane,

— legume pe întreaga perioadă se va asigura o creștere de
13,6 la sulă ;

•— cartofi de toamnă pe întreaga perioadă se va asigura o creștere de
13 la sulă :

— băuturi răcoritoare, siropuri, pe întreaga perioadă se va asigura dublarea canti-
sucuri de fructe tăților destinate consumului populației.

La mărfurile textile și încălțăminte spe
cifice perioadei analizate se prevede pe în
treaga perioadă o creștere a desfacerilor cu 
circa 20 la sută. Sînt asigurate cantități 
mult sporite de pardesie, paltoane, costume, 
tricotaje plușate, încălțăminte de iarnă. O 
atenție deosebită se acordă articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii 
și tineretul școlar, la care sporul este mai 
accentuat. Creșteri importante sînt prevă
zute și la desfacerea articolelor de uz cas
nic și gospodăresc și la cele pentru sportu
rile de iarnă.

La combustibili, cantitățile necesare apro
vizionării populației sînt asigurate integral, 
în depozite fiind constituite stocurile nece
sare. De asemenea, se vor desface cantități 
sporite de mașini de gătit și sobe de încăl
zit.

Aprobînd programul de aprovizionare, 
Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
ministerelor economice, centralelor și în
treprinderilor sarcina de a lărgi și diver
sifica în continuare sortimentele de măr
furi, de a îmbunătăți calitatea lor, de a asi
gura integral fondul de marfă prevăzut, în 
vederea îmbunătățirii aprovizionării popu
lației. Comitetul Politic Executiv a cerut, 
de asemenea, ca Ministerul Agriculturii, 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, consiliile populare și u- 
nitățile agricole să ia măsuri hotărîte pen
tru urgentarea și încheierea în cît mai scurt 
timp a recoltării, îndeosebi la porumb, car
tofi, sfeclă de zahăr, legume și altele, pen
tru transportarea și înmagazinarea lor în 
bune condiții, asigurîndu-se astfel integral 
baza materială necesară pentru o bună a- 
provizionare a populației cu produse agro- 
alimentare. S-a indicat ca Ministerul Co
merțului Interior, consiliile populare să asi
gure toate condițiile pentru buna depozita
re și gospodărire a fondului de marfă, pen
tru desfacerea ritmică, fără întreruperi a 
acestor produse către populație. Ministerul 
Industriei Ușoare, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Comerțului Interior, 
UCECOM și CENTROCOOP vor organiza și 
executa pînă la 1 noiembrie 1975 preluarea 
de către unitățile comerciale a întregii can
tități de produse industriale contractate 
specifice sezonului de iarnă, cît și a stocu
rilor de confecții, textile-încălțăminte e- 
xistente în întreprinderi, în vederea desfa
cerii lor către populație.

Comitetul Politic Executiv a indicat, tot
odată, ca organele de partid și de stat, îm
preună cu oamenii muncii, cu lucrătorii din 

înainte de termen a prevederilor cincinalu
lui și-au găsit și în acest an reflectare în 
creșterea continuă a puterii de cumpărare 
a cetățenilor și a desfacerilor de mărfuri în 
condițiile unei stabilități a prețurilor, în 
îmbunătățirea aprovizionării, în satisfacerea 
mai bună a cerințelor populației.

Pe linia acestor preocupări și pe baza 
indicațiilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
programul de aprovizionare pentru trimes
trul IV 1975 și semestrul I 1976, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv, asigură canti
tăți sporite de carne și preparate din carne, 
conserve, grăsimi, ouă, zahăr și produse 
zaharoase, lapte și produse lactate, cartofi, 
legume și fructe, pîine în sortimente va
riate, făină, mălai, precum și de bunuri 
de consum industriale — textile, confecții, 
încălțăminte, produse de uz casnic și gos
podăresc, de combustibili și alte produse 
necesare satisfacerii în bune condiții a ce
rințelor populației.

Astfel, în trimestrul IV a.c. și, respectiv, 
în trimestrul I și trimestrul II 1976, față de 
perioada corespunzătoare a anului prece
dent, desfacerile prin comerțul socialist vor 
cr.ește la unele produse alimentare după 
cum urmează : 

comerț, să acționeze cu fermitate împotri
va acumulărilor de stocuri de către unele 
persoane peste nevoile normale de con
sum, dăunînd astfel circulației normale a 
mărfurilor, aprovizionării normale a cetă
țenilor.

Trebuie luate toate măsurile pentru o eșa
lonare corespunzătoare a livrărilor din fon
dul de*  stat, pe bază de grafice pe localități 
și magazine, care să asigure zilnic cantită
țile de produse necesare, o desfacere ritmi
că, rațională, a mărfurilor către populație.

Comitetul Politic Executiv a hotărît, tot
odată, o serie de măsuri în vederea creării 
premiselor necesare îmbunătățirii în conti
nuare în anul viitor a aprovizionării popu
lației cu produse alimentare. în acest sens, 
s-a indicat Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare să elaboreze un pro
gram pentru extinderea culturilor timpurii 
de cartofi, varză și alte legume, pentru spo
rirea producției de fasole uscată și usturoi, 
pentru creșterea cantităților de ulei din ger
meni de porumb în vederea satisfacerii în 
tot cursul anului a cerințelor de consum ale 
populației. De asemenea, s-a cerut ministe
rului să ia măsuri hotărîte pentru diversi
ficarea și îmbunătățirea calității conserve
lor de legume, fructe, carne și peștfe.

în același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul Co
merțului Interior și Comitetul de Stat al 
Planificării să elaboreze un program pri
vind diversificarea producției de articole 
electrocasnice.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că oamenii muncii de la orașe 
și sate vor depune eforturi în continuare 
pentru a contribui fiecare, la locul său de 
muncă, la îndeplinirea sarcinilor econo- 
mico-sociale ce le sînt încredințate, asigu- 
rînd astfel condiții tot mai bune pentru 
aprovizionarea cu produse agroalimentare 
și industriale a tuturor cetățenilor țării, a 
fiecărei familii.

★
în lumina măsurilor stabilite de Plenara 

comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
din 21—22 iulie 1975, a sarcinilor trasate 
de secretarul general al partidului în vede
rea îmbunătățirii substanțiale a întregii 
activități în domeniul apelor, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și aprobat pro
punerile guvernului privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Național al Ape
lor, a oficiilor județene și a unităților de 

gospodărire a apelor pe bazine hidrogra
fice. Ca organ central al administrației de 
stat, aflat în subordinea directă a Consiliu
lui de Miniștri, Consiliul Național al Ape
lor va avea drept sarcină principală înfăp
tuirea politicii partidului și statului în do
meniul apelor.

Consiliul Național al Apelor se va îngriji 
de asigurarea apei potabile, industriale și 
de irigații, va exercita controlul folosirii 
apelor, va executa lucrări de întreținere 
pe rîurile mari, răspunde de realizarea și 
exploatarea într-o concepție unitară a ba
rajelor și lacurilor de acumulare, precum 
și a îndiguirilor pentru apărarea împotriva 
inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, propunerile privind organizarea 
și atribuțiile Consiliului sanitar superior, 
ca organ de stat chemat să contribuie activ 
la înfăptuirea politicii partidului și statului 
în acest domeniu de activitate. Consiliul 
sanitar superior, care va fi subordonat 
direct Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, asigură elaborarea li
niilor generale și a principalelor obiective 
ale politicii sanitare, acționează pentru îm
bunătățirea stării de sănătate a populației, 
dezbate și adoptă în acest sens hotărîri 
obligatorii pentru toate organele centrale 
și locale cu atribuții directe în ocrotirea 
sănătății, exercită un control permanent în 
acest domeniu, ia măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în sectorul sanitar.

★
Comitetul Politic Executiv a analizat și 

aprobat propunerile, privind poziția Româ
niei în legătură cu îmbunătățirea activității 
Organizației Națiunilor Unite. în elaborarea 
acestor propuneri, România pornește de la 
necesitatea întăririi rolului Organizației 
Națiunilor Unite — ca unul din mijloacele 
importante de care dispune omenirea pen
tru rezolvarea problemelor complexe care 
confruntă lumea de astăzi — astfel ca 
aceasta să devină un instrument internațio
nal mai puternic și mai eficace, în măsură 
să răspundă pe deplin aspirațiilor de pace, 
colaborare și progres ale tuturor popoare
lor. în acest sens, România consideră că Or
ganizația Națiunilor Unite poate și trebuie 
să aducă o contribuție esențială la transpu
nerea în viață a dezideratelor popoarelor 
privind abolirea vechii politici de domina
ție și asuprire, de ingerințe în treburile in
terne, de inechitate, la instaurarea unor 
raporturi internaționale noi, cu adevărat 
democratice, întemeiate pe principii de ega
litate, respect al independenței și suverani
tății naționale, Vneamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc, de nerecurgere la 
forță și la amenințarea cu folosirea ei, la 
promovarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, Ia făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat poziția României cu 
privire la problemele dezarmării și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare. în abor
darea acestei probleme, România pornește 
de Ia faptul că dezarmarea generală și com
pletă — și, în primul rînd, dezarmarea 
nucleară — au devenit în prezent una din
tre problemele majore ale vieții internațio
nale, de rezolvarea căreia depind înlătu
rarea primejdiei unui nou război nimicitor, 
asigurarea climatului necesar ca popoarele 
să-și poată consacra plenar eforturile cauzei 
dezvoltării și progresului lor economic și 
social, făuririi unei vieți libere și prospere. 
Cursa înarmărilor și cheltuielile militare 
reprezintă o grea povară pentru toate po
poarele lumii, frînează progresul economic 
și social, dezvoltarea cooperării între state, 
constituind, totodată, un obstacol în calea 
eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru rezolvarea celorlalte probleme de 
care depind pacea și viitorul omenirii. Tot
odată, în condițiile actuale, continuarea 
înarmărilor este în totală contradicție cu 
noul curs spre destindere, cu dezvoltarea 
unor relații internaționale noi bazate pe 
încredere între state, cu măsurile vizînd 
asigurarea unei largi cooperări și înțelegeri 
internaționale.

Pornind de la aceste considerente și în 
conformitate cu hotărîrile Congresului al 
XI-Iea al partidului nostru, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat o serie de propu
neri ale României privind concentrarea 
eforturilor țărilor și popoarelor în vederea 
scoaterii din imobilism a negocierilor de 
dezarmare și adoptarea de măsuri concrete 
și eficiente care să ducă în final la dezar
marea generală și completă, îndeosebi la 
dezarmarea nucleară.

Dată fiind importanța acestor probleme, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca do
cumentele privind poziția României în pro
blemele îmbunătățirii activității O.N.U. și 
ale dezarmării generale și complete să fie 
prezentate Organizației Națiunilor Unite.

★
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe

cutiv a analizat și alte probleme ale activi
tății de partid și de stat, din domeniul re
lațiilor internaționale, învățămîntului și 
culturii, adoptînd hotărîri corespunzătoare.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit. în ziua de 14 octombrie, delegația parlamentară kuweitiană. condusă de Khalid Saleh Al-Ghu- naim. președintele Adunării Naționale din Kuweit, care întreprinde o vizită oficială în tara noastră.La Întrevedere au participat tovarășii Stefan Voitec. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale. Virgil Teo- dorescu. vicepreședinte al M.A.N., Ilie Salapa. președintele Comisiei pentru industrie și activitatea eco- nomico-firianciară a M.A.N.. Nicolae Stefan, prim-ad.iunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat. Ion Sălăian, deputat.Conducătorul delegației a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu. din partea emirului Kuweitului, șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah. un cordial mesaj de prietenie, iar poporului român urări de fericire și prosperitate. Oaspetele a arătat că emirul tării sale i-a încredințat, de asemenea. misiunea de a reînnoi invitația adresată președintelui Nicolae Ceaușescu de a face o vizită oficială în Kuweit.Mulțumind călduros. tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- dul său. un salut prietenesc șeicu- lui Sabah Al-Salem Al-Sabah si cele

mai bune urări de progres si pace poporului kuweitian. Președintele României a rugat, totodată. pe oaspete să transmită emirului Kuweitului că așteaptă cu multă plăcere vizita in Kuweit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut apoi, cu parlamentarii kuwei- tieni, o convorbire cordială, in cursul căreia s-a apreciat că. în spiritul buhelor relații existente intre poporul român si popoarele arabe, s-a statornicit între . România si Kuweit o conlucrare activă. A fost exprimată dorința comună de a amplifica și a aprofunda această colaborare .prietenească pe plan politic, economic. tehnico-știintific. cultural și în alte domenii. în interesul reciproc, al înțelegerii și cooperării internaționale. In acest sens a fost evidențiat aportul parlamentarilor din cele două țări la extinderea și întărirea raporturilor bilaterale, relie- findu-se. în context, importanta și caracterul fructuos al vizitei în România a delegației Adunării Naționale din Kuweit.în cadrul întrevederii s-a apreciat că direcția principală a mutațiilor care au loc în viața internațională o reprezintă afirmarea voinței popoarelor de a fi stăpine pe bogățiile naționale. pe destinele lor. de a se dezvolta independent. In același timp, s-a arătat că omenirea contemporană este confruntată de numeroase probleme care trebuie soluționate in interesul și cu participarea egală a tuturor națiunilor, ceea ce impune intensificarea eforturilor popoarelor

pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mal bune.Relevindu-se Imperativul eliminării surselor de încordare și conflict și reglementării pașnice a problemelor litigioase dintre state, s-a subliniat necesitatea soluționării cit mai grabnice, pe cale politică, a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurării unei păci juste și durabile in această zonă, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 1967. la rezolvarea problemei poporului palestl- nean in conformitate cu interesele sale naționale, inclusiv crearea unui stat național palestinean.Președintele Adunării Naționale din Kuweit a dat o înaltă apreciere eforturilor și inițiativelor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu personal, în vederea soluționării politice a conflictului din Orientul Apropiat, împlinirii năzuințelor și drepturilor legitime ale poporului palestinean.Schimbul de vederi a evocat rolul însemnat ce revine parlamentelor și parlamentarilor, ca exponenți ai opiniei publice, in promovarea principiilor de justiție și echitate, în democratizarea- relațiilor internaționale, in apărarea dreptului la libertate. independență și bunăstare al tuturor popoarelor. în înaintarea omenirii pe calea progresului, colaborării și păcii.întrevederea a decurs intr-o atmosferă cordială, prietenească.
Ambasadorul R. P. D. CoreeneTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază. pe Pak Zung Guc. ambasadorul R.P.D; Coreene la București.

La primire a participat tovarășul Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, ambasadorul a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din
’partea "‘tovărășbiui' Kim Ir Sen. secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII 
COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

24. Membrii Partidului Comunist Român ,vz ai Uniunii Tineretului 
Comunist trebuie să manifeste cea mai înaltă intransigență împotriva 
concepțiilor de viață burgheze, a influențelor mentalităților lumii capitaliste. 
Ei trebuie să combată cu fermitate tendințele de căpătuială, parazitismul, 
înșelătoria, specula și mita, orice forme de obținere a unor venituri ilicite, 
de însușire prin abuz sau necinste a roadelor activității altora.

în pag. a ll-a, comentariul nostru : NEÎNDUPLECAREA DIN OCHII OMENIEI

Sosirea în Capitală a primului ministru 
al Republicii Insulele Capului Verde, 

Pedro de Verona Rodrigues Pires

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, marți după-amiază a sosit in Capitală Pedro de Verona Rodrigues Pires, primul ministru al Republicii Insulele Capului Verde, care, împreună cu soția, doamna Adelsia L. Barreto, face o vizită oficială de prietenie în țara noastră.Oaspetele este însoțit de Luis Fonseca, membru al Comitetului Național, responsabilul Direcției regionale de partid St. Vicente, Leonillo Mon

teiro, directorul național al industriei, energiei și resurselor naturale, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, unde a avut loc ceremonia sosirii oficiale, primul ministru oaspete a fost salutat de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. împreună cu soția, de Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, de miniștri și alte persoane oficiale.

Rezultate remarcabile 
in întrecere• Unitățile industriale sucevene care au raportat îndeplinirea cincinalului au realizat, în perioada care a trecut din acest an, ’o producție industrială suplimentară in valoare de peste 137 ■ milioane lei, Este demn de menționat că'86,5 la sută din sporul obținut s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii.o Oamenii muncii din industria județului Mureș, care la finele lunii septembrie și-au onorat sarcinile de plan pe întregul cincinal, au rotunjit, pină în prezent, la aproape o jumătate miliard lei volumul de producție realizat suplimentar. Pe lista produselor fabricate peste prevederi se înscriu Însemnate cantități . de mașini și utilaje pentru industriile forestieră, ușoară, produse electrotehnice și electronice. chimice, confecții textile și mobilă.e întreprinderea mecanică din Roman este a 21-a unitate industrială din județul Neamț care a atins cotele finale ale cincinalului. Colectivul tinerei unități are astfel posibilitatea realizării, peste prevederi, a unei producții suplimentare de 100 milioane k'i.a Muncitorii, tehnicienii și inginerii Șantierului de construcții căi ferate Petroșani, u- nitate care a îndeplinit prevederile cincinalului in mai puțin de 4 ani și jumătate, au obținut un nop succes.— realizarea sarcinilor de plan pe 1975. Colectivul de aicii'și-a creat astfel premisele efectuării de lucrări suplimentare, pină la finele a- nului, in valoare de peste i0 milioane lei.• Institutul de cercetări și proiectări navale a îndeplinit prevederile planului cincinal, Harnicul colectiv al institutului elaborează în prezent proJ iectele pentru noi nave da transport de mare capacitate, urmind să realizeze pînă la finele anului o producție suplimentară prevederilor cincinalului în valoare de 7,8 milioane lei.
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rAm asistat de turînd Ia un Sfat al omeniei. Cîțiva tineri aflați „în derivă", cum se spune, fuseseră invitați la un dialog deschis, grav, cu privire la prezentul și viitorul lor. Cu ce vă ocupați ? Din ce trăiți ? De ce nu munciți ? Era un examen de conștiință sever, pe care cei în cauză îl ocoliseră pînă atunci, pe cit de bravi în alegerea unor poteci lăturalnice, a unor experiențe dubioase, pe atît de temători în fața drumului drept, jalonat de muncă și eforturi, al generației lor. Ce-i făcea să se eschiveze? Unul, „pensionar" (in sensul că trăia din pensia părinților), socotea că „tinerețea nu se mai întoarce, trebuie să ți-o trăiești, nu să te înhami ca un cal la orice căruță...". Un altul, familist convins (convingere alimentată de cîștigul soției), era de acord «ă se încadreze, dar să i se dea „ceva care să corespundă capacităților mele, o slujbă mai curată și mai fără program, ca să mă pot realiza" etc. Justificări naive, tîr- guieli deplorabile.Ascultîndu-i, cineva, un neavizat, ar fi putut crede că se discuta despre alegerea unui loc de muncă, mai ales că celor doi li se oferiseră, și nu o dată, mai multe posibilități. In unele locuri n-au rămas mai mult de-o zi-două, în altele nici măcar n-au încercat... în realitate, nu cutare opțiune provoca șovăielile, rezprvele și tocmelile bine hrăniților juni, nu despre un anume loc de muncă era vorba, ci de însuși locul în viață. Ei se aflau, fără să-și dea seama, într-un moment decisiv al existenței lor, la o răspîntie. Sfatul omeniei, formă instituționalizată a moralei societății noastre, îi chemase să-i scoată din impas. Impasul, în ultimă instanță. dincolo de penibilele explicații și justificări, se datora unei optici false, unei mentalități nocive, străine de climatul nostru social, căreia îi căzuseră pradă acești tineri de profesie „fără". De unde concepția anacronică, într-o lume a oamenilor muncii, bazată pe munca oamenilor, că se pohte trăi parazitar. potrivit unei „formule de viață" definitiv spulberate prin lichidarea exploatării omului de către om ?Existența determină conștiința — sună un verificat adevăr marxist.

încrederea— Pe cine propuneți să-l dăm din brigadă 1întrebarea a fost pusă într-o ședință de grupă sindicală cu cîteva luni in urmă, cind la I.M.A.I.A. Năvodari se reorganizau formațiile de lucru. Era un prilej bun de a mai „scăpa" de unii care dădeau bătaie de cap colectivului — practică pe care o mal intîlnim ici-colo — și toți si-au îndreptat a- tunci. semnificativ, privirile către un tînăr de 18 ani...— încercasem cu el fel și fel de metode ca să-l dăm ne brazdă. povestește Ion Constantin, șeful unei brigăzi de lăcătuși de la secția construcții metalice. In clipa a- ceea. continuă el. tî- nărul si-a înfipt în mine ochii, ca două sulițe reci... Era si mî- riie în privirile lui, dar și teamă. Apoi a plecat capul...Propunerea brigăzii, lntr-un fel. nu era chiar cu totul ndlh- 2 dnewtățită. Nu., ef^,. « lună in care tînărul eaf nuaibă măcar o absentă de la lucru. A- titudinea membrilor brigăzii și a organizației U.T.C. fusese, de fiecare dată, categorică. Dar efectele educative întirziau să se arate. în ultimul timp Insă. Ion Constantin 11

luase cu vorba bună, îi explicase că fiecare lipsă a lui grevează realizările întregii formații si deci și cîs- tigul celor care muncesc conștiincios. Părea că a înțeles. Ba chiar a rămas două zile la rînd peste program să-și recupereze restantele. Dar tocmai cind brigada îl credea pe drumul cel bun. într-o zi a lăsat piesa în bormașină si a dispărut mult înainte de sfirșitul schimbului. A doua zi a încercat să explice că avusese un caz în familie. Dar nu l-a mai crezut nimeni, pentru că prea se nă- răvise mai înainte la acest pretext.Și, iată. se ivise pentru brigadă cel mai bun prilej de a-1 „pasa" altora.— Dar era oare cea mai bună soluție ? continuă Ion Constantin. Greutățile pe care ni Ie făcea nouă le-ar fi făcut desigur si altei brigăzi. Astfel că fiotățirea.. care părea deui lilată mi' si5 pă- tx-aj ttgqistă. Apot. noi' aveam avantajul că-1 cunoșteam, ne cind alții trebuiau să o ia de la început. Pe urmă, după ce ar fi văzut cu cine au de-a face, noii lui tovarăși de muncă ar fi zis : „Halal oameni a mai crescut si Ion Con
„Fuga“ din fotografie...Prototipul unei ma- Sini-unelte a fost realizat excelent. Cu a- cest prilej, colectivul atelierului de prototipuri de la întreprinderea mecanică din Cugir s-a fotografiat. O fotografie de amator. se cunoaște. Toti zimbesc. luminați de izbîndă. Unul pare surprins în încercarea, nereușită însă, de a se ascunde. Este chiar maistrul Nicolae Ster- ca, omul numărul unu. de la prototipuri, sufletul atelierului. „N-am vrut să stric poza cu părul meu alb — ne explică. Vedeți, »!nt tineri, frumoși".Cind o viată întreagă te-ai obișnuit cu deplina armonie a tot ce faci, a tot ce te înconjoară. cind te-ai lnvătat să pui alături

numai ceea ce se a- seamănă prin perfecțiune și frumusețe, se poate intimpla ca pro- pria-ti bătrînete să ti se pară neavenită alături de chinurile viguroase ale tinerilor. Bătrînul maistru a greșit. desigur. De altminteri, și-a dat și el seama. Tine acum foarte mult la fotografia aceea. O păstrează în albumul de familie. De 37 de ani, de . cind lucrează la I. M. Cugir, atelierul de prototipuri i-a fost a doua familie, mare, entuziastă, harnică. în acești ani pasionați a realizat 30 de inovații, două invenții, sute de prototipuri pentru 'ma- sini-unelte si mașini de cusut. într-un fel. cei din fotografia a- mintită sînt tot... crea

Relația este însă reciprocă : conștiința, la rîndul ei, după felul, după gradul ei, influențează existența, o înalță sau o coboară, o înnobilează sau o întinează, o înfrumusețează sau o sluțește. Cind dimensionăm drumul socialist parcurs, dar mai ales cind scrutăm orizontul comunist, n-o facem numai cu unitățile de măsură ale „calității existenței", ci și cu cele ale conștiinței, ale omeniei comuniste, ale spiritului revoluționar care modelează un nou tip uman la scara istoriei. Făurirea conștiinței 
Neînduplecarea
din ochii omeniei

înaintate — obiectiv fundamental al Programului partidului nostru — nu se realizează însă de Ia sine, spontan, ca o „anexă" a progresului material („crește construcția, cresc și oamenii"), ci in luptă împotriva concepțiilor de viață burgheze, a influențelor lumii capitaliste — așa cum ne-o pretinde, tuturor comuniștilor și uteciștilor. în spiritul și în litera sa, Codul etic. Numai prin eradicarea — fără șovăială sau rabat — a acestor tare, moștenite ori de împrumut, se poate ajunge la idealul umanismului comunist, la unitatea dintre existentă și conștiință, dintre faptă și gînd, la formarea armonioasă a personalității, eliberată de impuritățile unei lumi revolute. Tocmai de aceea, în numele înaltelor valori morale promovate de partid, dominante în viața și în munca milioanelor de oameni, se cer combătute cu fermitate reziduurile (a) morale ale vechii orinduiri — tendințele de căpătuială, parazitismul, înșelătoria, specula și mita, orice forme de obținere a unor venituri ilicite, de însușire

stantin ăsta!...“. Si nu-mi convenea...Iată de ce. în clipa cind în ședința ’a- ceea se știa cu precizie cine va părăsi brigada, șeful acesteia s-a ridicat si a zis :— Eu propun să ră- mînem tot 23. citi sîntem. și să ne vedem în continuare de treabă mai bine decit am făcut-o pînă acum. Să fim toti unul si unul. Ești de acord cu mine, tovarășe Ene ?Și si-a întors privirile spre cel care pe bună dreptate era in atenția tuturor. Ene a pus capul în pămînt. Multi dintre cei nre- zenti si-au exprimat, într-un fel sau altul, neîncrederea fată de propunerea șefului brigăzii. Și, poate, nici el, șeful, nu era destul de convins. în acel ultim moment, de încrederea pe care i-o acorda tînărului Ene.Si. totuși... Unde a eșuat dojana, unde verbul necruțător s-a arătat neputincios, unde nici vorba bună “n-a pătruns, a izbutit încrederea. ultimul mandat de încredere. Ene este acum om de bază în brigadă. în brigada care și-a trecut și acest fapt între succesele ei cele mai dragi.
’Georae 
MIHAESCU

țiile lui. Uneori prin vorbe cicălitoare („nu așa, tete, fă cum îți spun, că așa e bine"), dar de cele mai multe ori. prin exemplu personal, a transmis tinerilor disciplina muncitorească. rigoarea tehnică, respectul calității. Tinerii sînt acum strungari de excepție, lăcătuși ne- întrecuti... Toti nolica- lificati. Sînt intr-adevăr cele mai dragi creații ale maistrului.„Fuga" din fotogra-/ fie a maistrului Nicolae Sterca ar putea deci avea si altă explicație. Era. poâte. zborul șoimului, care, după un timp, lasă puii singuri să-și încerce puterile...
Stefan D1NICA 

prin abuz sau necinste a roadelor activității altora.Preluînd de la oamenii legii termenul de „grad mare de periculozitate socială", care desemnează nocivitatea deosebită a unor fapte antisociale, am putea spune că, în formele subliniate mai sus, concepțiile de viață burgheze, „ecourile" lumii capitaliste poartă în germene o periculozitate aparte pe plan moral. Și iată de ce, văzut în adevărata sa lumină, refuzul celor doi tineri din exemplul nostru, refuzul obstinat de a coborî de pe

spinarea celor ce-i întrețin și de a alege drumul drept al muncii și al demnității, nu mai apare — după o expresie ce se mai aude ici și colo — „o zburdălnicie a tinereții". A încerca să-ți croiești drum prin spolierea celor din jur, bazat pe falsa concepție că ți se cuvine totul fără să dai nimic — să fie doar o „zburdălnicie" ? Odată alunecat pe această pantă, parazitul (indiferent de virstă) devine un autentic pericol social. Greu nu va fi atit să învețe o meserie utilă, cit să se dezvețe de gustul amar al disprețului față de muncă și, implicit, față de semenii săi. Ca și tendințele de căpătuială, ca și înșelătoria, orice încercare de a ocoli legile muncii și ale repartiției socialiste poartă stigmatul individualismului rapace, burghez, dă Ia iveală malformații morale care impun măsuri ferme, imediate.Dar cum apar ? De unde ?Intr-un proces unde se judeca o luare de mită e citat ca martor șeful de serviciu al funcționarului prins în flagrant delict. Mimează

„Acoperire"
Desen de Marian OPROIUE tehnician la o întreprindere gălățeană. îi voi spune aici Anton P.. fără a-i dezvălui identitatea, din rațiuni pe care, desigur, cititorul Ie va înțelege singur.— Sînt nespus de fericit, îmi zice. Treburile îmi merg din plin, de curînd am primit o casă nouă, mai încăpătoare...— Soția, copiii ?— Bine cu toții. Fata cea mare învață la un liceu industrial. Acolo a vrut ea, acolo am dat-o. Băiatul a trecut într-a șasea. Celelalte două fete sînt incă mici : ultima n-are decit cîteva luni : cind ne-am întîlnit prima oară, nici nu se născuse...De ce am reprodus acest dialog ? Nu atît pentru faptul că o familie din Galați s-a mutat intr-un apartament nou, mai mare. Zilnic. peste tot. oamenii se mută in case noi. Nici pentru că familiei lui Anton P. îi merge bine, iar eroul acestor rînduri este fericit... Sau poate tocmai a- ceste motive m-au îndemnat să scriu. Să dăm însă o clipă „timpul înapoi"....în toamna anului trecut l-am întîlnit pe comunistul Anton P. Venise la comitetul de partid al întreprinderii unde lucrează.— Aș dori să discut ceva, personal...Vorbea înfundat, cu durere. Și-a expus necazul pe îndelete, vădit încurcat, descurajat. „în ziua de 21 august 1974, soția mea ' a părăsit domiciliul conjugal și a plecat la soacră-mea. Menționez că noi am mai fost despărțiți și în primăvară cîteva luni. Atunci însă ne-am împăcat, și soția mea a revenit acasă. După aceea m-am purtat foarte frumos cu ea. Acum, după cele întîmplate între noi, aș dori totuși să mă împac, deoarece avem trei copii și îl așteaptă pe al patrulea. în concluzie, pentru că doresc să-mi refac familia ce s-a destrămat, vă cer ajutorul...Anton P. a scris, a semnat și a ținut să completeze și verbal tabloul neca

surpriza : „Vai, nu-mi vine să cred, era cel mai bun, cel mai corect, cel mai..." De unde „surpriza" și superlativele risipite cu dărnicie ? Fiindcă martorul se simțea și el vinovat. •Subalternul său se purta inadmisibil cu publicul, punea oamenii degeaba pe drumuri, tărăgăna rezolvările, sugerînd unuia sau altuia că dacă... El, șeful de serviciu, vedea, știa, dar, din cine știe ce motive, închidea ochii. Cind i-a „deschis" a fost prea tirziu.O mamă (o profesoară !), întrebată de reporter cu privire la înșelă

ciunile comise de băiatul ei, nu găsește nici o explicație de ordinul carențelor educative. „De unde a putut el să învețe una ca asta ? Că nu-i lipsea nimic, nu-1 puneam la nici o treabă, numai să învețe. Și-i cumpăram tot ce-și dorea. Și nici nu ne amestecam în viața iui, să crească independent...". In realitate, băiatul fusese crescut ca un „prin- țișor", într-o totală indiferență de ordin moral. Anturajul, cîțiva huligani, n-a fost în schimb indiferent... I-a făcut o „educație" sui-generis, cu filme și cărți polițiste...Sau mirajul. Cititorul își mai amintește probabil de „prea grăbitele mirese", naufragiate din prici- ha iluziilor despre o lume colorată verbal de tomnaticii lor soți de ocazie, „lumea tuturor posibilităților", cu limuzine și piscine inventate ad-hoc și cu inevitabila, amara trezire in zori.Din simpla notare a unor astfel de cazuri, atît de dramatice în substanța, lor umană, se desprinde lesne nu doar nocivitatea unor concepții de viață, diametral opuse ce

zului său : „Știu că nu-i o problemă de producție, dar..."Da, nu era o problemă de producție. Dar pe comuniști. așa cum se arată în Codul etic, trebuie să-i intereseze și viața de acasă. Și comportarea de acasă a comuniștilor. Ei vibrează cu sinceritate la impasurile celor din jur. Și nu o dată, acolo unde sînt înțelese a- ceste lucruri, se află soluții potrivite. Așadar, tovarășii

este, trebuie să fie. printr-o comportare demnă, printr-o atitudine corectă, membru de partid si în familie. Și în toate împrejurările". Iar- pentru că omul în cauză nu pricepea ori nu voia să priceapă ce înseamnă acest lucru, nu ne-am lăsat pînă nu l-am convins. Am stăruit în această direcție pentru că mai sînt destule împrejurări în care unii cred că își onorează pe deplin în-
Opt ore 

de corectitudine. 
Doar atît ?
— anchetă socială —

din comitetul de partid nu pregetă să-i întindă o mină de ajutor lui Anton P. Se interesează pe îndelete de plîngerea lui și află următoarele : Deși la întreprindere era cunoscut drept un om muncitor, conștiincios, acasă nu se purta cum trebuie cu copiii, cu soția. Nu o dată ii brutaliza, ii lovea. Cind soția nu mai avea scăpare din mina lui. pleca de acasă.— De data asta, ne spune secretarul comitetului de partid, ne-am dus noi la locul de muncă al lui Anton P. „Sînt ori nu un bun comunist, aici, în întreprindere ?“ s-a arătat iritat cind i-am spus verde în fată că nu putem tolera atitudinile lui reprobabile din familie. „Comunistul nu poartă titlul acesta numai opt ore pe zi. i-am replicat. Adică numai cît se află în producție. El

datoririle de comunist doar dacă sint corecți la serviciu. Aici să fie totul în regulă. în afară, fiecare se poate comporta cum îl „taie capul".Cum au acționat tovarășii de muncă ai lui Anton P„ comuniști și ei. oameni cu îndelungată experiență de muncă și viată, neinduplecati cu atitudinile reprobabile, de încălcare a normelor moralei comuniste ? Cu tact, cu răbdare. Fără a-1 cruța de fel însă. Criticile repetate poate l-au îndîrjit. Deseori putea fi întîlnit prin preajma comitetului de partid. Simțea nevoia să se destăinuie cuiva si venea aici. „Ce-i măi, o- mule ?“ îl întrebam — ne spune un coleg de muncă, membru în comitetul de partid. „Ce să fie ? îi greu...". „Păi, adu-ti nevasta si copiii acasă, și îți va fi mai ușor".

lor ale imensei majorități, ci șf „adresa" lor : concesia, toleranța, escamotarea normelor noastre dc viață — ale eticii și echității socialiste. Puteau fi prevenite, stopate aceste grave fante antisociale ? Bineînțeles. cu o singură condiție : de a fi fost depistate, vestejite si combătute mentalitățile, concepțiile nefaste. „formula de viată" din care ele au dospit sub ochii celor din jur. Dar. din păcate. în astfel de cazuri, indiferenta si toleranta îsi procură, adesea cu abilitate, „acte justificative". Cutare responsabil de local duce o trenă de viată cu mult peste posibilitățile sale : apare la volanul unei limuzine de lux. iar ghiulurile si covoarele scumpe se înmulțesc bătător la ochi... Cind. în cele din urmă, se descoperă frauda. 6ursa reală a prosperității sale vertiginoase. cei din preajmă, complici prin tăcerea lor, direct vinovată sau lașă, lansează justificarea puerilă : „Era dat dracului de dibaci, avea acoperire pentru toate !“ De fapt, la o sumară cercetare, se constată că singura sa „acoperire" reală a fost nepăsarea. în fond complicitatea celor care știau de veniturile sale ilicite, dar n-au vrut „să se lege la cap".Năzuim cu toții să trăim mai bine. Din ce în ce mai bine. Dar, plătind tribut unor concepții vechi, unii incă mai văd acest ..bine" într-o optică deformată, consumato- ristă. de pricopsire cu orice preț. A trăi mereu mai bine, în concepția partidului nostru — expusă limpede în Program și în Codul etic — este sinonim cu a trăi mai frumos, „curat și în omenie", după o străveche expresie, adică mereu mai aproape de imaginea idealului uman pe care truda și lupta poporului ii plămădesc necontenit. Iar a trăi astfel, a năzui. a înscrie aceste legi morale în conștiința fiecăruia înseamnă a nu șovăi nici o clipă, a acționa cu toată intransigența atunci cind și acolo unde răsar concepții, manifestări ieșite din subsolurile unor vremi pe care le dorim definitiv apuse.Neînduplecarea, în acest caz, se oglindește cu adevărat în ochii omeniei.
Victor VÂNTU

„Aș aduce-o eu. dar nu mai vrea ea să vină..." „Păi cum să vină dacă știe ce o așteaptă lîngă unul ca tine... Cum ar putea tovarășii dumitale de muncă să-ți aprecieze atitudinile de acasă ? Te-ai gîndit vreodată la asta ?“ N-a răspuns, a plecat îngin- durat.în ziua cînd s-a împăcat cu soția era foarte bucuros. A spus-o tuturor. Apoi i s-a născut și al patrulea copil. In această confruntare cu el însuși, cu comuniștii exigenți, neîngăduitori cu mentalitățile înapoiate, Anton P. a învățat să-și iubească mai mult copiii, să țină la familia lui. Comuniștii din jurul lui i-au cerut să fie comunist, printr-o comportare exemplară și acasă.Comunistul de acasă... Un subiect deschis, un motiv de meditație pentru unii dintre noi. Pentru că. chiar dincolo de poarta întreprinderii, a instituției, membrul de partid continuă să-și păstreze și calitatea politică ce o are. Iar exemplul înaintat pe care trebuie să-l ofere în întreprindere se cuvine a fi demonstrat și acasă și oriunde s-ar mai afla....Acum in familia și in viața lui Anton P. totul este bine. Fata cea mare a intrat la un liceu industrial, după cum i-a fost voia; băiatul a trecut într-a șasea; cea mică abia a deschis ochii către lume; poate nu va ști niciodată impasurile trăite de părinți. Cu toții se mută într-un apartament mai mare, frumos. Anton P. muncește acum și mai bine și nu știe ce și cum să mai facă pentru a-și a- răta întreaga mulțumire față de tovarășii săi, comuniștii. Față .de toți cei care l-au ajutat să-și recapete liniștea în familie. Despre trecut nu prea vrea să-și mai amintească. Punem deci și noi punct, lă- sînd viata cea nouă să inunde din plin familia comunistului Anton P...
Dan PLAEȘU

Noul spital din Reșița Foto : Gh. Vințilă
„ÎNTREPRINDEREA NOASTRĂ, CASA NOASTRĂ"La 16 februarie, anul acesta, colectivul de la Bumbăcăria românească Jilava consemna un remarcabil succes — îndeplinirea sarcinilor pe întreg cincinalul — și îsi propunea ca pînă la 31 decembrie să realizeze o producție suplimentară în valoare de 272 milioane lei. Toate acestea, în condițiile în care calitatea produselor întrece cu două procente sarcinile impuse la acest capitol. Sînt succese care se explică prin hărnicia colectivului, calificarea înaltă a lucrătorilor și buna organizare a muncii, dar și prin stabilitatea oamenilor. prin atașamentul lor față de întreprindere — atașament determinat de condițiile de muncă și de viață tot mai bune ce le sînt asigurate.De o deosebjtă atenție se bucură îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă. Numai în ultima vreme. Ia secția batai-carde s-a montat o instalație de aer condiționat, s-a îmbunătățit ventilația la secția preparatie ; în mai multe secții. printre care cablere și mecanic- șef, s-au creat grupuri sociale noi, vestiare încăpătoare, prin folosirea resurselor interne, prin redistribuirea spațiului etc.Una dintre cele mai stringente probleme ale întreprinderii este asigurarea cazării angajaților veniți din alte părți ale țării. întreprinderea are un cămin nou, confortabil, în care locuiesc și iau masa de prînz 150 de fete. Dar capacitatea lui devenise prea mică față de cerințe. Atunci, în imediata apropiere a întreprinderii, au fost deschise lucrările pentru încă două cămine noi, cu cîte 112 locuri fiecare. Ele vor asigura .cazarea pentru incă 224 de tinere muncitoare. Dar pentru că nici așa cerințele nu vor putea fi acoperite în întregime, s-au investigat resursele proprii, fără a se mai aștepta fonduri pentru noi investiții ; astfel, anumite spații ocupate de birouri (inclusiv unele ale direcției) au fost eliberate (birourile respective mutîndu-se mai aproape de secțiile de producție) și transformate apoi în camere de cămin. Zugrăvelile, mobilierul, toate lucrările de amenajare au fost executate prin muncă patriotică și din materiale recuperate. S-au mai creat, astfel. încă 90 de locuri pentru fete și băieți.întreprinderea s-a ocupat cu grijă de înzestrarea căminelor pentru ne- familiști. Pe lîngă cele necesare mobilării camerelor, locatarii au la dispoziție mașini de spălat și de căliat, aragazuri, difuzoare în toate camerele, în curind, fetele vor avea la dispoziție și o mașină de cusut. Pentru crearea unei ambianțe cît mai plăcute, au fost sprijinite toate inițiativele gospodărești ale locatarilor. S-au instituit concursuri între camere — pentru o cit mai bună gospodărire — dotate cu premii in obiecte utile : vaze, fete de masă etc. De altminteri, căminul fetelor este cîști- gător a două premii pe Capitală la concursurile pentru cel mai frumos cămin : premiul I, în 1974, care a constat într-un’televizor (instalat a- cum în sala de mese), si premiul III, anul acesta — o excursie pe Valea Prahovei pentru un grup de „gospodine" din cămin.A locui în cămin este confortabil și totodată economicos : chiria este de numai 70 lei lunar. Ceea ce nu reprezintă mare lucru în raport cu veniturile actuale ale filatoarelor. venituri care pot trece ușor de 2 000 lei lunar. Elena Talpă. Veta Maxim și alte tinere muncitoare care locuiesc în cămin ne-au vorbit cu mulțumire de condițiile de cazare : chiria este convenabilă, astfel îneît. cu toate cheltuielile pentru masă (150 lei a- bonamentul lunar Ia cantină, pentru masa de prînz). le rămîn bani pen

Din preocupările 
cotidiene 

ale unui sindicat

-------------- NOTE CETĂȚENEȘTI ——

Acțiuni de modernizare a drumurilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că, in cadrul acțiunii de modernizare a rețelei de drumuri, s-au încheiat lucrările de asfaltare a drumului național nr. 1-F Cluj-Napoca — Zalău — Supuru — Cărei și a drumului național nr. 19-A Supuru — Satu- Mare. Prin utilizarea acestor dru

tru îmbrăcăminte, cărți, ba mai trimit și acasă la părinți cîte ceva.într-o întreprindere în care lucrează multe femei, creșa și grădinița sint absolut necesare. Aceste instituții au fost amenajate tot în spatiile existente, dotarea lor cu cele necesare realizindu-se din resursele întreprinderii. Poate nu sînt prea elegante, dar celor 220 de copii nu le lipsește nimic pentru o bună îngrijire. Sindicatul, comisia de femei se îngrijesc de tot ce trebuie hranei și bunei gospodăriri a creșei și grădiniței de copii. De o îndrumare atentă și un control atent din partea comitetului sindicatului se bucură si dispensarul întreprinderii — unde medici specialiști (un internist, un ginecolog și un stomatolog) acordă consultații permanente angajaților.Se știe că pentru femeile angajate este foarte important în ce condiții trebuie să-și facă aprovizionarea. Pentru a le veni în ajutor, în întreprindere au fost înființate două „puncte alimentare", unde se pot cumpăra produse de băcănie, produse lactate si de carne, totdeauna proaspete. Există. de asemenea, intenția înființării unui bufet cu gustări calde și băuturi răcoritoare si a unei unități de legume și fructe chiar In fata întreprinderii. Iar atunci cînd cele două cămine de tineret vor fi date în folosință, se va înființa și o cantină-restaurant.Organizarea unor activități instructive și. totodată, atractive în timpul liber presupune existența unei baze materiale. Pe lîngă sala de festivități — unde sistematic se proiectează filme și au loc întîlniri interesante cu medici, juriști, cu alțr specialiști care vin să răspundă întrebărilor atît de diverse ce-i preocupă pe tineri — s-a înjghebat, prin muncă patriotică, o bază sportivă care cuprinde, deocamdată, un teren de fotbal si unul de volei, si este înzestrată cu vestiare. Anul acesta, din fondurile sindicatului și prin munca pricepută a meseriașilor întreprinderii, a fost construit și s-a dat recent in folosință un complex sportiv cuprinzind o popicărie cu două piste, o sală pentru tenis de masă și o alta pentru șah.Se înțelege că nimic din toate cele schițate în rîndurile de mai sus nu a fost ușor de realizat, că fiecare problemă, oricît de neînsemnată, a necesitat timp și preocupare din partea conducerii întreprinderii. O contribuție însemnată în ce privește așezarea la locul cuvenit, pe agenda conducerii, a problemelor sociale are comitetul sindicatului din întreprindere, care se ocupă cu stăruință de tot ce ține de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor.— Dacă propunerile noastre sînt totdeauna luate în Seamă, iar problemele pe care le aducem in fata conducerii întreprinderii se bucură de atenție, aceasta se datorește faptului că. înainte de a le formula, Ie discutăm amănunțit cu comitetul de partid, cu tovarășa Victoria Pîriu, secretara comitetului. In felul acesta — ne spunea tovarășa Maria Mărgi- neanu, președinta comitetului sindical — prezentăm conducerii propuneri viabile.Rezultatele bune obținute de colectivul acestei întreprinderi în producție sînt roadele interesului cu care sindicatul urmărește îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor, în spiritul drepturilor conferite de legislația muncii. Nu e de mirare, deci, că se muncește mai bine, mai cu spor, că oamenii Se simt atasati de o întreprindere în care problemele lor personale sînt privite cu atita solicitudine.
Rodica ȘERBAN

muri, distanța între Cluj-Napoca și Satu-Mare este mai scurtă cu 46 kilometri față de traseul Cluj-Napoca — Baia Mare — Satu-Mare, De asemenea, distanța între Cluj- Napoca și Cărei se scurtează cu 81 kilometri față de ruta prin Oradea și cu 84 kilometri față de cea prin Eaia Mare.
Televizoare

cu plata în rateîn zilele „Tîrgului de toamnă", magazinele cu articole electrotehnice oferă publicului cumpărător o gamă largă de televizoare. Din cele 17 tipuri existente — dintre care amintim „Venus", „Olimp", „Aria", „Modern", „Diamant", „Astronaut" — poate fi ales cel care corespunde cel mai bine exigențelor fiecăruia. Aparatele pot fi alese în funcție de mărimea camerei în care urmează să fie amplasate (televizoarele avînd ecrane cu un dia

metru între 49 și 65 cm), precum și de culoarea mobilei (casetele sint de culori diferite). Televizoarele ce se găsesc în magazine sint tipuri îmbunătățite din punct de vedere constructiv și sînt înzestrate cu selector de canale electronic. Cumpărarea unui televizor este facilitată de actualul sistem de vînzare în rate, foarte avantajos, de care beneficiază o foarte largă categorie de cumpărători.

Capacități sporite de tratament 
și odihnăIn fișele de cazare și tratament eliberate de complexul, sanatorial U.G.S.R. de la Băile Felix a fost consemnat cel de-al 17 000-lea turist venit aici de la începutul anului pentru îngrijirea sănătății. Tratamentul acordat bolnavilor de reumatism a fost mult îmbunătățit față de anii anteriori. Astfel, a fost extinsă și dezvoltată pentru prima dată kinetoterapia, o nouă ramură a terapeuticii medicale. în cadrul acestei metodologii s-au a- plicat pe scară largă mecanoterapia și hidromecanica, pe baza unor instalații și aparate realizate cu mijloace proprii, în atelierele complexului. Baza de tratament a fost îmbogățită, de asemenea, cu două noi laboratoare : de chimie și explorări funcționale.Și în alte stațiuni se îmbunătă

țesc condițiile de asistență medicală acordată oamenilor muncii. In prezent se află in construcție noi complexe sanatoriale, care vor mări cu 2 600 numărul de locuri pentru tratament. Astfel, se află în construcție, în stațiunile Hercu- lane și Felix, două unități similare, care vor găzdui serii de cîte 1 100 și, respectiv, 500 de oameni ai muncii, pentru tratarea afecțiunilor reumatismale. De asemenea, la Olănești se construiește un complex pentru boli renale și digestive, cu o capacitate de 500 locuri, iar la Covasna se lucrează la altul — cu 500 de locuri, pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare.Aceste construcții, realizate din fondurile organizațiilor sindicale, urmează a fi date în folosință pînă la sfîrșitul anului 1976.
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SEMĂNATUL GRIULUI
SE DESFĂȘOARĂ DIN PLIN
îndemn la calitate: CE semeni, culegi; CUM semeni, așa culegi

Precipitațiile căzute în ultimele zile au refăcut rezerva de umiditate din sol, ereind astfel condiții favorabile executării lucrărilor de pregătire a terenului și semănat. Acum, toate mijloacele mecanice trebuie concentrate pentru intensificarea însămințării griului și încheierea acestei importante lucrări intr-un timp cit mai scurt. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că pină în ziua de 13 octombrie întreprinderile agricole de stat au semănat 31 la sută din suprafețele prevăzute cu grîu. iar cooperativele agricole — 59 la sută din total. Intr-o serie de județe din centrul și nordul țării — Covasna, Satu-Mare, Suceava ș.a. — semănatul griului s-a încheiat sau este pe terminate. Intrucit apa provenită din ploi a umezit solul pe adincimea la care se ară, au fost schimbate radical condițiile de pregătire a terenului și semănat. Ministerul Agriculturii a recomandat, la teleconferința de marți dimineața. să fie intensificate lucrările de pregătire a terenului și cu fiecare

semănătoare să se însămînțeze cel puțin 10 hectare pe zi. Au fost refăcute și graficele de lucrări. Ele trebuie respectate întocmai, astfel incit- pină la 20 octombrie să se încheie semănatul. întrucît în fiecare județ sint unități agricole care au terminat insămințările, este indicat să se organizeze acțiuni de întrajutorare cu mijloace mecanice. Intensificarea ritmului însămînțărilor trebuie împletită cu exigența permanentă față de calitatea lucrărilor. Iată de ce comandamentele comunale, organizațiile de partid de la sate, conducerile unităților agricole trebuie să urmărească zi de zi, oră de oră, realizarea graficelor la pregătirea terenului și la semănat, să îndrume și să controleze stăruitor activitatea mecanizatorilor, pentru ca însămînțarea griului să se Încheie repede și bine in toate unitățile, pe toate suprafețele prevăzute.Desfășurarea însămînțărilor a constituit subiectul raidului nostru in județele Brăila și Vaslui.
brăila : Cînd exigența coexistă vaslui : „S-au încălcat regulile

cu indulgențaDatorită ploilor care au căzut in cursul ultimelor zile in județul Brăila, rezerva de apă din sol s-a ameliorat simțitor. Ca urmare, condițiile de pregătire a terenului și de însă- mintare a griului s-au îmbunătățit. Pină la 13 octombrie, in cooperativele agricole din județ au fost însă- mintate 23 000 ha cu griu din cele 53 000 ha prevăzute. Raidul efectuat în mai multe unităti agricole a evidențiat preocuparea maioră a comandamentelor comunale, a multor specialiști si mecanizatori pentru calitatea lucrărilor de pregătire si semănat.Pe una din parcelele cooperativei agricole Cotu-Lung. 6 tractoare pregăteau terenul cu discurile. O dată de-a lungul, a doua oară de-a curmezișul și din nou de la capăt, de cite ori e nevoie. La fața locului, Sabin Lăcătușu. inginerul-șef al cooperativei. coordona și Supraveghea executarea lucrărilor. „Nu încorporăm sămința decit în teren pregătit exemplar — ne-a declarat el. De calitatea acestor lucrări depinde nivelul viitoarei recolte". Este o secvepță care poate fi intilnită in multe locuri la semănatul griului in unitățile agricole din județul Brăila. La cooperativa agricolă din Siliștea, Gheorghe Călin, inginerul-șef. ne-a arătat procesele verbale de recepție a calității lucrărilor de pregătire pentru fiecare parcelă care a fost însămânțată cu grîu. Comisia comunală nu avizează începerea semănatului pină nu verifică cum a fost pregătită fiecare parcelă în parte. De asemenea, la Siliștea. Măxineni. Corbu. se respectă cu strictețe măsurile stabilite de comandamentul județean ca la lucrările de pregătire a terenului și semănat să nu se admită abateri de la calitate. Din păcate, în unele locuri, comisiile comunale de recepție nu-și îndeplinesc cu răspundere atribuțiile. Un exemplu. La cooperativa agricolă Scorțaru-Nou, directorul adjunct al direcției agricole a fost nevoit să întrerupă semănatul unei parcele din cauza slabei calități a pregătirii terenului. A luat măsuri de refacere a lucrărilor. Bineînțeles, asemenea situații puteau fi preintîmpinate dacă comisia comunală și-ar fi făcut datoria, și în primul rînd inginerul-șef al cooperativei, care face parte din această comisie. Este un caz care trebuie să dea serios de gindit membrilor comisiei comunale, pentru că de modul în care se pregătește terenul și se însămințează depinde mult nivelul recoltei din anul viitor.

O situație cu totul inadmisibilă s-a petrecut la cooperativa agricolă „7 Noiembrie" — Movila Miresii, unde, din cauza slabei organizări a muncii și a lipsei de control, terenul se pregătește și se seamănă in condiții chiar mai grele decit în zonele neirigate. Aici, udările de aprovizionare au fost făcute neuniform, din care cauză unele porțiuni de teren au fost îmbibate puternic cu apă,, iar altele au rămas uscate. Ca urmare, după arat și pregătit au rămas numeroase insule cu bulgări mari care nu se pot mărunți. Normal era ca la recepție aceste terenuri să fie respinse de la semănat. Numai că recepția nu s-a făcut, iar inginerul-șef al cooperativei, Radian Stănescu, mulțumit că nu l-a controlat nimeni, a dat dispoziție să se semene printre bulgări. Se va realiza în acest fel producția de 4 500 kg griu la hectar cit trebuie să se obțină in condiții de irigare ?Este nevoie câ, pretutindeni, comat -, damentele comunale și comisiile special constituite pentru recepția lucrărilor să-și îndeplinească întocmai atribuțiile, să ia măsuri pentru întărirea răspunderii și exigenței mecanizatorilor, a inginerilor față de calitatea lucrărilor executate. Peste tot, griul să fie insămințat în teren pregătit corespunzător, la o adincime indicată de specialiști și cu normă corespunzătoare de sămință.
Aurel PAPADIUC

agrotehnice
— nu semnăm recepția”în multe din unitățile agricole din județ, pentru asigurarea calității semănatului, lucrările sînt executate cu multă atenție și exigență. Specialiștii supraveghează cu răspundere cum se ară. se discuiește si se tăvă- lugește. Se fac lucrări repetate pină șe asigură patul germinativ corespunzător. Apropierea- încheierii timpului optim de semănat a determinat luarea unor măsuri speciale. Pentru asigurarea adîncimii potrivite de încorporare a semințelor în sol, mașinile au fost echipate cu greutăți în funcție de starea terenului. De asemenea, pentru a, asigura densitatea corespunzătoare, norma de sămință la hectar este mai mare cu 10 la sută. Acolo unde amplasamentele inițiale nu mai pot fi respectate. se procedează la o rearrtplasa- re a griului ținindu-se seama totuși de regulile agrotehnice.Sint prezenți in teren și acordă sprijin și asistență tehnică specialiștii de la organele județene. O.T.C.O.T. și O.I.F. pentru ca in fiecare cooperativă să se realizeze programul de organizare a teritoriului. Pentru reușita tuturor acestor lucrări, comandamentele comunale se preocupă să asigure o temeinică organizare a muncii, folosirea din plin a mijloacelor mecanice și a timpului de lucru. în acest spirit acționează spe

cialiștii în toate cooperativele. La cooperativa agricolă Bogdănița, inginerul-șef C. Iordache sublinia că, avînd în vedere condițiile deosebite din această toamnă, a prevăzut în „registrul griului" două variante de amplasare a culturii, a insistat ca terenul să fie pregătit imediat ce recolta a fost strînsă de pe suprafețele planificate a fi însămințate. Așa se explică succesul din această toamnă al mecanizatorilor de aici, care pină la 13 octombrie au semănat 530 hectare cu grîu din 700 planificate. Mari suprafețe au fost însămințate și în cooperativele agricole Costești, Banca.Este bine că acolo unde se constată abateri de la normele de calitate, lucrările sînt respinse, nu este semnată recepția pină cînd terenul nu se pregătește de semănat la un nivel agrotehnic corespunzător (cum a fost cazul la cooperativele din Dănești și Zăpodeni). Sub nici un motiv, grăbirea semănatului nu trebuie să se facă în dauna calității lucrărilor.Potrivit datelor centralizate la direcția județeană de resort, în cooperativele agricole au fost însămințate cu culturi de toamnă 50 la sută din suprafețele destinate acestora.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii”

La semănatul griului pe terenurile cooperativei agricole din Punghina, județul Mehedinți

Pentru respectarea termenului, ANCHETA ' 
„SCÎNTEir ,

tn industria locală

din județul Vrancea

O gamă largă 
de produseîn unitățile de producție ale întreprinderii județene de industrie locală Vrancea numărul produselor realizate in prezent depășește cifra de 1 000. Dezvoltarea și diversificarea producției in concordantă cu solicitările în creștere ale beneficiarilor interni, cit și ale pieței externe, au găsit o cale eficientă de rezolvare și prin concentrarea eforturilor pentru o cit mai bună valorificare a resurselor materiale existente pe plan local. Această acțiune se desfășoară spb îndrumarea directă a Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vrancea. Prin valorificarea lemnului de diverse esențe, care se folosea în general la confecționarea ambalajelor, s-au executat piese de mobilier stil, o bună parte dintre acestea fiind destinate exportului. O valorificare superioară au găsit și lobdele industriale, deșeurile de plăci fibro-lemnoase la confecționarea ambalajelor și lăzilor destinate unor produse industriale și alimentare. Milioane de lei au intrat la capitolul de venituri al întreprinderii și din livrarea unei game largi de produse confecționate din răchită. Peste 50 la sută din materia primă folosită la confecționarea împletiturilor din răchită destinate exportului este asigurată pe plan local din resursele proprii ale întreprinderii și prin achiziție de la unitățile silvice din județ. Surse mari de venituri au constituit și cioburile de sticlă colectate din județ, din care s-au fabricat sticle de ape minerale in valoare de aproape un milion lei.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii''

Agenda
„TEHNOEXPO ’75“

Aprecieri ale unor participant de peste hotareîn primele trei zile de la deschidere. ..Tehnoexpo ’75“ a fost vizitată de numeroși specialiști din tară, de oaspeți si oameni de afaceri de peste hotare. fapt care dovedește interesul larg de care se bucură această manifestare economică internațională, găzduită de Capitala tării noastre. Este prematur. deocamdată, să vorbim despre rezultatele concrete ne planul tranzacțiilor comerciale. Dar discuțiile fructuoase care au loc între reprezentanții firmelor expozante. contactele dintre specialiști dau tuturor participantilor certitudinea unui succes deosebit. Iată. în acest sens, declarațiile unor oaspeți de peste hotare :EVGHENT KOVALIOV. directorul pavilionului Uniunii Sovietice : „Participarea U.R.S.S. la ..Tehnoexpo ’75“ poate fi considerată. într-o a- numită măsură, ca o vizită de răspuns la expoziția națională „România azi", organizată în luna august la Moscova, care s-a bucurat de un deosebit succes. în pavilionul sovietic expun 7 întreprinderi de comerț exterior si ele prezintă specialiștilor si vizitatorilor din tara dumneavoastră ultimele realizări ale tehnicii din sectoarele care dau profilul noii manifestări economice internaționale de la București. Oferta expozanților sovietici

este concepută în conformitate cu cerințele pieței românești. Ne bucură foarte mult re- întîlnlrea cu prietenii români. Sperăm că tratativele cu specialiștii si reprezentanții Întreprinderilor din România vor duce la încheierea unor contracte reciproc avantajoase. care vor contribui la extinderea continuă a schimburilor comerciale si economice bilaterale, la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Uniunea Sovietică si Republica Socialistă România".WOLFGANG LUCK, directorul pavilionului Republicii Democrate Germane : „Din punctul de vedere al suprafeței de expunere, de aproape 3 000 mp, expoziția R. D. Germane se distinge ca cea mai proeminentă participare de peste hotare la prima ediție a „Tehnoexpo", Produsele prezentate de întreprinderile de comerț exterior „Transport Ma- schinen Export-Import". „Maschinen Export-Import", „VEB Carl Zeiss Jena" și „Intermed Export-Import", bine cunoscute de partenerii din România, cuprind o serie de noi realizări din ramurile de virf. intre care se remarcă exponate distinse cu medalia de aur a Tirgulyi internațional de la Leipzig. La puține zile după semnarea protocolului privind rezultatele coordonării planurilor de dezvoltare

ale economiilor naționale ale Republicii Democrate Germane și Republicii Socialiste România pentru perioada 1976— 1980. participareaR.D.G. la ..Tehnoexpo ’75“ va crea premise favorabile pentru realizarea măsurilor stabilite, pentru creșterea schimburilor reciproce de mărfuri".VASLAV JILEK, directorul pavilionului Republicii Socialiste Cehoslovace : „Cehoslovacia se numără printre narticioantii tradiționali la manifestările economice internaționale găzduite de Capitala României. fapt care dovedește că relațiile comerciale. economice dintre țările noastre se află pe un drum mereu ascendent. Prezenta celor 7 întreprinderi cehoslovace de comerț exterior la această expoziție tehnică constituie un excelent prilej pentru lărgirea si stabilirea de noi contacte cu partenerii români. Ospitalitatea dumneavoastră recunoscută se remarcă și a- cum. la „Tehnoexpo ’75". Amabilitatea si competenta organizatorilor. interesul pentru produsele expuse, manifestat din primele zile, dau garanția că bilanțul participării tării noastre la prima ediție a „Tehnoexpo" va fi întru totul pozitiv".
C. DAN

URZICENI

Produse ceramice deîn ultimul timp, colectivul de la întreprinderea de produse ceramice din Urziceni. județul Ilfov — unitate modernă. cu o capacitate de 73 milioane de cărămizi pe an — a obținut rezultate bune in acțiunea de îmbunătățire a caracteristicilor fizico-mecanice ale produselor realizate aici. Urmărind îndeaproape aplicarea unor tehnologii de fabricație impuse de ritmul înalt și complexitatea lucrărilor de construcții, ceramiștii din Urziceni realizează blocuri ceramice cu goluri orizontale de dimensiunile 290x138x240 și

calitate superioară240x138x290 și blocuri ceramic*  cu goluri verticale de 240x115x138 și 290x140x138. cu calități termice și fonoizolante deosebite. După aprecierile specialiștilor de aici. blocurile ceramice cu goluri verticale, cu o rezistentă de 100—125 kg forță pe centimetru pătrat, pot fi folosite In special la construcțiile cu mai multe niveluri, iar celelalte — la orice tip de construcție pină la două niveluri.

• Sint întirzieri în livrarea unor utilaje contractate de la „Independența" din Sibiu : două cubilouri împreună cu anexele — termen 30 august 1975, un antecreuzet și plăci turnante — termen 30 septembrie a.c„ precum si de la „Balanța" din Sibiu — instalațiile de cîntărire pentru depozitul de șarjare — termen 30 septembrie 1975.• La unele utilaje, cum sînt două amestecătoare rapide — producător „Independenta" Sibiu — termenul contractual de livrare este trimestrul I 1976. Se face un apel la întreprinderea sibiană pentru producerea utilajelor respective pină la sfirsitul a- cestui an.• Nici pină acum nu au fost contractate : separatoarele magnetice cu bandă, instalația de regenerare a a-

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii”

Cum se acționează pentru reducerea
toti contractanta să-si respecte termalele I

De ani de zile. întreprinderea de strunguri din Arad a intimpinat o serie de dificultăți in colaborarea cu alte unități din țară în domeniul a- sigurării pieselor turnate din fontă. Pentru soluționarea acestei probleme s-a luat măsura extinderii turnătoriei de fontă a întreprinderii ară- dene. Potrivit termenului stabilit pentru punerea în funcțiune a acestei capacități suplimentare, unitatea arădeană urmează ca. de la 1 ianuarie 1976. să-și producă singură cea mai mare parte din cantitatea necesară de piese turnate. In afară de aceasta, prin modernizările ce se aduc, prin noile utilaje de performanță ce vor fi montate în turnătorie, se vor asigura creșterea productivității muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă, ridicarea substanțială a calității fontei și. implicit, a pieselor, precum și reducerea abaterilor dimensionale și a adaosurilor de prelucrare.Așadar, importanța noii capacități pentru fabricația de strunguri este incontestabilă. Dar stadiul lucrărilor pe șantier nu oferă garanția că lucrările de extindere a Turnătoriei de fontă se vor incheia la termenul-li- mită stabilit : 31 decembrie 1975. Am notat patru categorii de probleme care trebuie neintirziat soluționate :.• Constructorul — întreprinderea de construcții industriale și montaj Brașov — are o serie de rămineri în urmă față de graficul de construcții- montaj, datorită atit executării unor lucrări neprevăzute inițial, cit și lipsei de materiale și de forță de muncă. Recent, de comun acord cu beneficiarul, a fost întocmit un nou grafic de execuție prin care se re- eșaloneazâ lucrările de constructii- montaj, astfel ca acestea să fie in timp util terminate. Dar nici acest grafic nu este cu strictețe respectai, 

mestecurilor, mașina de formare în consolă cu cap aruncător, filtrele de epurare a gazelor din cubilouri.întrucît fișele tehnice pentru aceste utilaje au fost întocmite încă din 

trimestrul IV al anului 1973, se impune măcar acum, în al doisprezecelea ceas, intervenția hotărită a Centralei industriale de mașini-unelte, mecanică fină și scule și a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.Sintetizăm, spre cunoștința unităților și forurilor vizate, consecințele Cornellu carlan

gospodărire a

aceea. noi sîntem pre- a respecta cu strictețe tehnice, de a conduce'cit desfășurarea procesului
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eventualei nerespectări a termenului de intrare în funcțiune a extinderii turnătoriei de fontă de la întreprinderea de strunguri din Arad :— apariția încă de la începutul a- nului a unor mari, dificultăți în asigurarea pieselor turnate ;— amînarea programului de acțiune pe care și l-a propus întreprinderea arădeană pentru ridicarea calității unor piese turnate, diminuarea consumurilor de metal și de cocs, creșterea productivității muncii.Cum se vede, sint motive serioase pentru care nici nu poate fi concepută amînarea termenului planificat de finalizare a investiției. Plin concentrarea tuturor eforturilor pentru soluționarea urgentă a problemelor semnalate, se pot asigura condițiile pentru punerea în funcțiune, la sfîrșitul anului în curs, a noii capacități de la întreprinderea de strun- din Arad.

consumului de energie și combustibil
7. La cocs Dacă recuperarea resurselor

Industria noastră siderurgică necesită cantități sporite de cocs, materie primă de bază pentru obținerea fontei. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din uzinele cocso-chimice răspund acestei cerințe prin strădaniile lor de a produce cît mai mult cocs. In acest sens, se cuvin remarcate eforturile colectivului uzinei cocso-chimice de la Combinatul siderurgic din Galați, care acționează cu perseverență pentru a gospodări cit mai bine cărbunele utilizat și a produce cît mai multe tone de cocs me

talurgic. In acest an, cocsarii gă- plan Desi- în e- cu celățcni au realizat peste 60 000 tone de cocs metalurgic, gur, în mod firesc, interesează gală măsură și în ce condiții, consumuri de energie și combustibil se fabrică cocsul. Pentru a se obține o tonă de cocs, la uzina din Galati este necesar să se consume, conform normei, 14,6 kilowați-oră de e- nergie și 105 kilograme de combustibil convențional. Pină la această dată, cele mai bune rezultate le-a obținut colectivul schimbului C. Deviza lui de muncă este : „Cocs de calitate, cu consumuri de energie și combustibil minime".

i — Prm specificul ei, spuneaAndronache Enache, șef de echipă, activitatea cocsarilor se desfășoară după grafice extrem de precise. Orice neajuns în pregătirea locului de muncă, cea mai mică defecțiune a, mașinii de încărcat pot duce la rebutareâ șarjei de cocs și la un consum de energie și combustibil suplimentar. De ocupați de prescripțiile mai bine tehnologic.Și, într-adevăr, la bateriile de cocsificare se acționează cu răspundere și pricepere pentru ca fiecare încăr- care-descărcare a piloților — cărbunele cocsificabil măcinat și presat intr-o anumită formă — să se facă într-un timp cit mai scurt. Un minut în pius înseamnă pierdere de căldură, deci, implicit, consum suplimentar de combustibil. Muncitorul Gheorghe Hrișcu, un exemplu de conștiinciozitate in muncă, lucra la curățirea ușiior de la celulele bateriilor — operație ce se execută in 

perioada descărcării piloților. Si lucra bine, întrucît orice neetanșeita- te a ușilor determină eșapări de gaze de cocs, risipă de energie termică.în urma unor studii ample, la bateriile 3 și 4 s-a introdus un nou grafic de încărcare a piloților. Prin respectarea acestuia, mașinile de încărcat funcționează mult mai rațional și consumul de energie electrică este diminuat. Concomitent, prin e- fectuarea lucrărilor de întreținere la timp și de bună calitate, a fost posibil să se mărească fiabilitatea unor utilaje și avariile să fie mai reduse.Totuși, la uzina cocso-chimică gă- lățeană. utilajele nu funcționează la întreaga capacitate. Benzile transpor

toare, concasoarele, dozatoarele și amestecătoarele merg încărcate parțial, în proporție de 60—75 la sută. De multe ori, instalațiile de alimentare cu cărbune cocsificabil funcționează „în gol". Și astfel. în fiecare minut, se irosesc zeci și sute de kilowați-oră.— Această situație necorespunzătoare, ne relata Ion Andronic, șeful atelierului de întreținere electrică, va fi înlăturată. în paralel cu ridicarea gradului de utilizare a instalațiilor, pe baza bilanțurilor energetice cunoaștem clar unde trebuie să ne îndreptăm atenția. In prezent le reactualizăm și vom introduce sisteme de măsură a consumului la majoritatea utilajelor și instalațiilor. In acest fel vom ști cu precizie cum acționează fiecare colectiv din uzina noastră pentru buna energiei.In anul viitor, prin funcțiune a bateriilor re nr. 5 și 6, avînd odeosebită față de cele existente, va asigura o dimensionare mult mal

carepropriile in-trimestre am800 000 kWh

4—5
tone

rațională a consumurilor de energie și combustibil necesare fabricării cocsului. Iar introducerea procedeului de stingere uscată a cocsului va da posibilitatea recuperării unor cantități importante de căldură, vor fi valorificate în stalații.— Faptul că în trei consumat suplimentar energie electrică și 7 000 tone combustibil convențional, preciza ing. Costică R^chitan. șef de secție la uzina cocso-chimică, ne obligă să acționăm cu mai multă fermitate pentru reducerea consumurilor și încadrarea in norme. O importantă sursă pe care trebuie să o valorificăm mai stăruitor este recuperarea resurselor energetice secundare. în acest domeniu am obținut rezultate bune, dar în prezent se pierd incă în atmosferă, in fiecare lună, milioane metri cubi de gaze de cocs, ceea ce echivalează cu 2 200 combustibil convențional.Cum se explică această situație ? Răspunsul l-am aflat din discuțiile avute cu tovarășii din conducerea uzinei cocso-chimice și a combinatului. în noiembrie 1973 a fost dată în exploatare instalația de desulfurare ți obținere a sulfului, care a funcționat citeva luni și apoi cu intermitente. Ce rol are această instalație ? Gazul de cocs cu un conținut pronunțat de sulf este purificat, pentru a se extrage unele produse chimice, printre care și cantități importante de țulf, și, în același timp. în scopul utilizării lui la Centrala termoelectrică din Galați, ca gaz combustibil. în prezent, instalația amintită nu mai funcționează. Trei pompe de s-au deteriorat. Cauza ? Soluția dată de specialiștii de la Institutul de proiectări metalurgice (IPROMET) este greșită. Ei au prevăzut achiziționarea din import a acestor pompe, dar acestea nu sînt adecvate condițiilor tehnice impuse de gazul de cocs. între alte neajunsuri, menționăm și alegerea simpliste, după cum liștii din combinat, gaze arse. Nici pinătul — IPROMET — nu a găsit soluția concretă. Și, astfel, tergiversarea rezolvării acestor probleme are o dublă implicație : pe de o parte nu este realizată producția planificată de sulf, iar pe de altă parte, lunar se irosesc peste 2 200 tone de combustibil convențional.
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O exigență a invățămîntului nostru:

LICEELE PEDAGOGICE
UNITĂȚI MODELNe aflăm în biroul directorului liceului pedagogic „Spiru Haret" din Buzău, prof. Nicolae Axinte. Ne interesăm de specificul unei astfel de unități școlare, de împlinirile și perspectivele liceului... Un telefon ne întrerupe discuția. De la o școală din oraș se solicită liceului pedagogic un elev din ultimul an pentru a suplini un învățător bolnav. Un caz cu totul ieșit din comun ?— Nu sînt rare cazurile cînd primim asemenea solicitări — ne spune directorul. In general, liceul nostru se bucură de prestigiu în județ, pentru pregătirea temeinică pe care o asigură elevilor săi. pentru condițiile de studiu și de perfecționare pe care le oferă cadrelor didactice din rețeaua invățămîntului preșcolar și primar. în ce ne privește, ne străduim să răspundem exigenței firești pentru specificul liceului nostru, de a fi o unitate model în peisajul școlar al județului.„Liceul pedagogic — unitate model de învățămînt 1“ — am auzit frecvent formulată această exigentă și ambițioasă cerință, în timpul raidului nostru prin licee pedagogice. Argumente întemeiate, de ordin so- cial-educativ și pedagogic, o susțin : liceele pedagogice pregătesc educatoare pentru grădinițe și învățători pentru clasele ciclului primar, acolo unde se pun bazele formării etice și cetățenești a celor mai tineri membri ai societății noastre socialiste, în același timp, ele au menirea să contribuie la permanenta perfecționare a cadrelor didactice din rețeaua locală a învățămintului preșcolar și primar ; în plus, au și rolul de laborator pentru experimentarea și generalizarea unor noi metode și tehnici didactice.— Și ce condiții se cer asigurate pentru ca liceul pedagogic să-și poată îndeplini aceste atribuții ?— Teoretic vorbind, ele trebuie să dispună de cadre didactice cu experiență și înaltă competență, de o realistă orientare, din partea forurilor centrale de învățămînt, prin planuri și programe, să-și desfășoare activitatea într-un cadru didactic corespunzător.— în practică, sînt îndeplinite a- ceste condiții ?Răspunsul la această ultimă întrebare l-am aflat vizitînd cîteva licee pedagogice — din București, Arad, Buzău — unități cu îndelungată tradiție și bogată experiență în pregătirea educatoarelor și învățătorilor.Am întilnit profesori cu bogată experiență profesională, pasionați de activitatea pe care o desfășoară, promotori de metode și tehnici didactice modeme. Pretutindeni se fac eforturi, cu sprijinul ministerului de resort, al organelor locale de învăță- mînt, pentru perfecționarea personalului didactic.Liceele amintite au afiliate grădinițe și scoli de aplicație, pentru practica pedagogică curentă a viitoarelor cadre didactice, dispun de cabinete și laboratoare modern utilate, în care se fac simțite mina de buni gospodari, inventivitatea și fantezia creatoare a profesorilor ș,i elevilor. Utilizarea mai rațională si eficientă a spațiului de studiu (în-

deosebi la Liceul pedagogic de învățători din București) va face să sporească eficienta procesului de pregătire. Subliniem preocuparea pentru condițiile de viată ale elevilor. De exemplu, prin darea în folosință a noii cantine moderne și a internatului confortabil se vor asigura si elevilor-viitori învățători din București condiții și mai bune de studiu, de viață.în ceea ce privește problema orientării pregătirii teoretice și practice a elevilor prin planuri și programe de învățămînt, interlocutorii au făcut o serie de interesante propuneri vizînd cu precădere înnoirea și ancorarea mai puternică în realitate a întregului proces instructiv-educa- tiv.—> Este pozitiv faptul că Ministerul Educației și Invățămîntului a conceput pregătirea generală a elevilor din liceele pedagogice la nivelul celei din liceele real-umaniste. des- chizîndu-le perspectiva perfecționării pedagogice prin învățămintul superior — ne-a spus prof. Marin Stoi- cescu, directorul Liceului pedagogic de învățători din București. Ar fi de dorit însă să se asigure o mai pronunțată stabilitate a planurilor de invățămint, tocmai pentru a exista timp ca eficiența acestora să poată fi verificată în practică.în legătură cu planurile și programele de învățămînt, ni s-a spus :Prof. dr. Vasile Popeangă, directorul Liceului pedagogic din Arad : Consider utilă introducerea în planul de invățămint a unui obiect de studiu „Tehnica mijloacelor de învăță- mint“, prin intermediul căruia elevii, viitoare cadre didactice, să fie deprinși nu numai cu manipularea, ci și cu repararea diferitelor aparate cu care sînt înzestrate curent școlile.Prof. Nicolae Axinte : Ținînd cont de rolul și locul matematicii în școala modernă, socotesc necesar ca în planurile de învățămînt să capete o pondere mai mare unele discipline științifico-realiste, pe seama renunțării la diferite capitole perimate sau prea „stufoase" din metodici ; în plus, toate disciplinele de invățămint se cer corelate mai ferm, la dimensiunile lor practice, cu cerințele vieții, ale realității sociale.— în lumina indicațiilor conducerii partidului privind legarea strînsă a invățămîntului de practică, de producție — ne-a spus prof. Elvira Crețu, din București — cred că va trebui să acordăm în ansamblul pregătirii elevilor o pondere mai mare practicii pedagogice, care a rămas la dimensiuni prea modeste. Aș propune, bunăoară, studierea posibilității ca practica continuă, care precede examenul de diplomă, să sporească de Ia două săptămini, cit este în prezent, la o lună sau chiar ia un trimestru întreg, iar „atestatul" de învățător să fie acordat absolventului prin consemnarea activității sale concrete, practice, în clasă, nu doar printr-o examinare „teoretică" pra unui plan de lecție.Păreri unanime converg în propuneri vizînd aspecte de ordin general. De pildă, mai raționala organizare a liceelor pedagogice — eventual prin unități interjudețene puternice,

preferabilă actualei rețele, prea răspîndită pe teritoriul fiecărui județ și inegală ca bază materială, ca personal didactic calificat — o selecție mai științifică a elevilor Ia intrarea in aceste unități de pregătire pedagogică, îmbogățirea periodică a dotării didactice cu tot ce produce nou tehnica și știința învățării.O atentă studiere de către forurile centrale de învățămînt a unor asemenea propuneri, In general a experienței și tendințelor de înnoire și modernizare a acestor unități școlare, va putea oferi o bază reală de perfecționare a învățămintului liceal pedagogic, pe măsura cerințelor și exigențelor pe care societatea noastră socialistă le pune, mai cu seamă în această perioadă, în fața educatoarelor și învățătorilor.
Florica DINULESCU 
Constantin S1M1ON
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PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Biblioteca pentru toți : șt. O. 
Iosif. O sută de ani de la 
naștere.
Clntece "
Floarea 
men tar 
de film 
Telex. 
Fotbal : F.C. Bihor — 
Tg. Mureș. 
Tragerea Pronoexpres. 
Telex.
Cîntă acordeonlstul Con
stantin Bordelanu.

17,20 Pentru timpul dv. liber vă 
recomandăm...
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Muzică ușoară.
Mult e dulce și frumoasă...

11.15
11.30

12,00
15,00

16.50
17.00
17,05

17,35

oltenești.
de stîncft — doeu- 

reallzat de studioul 
TV.

A.S.A.

17.45
18,00
18,25 Cîntecele noastre, țării le-n- 

chinăm.
Tribuna TV. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Imn la zidirile patriei — e- 
misiune de versuri.
Revista economică TV. 
Telecinemateca : „Marile fa
milii".
24 de ore.
PROGRAMUL II
Studio ’75... gazdă a tinerilor 
din sectorul 8.
Formații instrumentale ro
mânești.
Telex.
Inscripții pe celuloid.
Roman-foileton : „Familia
Thibault” — episodul IV.

20,10
20,35

22,10

20,00

20,25

21.15
21.20
21,40

Gravura japonezăLa Galeriile de Artă Universală ale Muzeului de Artă al Republicii s-a deschis expoziția „Gravura japoneză în secolele XVIII și XIX“ — prima prezentare de proporții mai ample a tezaurului de peste 2 000 de stampe japoneze aflate în fondul muzeului. Organizată cu mult gust și în- tr-o ambianță evocatoare, expoziția prezintă, printre vase decorative și platouri din manufactura Sat- zuma, aproape 120 de gravuri dintre cele mai reprezentative ale școlii ukiyo-e, cea care a stirn.it un entuziasm atît de înflăcărat printre pictorii de cultură la sfirșitul trecut.începînd crare de mare finețe a lui Okumura Masa- nobu, cel care în prima XVIII a in lemn inovații — cum in două culori — și ale cărui lucrări sint destul de rare, în expoziție figurează maeștrii necontestați ai genului : Katsukawa Shunsho, Suzuki Harunobu, Ho- sada Eishi, și mai cu seamă : Hokusai, Utamaro. Hiroshige. Toyo-

și oamenii din Franța secolului
CU O 1U-

jumătate a sec. adus gravurii o serie de importante ar fi gravura și apoi trei

Conferințele județene 
ale organizației pionierilor

kuni. Kunisada I (Ku- nisada Toyokuni) — precum și o serie de anonimi (de fapt artiști încă neidentificați) cu lucrări nu mai puțin fermecătoare. E vorba de opera unor artiști care, pe tot parcursul secolelor XVIII și XIX. și-au
CARNET

PLASTIC
propus, în opoziție cu pictura tradițională o- ficială. să reprezinte viața in mai toate aspectele ei : pe străzi, în intimitatea locuințelor, pe scenele de teatru. Un critic afirma că nu există aspect al realității pe care Hokusai să nu-1 fi reprezentat in lucrările sale.Acești artiști aveau să ridice gravura (modalitate plastică ce o- feră posibilitatea multiplicării. a unei mai largi difuzări și a ținui preț mai scăzut) la adevărate capodopere artistice.Scene de gen, portrete de actori și de femei, peisaje ale e- Docii, de un farmec

specific, sinteză a u- nei seculare măiestrii în nuanțarea trăsăturii de penel și a culorilor își dezvăluie astfel o forță evocatoare, expresivă, neobișnuită, cu toată acea grație care a fascinat Europa, prin autenticul temei și, deopotrivă, al actului artistic. Pescarul lui Shunsho. Copilul cu lăcustă al lui Harunobu, Uliul sau Tinerele femei pictind ale lui Utamaro, nenumărate peisaje de Hokusai (printre care celebrul Val sau Muntele Fuji în furtună) sau cele de Hiroshige, sînt doar citeva menționări din nenumăratele opere valoroase expuse.Și totuși expoziția nu înfățișează decit în parte lucrările existente la cabinetul de stampe și desen (și nici măcar pe toate cele revelatoare).Căci ea constituie abia un prim și merituos contact cu un tezaur național a cărui amploare era mai puțin cunoscută pină a- cum marelui public. Expoziția subliniază valoarea unui act de cultură menit să prezinte rafinatul creuzet de frumusețe care este arta poporului japonez.
Nîna 
STANCULESCU

Pionierii patriei trăiesc in aceste zile momente de o puternică semnificație politico-educativă. prilejuite de conferințele județene ale organizației pionierilor.In cele 32 de conferințe județene care și-au ținut lucrările pină in prezent. delegații unităților și ai consiliilor organizației pionierilor au dezbătut. într-un spirit de înaltă exigentă, sarcinile ce revin organizației pionierilor în aplicarea istoricelor hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., a prețioaselor recomandări ale secretarului general al partidului, analizind pe larg activitatea desfășurată în perioada ultimilor patru ani în domeniul educației prin muncă și pentru muncă, contribuția adusă de unitățile, detașamentele și grupele de pionieri la obținerea unor rezultate cit mai bune la învățătură, sprijinul acordat școlii în pregătirea practică productivă a tinerei generații. în legarea învățămintului de practică.De asemenea, a fost dezbătută activitatea ideologico-politică de educare în spirit revoluționar a pionierilor și școlarilor, pentru cunoașterea cit mai temeinică de către aceștia a trecutului glorios de luptă al poporului și partidului nostru, al clasei muncitoare. a realizărilor obținute de oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități pe calea construcției socialiste multilateral dezvoltate.Participant!! la conferințe, pionieri, comandanți-instructori, cadre didactice, părinți, specialiști din diferite domenii de activitate, au reliefat experiența acumulată de organizație în antrenarea pionierilor la conceperea, organizarea și conducerea propriilor lor acțiuni, în perfecționarea cadrului politic, organizatoric al muncii educative și de afirmare a democrației pionierești. în acest context, a fost

apreciat în mod deosebit bogatul conținut politico-educativ al unor ample acțiuni pionierești cum sint : „De la comuniști învățăm cutezanța". „Noi creștem o dată cu țara". „Partid iubit, părinte drag, iți mulțumim". „Marșul Victoriei". „Asaltul Carpați- lor". „România socialistă, tara mea de glorii".Animați de dorința de a găsi metodele și formele cele mai adecvate pentru formarea profilului etic și profesional al tinerel generații, partici- panții au adoptat planuri de măsuri menite să îmbunătățească contribuția organizației pionierilor la educarea prin și pentru muncă. în spirit revoluționar. a pionierilor și școlarilor, la formarea viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră.La lucrările conferințelor au participat prim-secretari si secretari ai comitetelor județene ale P.C.R.în cadrul conferințelor, participan- ții la secțiunile pentru pionieri au ales locțiitorii președinților consiliilor județene, pionierii delegați la Conferința Națională ; în secțiunile pentru adulți au fost alese consiliile județene si delegații la Conferința Națională.Conferințele județene au adresat, în numele tuturor pionierilor și școlarilor. al cadrelor care se ocupă de educarea tinerei generații, telegrame Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceausescu. în care exprimă profunda dragoste si recunoștință ne care copiii patriei le nutresc fată de partid si secretarul său general, angaiîndu-se să acționeze cu toată hotărîrea pentru traducerea in viață a sarcinilor trasate de partid organizației pionierilor în educarea tinerelor vlăstare ale tării. în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului si comunismului. (Agerpres)
ÎN CAPITALĂ

Expoziție de grafică din Cubaîn sala Ateneului Român s-a deschis, marți la amiază, o expoziție de grafică din Republica Cuba. Organizată de Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste în cadrul programului de colaborare culturală dintre cele două țări, expoziția se înscrie în șirul manifestărilor prilejuite de cea de-a XV-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și Cuba. Graficienii Cesar Leal Jimenez, Jose Luis Posada Medio, Roberto Fabelo Perez și Luis Miguel Valdes expun 60 de lucrări care transmit mesajul de pace al poporului cubanez, bucuria de a trăi și a munci, de a-și clădi un viitor din ce în ce mai luminos, în care sînt prezentate chipuri expresive de oameni, constructori ai vieții noi.

La festivitate au rostit scurte alocuțiuni Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, și Luis Miguel Valdes, comisarul expoziției.In asistență la vernisaj se aflau Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Potîngă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.Au participat, de asemenea, Humberto Castello, ambasadorul Republicii Cuba la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
(Agerpree)

ROMÂNIA-FILM prezintă un film de Krzysztof Zanussi

„RĂTĂCIRE-

■FAPTUL!
DIVERS
La o trecere 
de pietoniO trecere marcată pentru pietoni în orașul Constanța. Imediat după ce semaforul electric a indicat culoarea verde, doi pietoni incep traversarea străzii. In aceeași clipă însă, trecînd peste culoarea roșie, ș-a năpustit spre ei autoturismul 1—CT—5237, condus de proprietarul său, Ion Matei, angajat la I.C.S. Alimentara. în urma izbiturii, cei doi pietoni au fost proiectați pe capota mașinii. Și au mers așa, pe capotă, 100 de metri, pină cind cel de la volan a oprit mașina. In loc să le acorde Celor doi pietoni, pe care-i accidentase, primul ajutor și să-i ducă la spital, el i-a dat jos de pe capotă, i-a lăsat pe marginea drumului, și-a dus mașina la garaj, a pus prelata pe ea — ca să ascundă parbrizul spart — și s-a dus acasă. într-un timp record — mal puțin de două ore — lucrătorii de miliție au bătut la ușa făptașului. Și ce credeți că au stabilit ? Nu numai că trecuse pe stop, nu numai că accidentase doi pietoni și că fugise de la locul faptei, dar I.M. condusese sub influența alcoolului!
Vis urît

Petrică, Ionel, Florin..'. Nume 
obișnuite de băieți. Nume la 
care ar fi putut răspunde, peste 
Cițiva ani, niște băieți sari niște 
fete — Petruța, Ionica. Florenti
na. Nume la care insă nu vor 
răspunde nici băieții, nici feti
țele, niciodată. Și nu vor răs
punde pentru că nu le-a fost 
dat să vadă lumina zilei. Cele 
care ar fi trebuit să dea viață 
din viața lor acelor băieți și a- 
celor fete, ademenite de Geor- 
geta Panait din Bărcănești-Ilfov, 
nu vor mai fi niciodată mame. 
Nu vor mai fi pentru că această 
Georgeta Panait a întrerupt 
cursul normal al sarcinii... Ares
tată de miliție, s-a plins că o- 
dată a visat urît. Se făcea că ve
neau spre ea, tnconjurind-o jl 
acuzînd-o. Petrică, Petruța, Flo
rin, Florentina... Toți acei bă
ieți și toate acele fetițe cărora 
le-a retezat brutal firul vieții...

I 
I

TO AM NA MUZICALĂ 
CLUJEANĂ"Prestigiosul festival „Toamna muzicală clujeană", aflat la a X-a ediție, s-a încheiat. Cele 11 manifestări din cadrul festivalului au adus reale satisfacții artistice celor peste 9 000 de melomani clujeni prezenți la spectacole. După părerea specialiștilor, repertoriul „Toamnei" a fost bine alcătuit, el a cuprins, alături de piese clasice, și numeroase lucrări de muzică contemporană românească. O surpriză plăcută a constituit-o ansamblul de suflători și percuție al Filarmonicii clujene, ca de altfel și formația „Ars Nova", condusă de compozitorul C. Tăranu. Festivalul a avut oaspeți valoroși din

Carnet cultural
■tară si de peste hotare, si anume Filarmonica „George Enes- cu“ din București. Filarmonica din Varna (R. P. Bulgaria) și cvartetul de stat al R.S.S. Lituaniene, numeroși dirijori și soliști. (Alexandru Muresan).

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂLa Satu-Mare s-a desfășurat o sesiune științifică pe tema „Contribuții la cunoașterea etnografiei și folclorului zonei Codru". Au prezentat comunicări cercetători de la Institutul de cercetări etnologice și dia-

lectologice București, sectorul de etnografie și folclor al centrului de științe sociale al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, muzeele județelor Maramureș și Satu-Mare, Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă Satu-Mare etc. Manifestarea — prima de acest fel care a- bordează zona Codrului — se înscrie în spiritul programului de măsuri adoptat de biroul comitetului județean de partid, care vizează intensificarea activităților de cunoaștere, conservare si valorificare a comorilor de artă

populară Si folclorică ale județului. (Octav Grumeza).
EDUCAȚIA 

ATEIST-ȘTIINȚIFICĂAceasta a fost tema consfătuirii care a avut loc în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Organizată sub egida comisiilor județeană și municipală de difuzare a cunoștințelor științifice, consfătuirea a evidențiat, prin materialele prezentate, experiența dobîndită jn acest domeniu, conturîndu-se, totodată, un cuprinzător program de măsuri pentru perioada următoare, cit și căile și modalitățile care se impun a fi folosite cu prioritate în educarea ateist-științifică a maselor. (Virgiliu Tătaru).
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I
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producție a studiourilor poloneze. In rolul principal : 
Maja Komorowska

r ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI «ADNOTĂRI

Textele muzicale —o problemă 
de nerezolvat?Răsfoim cîteva texte de muzică ușoară recent aprobate de o comisie de creație de la Radiodifuziune. O comisie din care, a- flăm, fac parte și doi poeți. Ceea ce nu ne prea vine să credem cînd citim negru pe alb ce spune, de pildă, un marinar (personaj de cintec) iubitei sale : „Cînd mă 

plimb în uts cu tine / în parfum de flori de 
tei / Iată ți sergentul 
vine : „Scoală-te, ești 
schimbul trei". Iar cînd O fată (tot personaj) își ceartă iubitul, precum urmează : 
„Timpul știi să îl pro
gramezi / La calcula
tor t Știi formule mii 
și mii / Dar la-ntilni- 
re uiți să vii / Spui că 
uiți, uiți, uiți, uiți, 
uiți mereu / Cum să 
fac să-ți amintești / 
Că doar n-o fi prea 
greu..." Ideea că o semnătură de poet a putut gira asemenea năzbîtii devine imposibilă. Și totuși...Și totuși, astfel de mostre ale prostului gust continuă să fia scrise, puse pe muzică, aprobate, tipărite, difuzate, cintate. Fie cu jale mare („Adio, 
adio / Iubire din alte 
vremi / Acum e za
darnic / Să mă chemi / 
Să dărui uitării tim
pul ! Adio"), fie cu

bucurie și mai mare 
(„Trec pe stradă și-n 
vitrină / Mă descopăr 
și zîmbesc / Mi-e pri
virea mai senină / 
Și-asta pentru că iu
besc"), fie revendicativ („Și eu am drep
tul la iubire / Și-n 
mine bate inima / 
Vreau partea mea de , 
fericire / Cu ce am eu 
mai scump în ea I Nd 
te juca !“),' fie implorator, melancolic, ha- zos, nonșalant, „folcloric", tragic și așa mai departe — totul înecat în „iubire-feri- cire", „stea-mea“, „ui- tare-chemare" șl cite și mai cite.De unde această permanență a submedio- crității textelor de muzică ușoară ? Să fie vorba de o inflație a 
genului ? O socoteală simplă ne arată că nu este așa. Iată : există, la noi, vreo 80 de compozitori de muzică ușoară. Aceștia produc anual aproximativ 500 de cîntece, dintre care cam 100 se dovedesc a fi bune sau acceptabile. E mult I E puțin ? O sută de cintece înseamnă aproximativ 300 de minute. Adică foarte puțin 
din cele 400 000 de 
minute de muzică 
ușoară pe care le di
fuzează anual postu
rile noastre de radio Concluzia este eviden

tă pentru oricine: nu de inflație a genului este vorba, ci de in
flație a proastei cali
tăți.Situația arătată mai sus ar impune ca nici un moment să nu se facă rabat calității, ca exigența comisiilor de creație să respingă mediocritatea, banalul, să pună in locul „a- mabilității" judecata severă, avînd drept unic criteriu valoarea artistică și, deopotrivă, cea educativă a lucrărilor aprobate. O educație specifică, făcută cu mijloacele frumuseții artistice inspirate din ceea ce este intr-adevăr caracteristic spiritualității noastre contemporane : sentimentul civic, afirmarea eticii socialiste, spiritul constructiv, patriotismul. Tînăr sau vîrstnic, omul societății noastre nu poate fi imaginat ca puțind să prețuiască „ceru-m- pestrițat", „giulgiul proaspăt" sau „mintea nebună", puse pe note cu totală lipsă de răspundere de unii dintre autorii noștri de muzică ușoară.Avem compozitori, poeți, textieri de real talent. (Nu o dată a fost subliniată valoarea unor cîntece ca î „Declarație de dragoste", „Copacul", „Ai a-

părut ca o poveste", „Baladă", „întindeți mîinile prieteniei", „Ce cuvînt", „Vrem pace pe pămînt", „Baladă pentru acest pămînt", „România", succese ale Festivalului „Mamaia ’75"). Tocmai de aceea trebuie pusă stavilă torentului de vorbe goale, inacceptabile etic și estetic, impietînd muzica, abu- zînd de răbdarea ascultătorului, creind o imagine falsă asupra gustului publicului nostru.Soluții ? Ele se cunosc de mult — adică de cînd textele de muzică ușoară au devenit o...eternă problemă a muzicii noastre. Se impune o intervenție mai fermă din partea Radiodifuziunii. Comisiile trebuie să fie pătrunse de importanța răspunderii față de fiecare cuvînt acceptat ca „bun de largă circulație" artistică. La rindul ei, Uniunea

scriitorilor, solicitată de multă vreme, trebuie să-și dea concursul permanent și calificat — și într-un mod care să-i implice forța creatoare și prestigiul. In sfîrșit, mai multă exigență din partea compozitorilor înșiși, cărora nu trebuie să le fie indiferent ce mesaj uman și ce expresie literară capătă muzica lor. A- devărul unanim recunoscut că orice act artistic adresat publicului are, în concepția societății noastre, o finalitate civică nu se poate împăca în nici un caz cu acceptarea produsului sub- artistic, nociv, numai pentru că ar aparține unor „genuri minore". Arghezi spunea undeva că $i-l recunoaște drept bun tovarăș de condei, respectîndu-1 ca atare, chiar și pe autorul de răvașe de revelion, cu condiția ca acesta să pună ta

lent, suflet, răspundere față de semeni, în fiecare dintre cele patru rînduri așternute pe hîrtie. Din acest punct de vedere, nu există „gen minor".Există numai concepție minoră asupra misiunii artei. Și tocmai împotriva aceste! mentalități trebuie să lupte necontenit Uniunea compozitorilor, Uniunea scriitorilor, ■consiliul de creație âl Radiodifuziunii, instituții importante, prestigioase, care, în mod inexplicabil, cam prea de multă vreme par a se fi obișnuit cu ideea că problema textelor de muzică ușoară este Irezolva- bilă și că, vorba unui text dintre cele cu atîta ușurință aprobate : „Ce să-i faci / Ce 
să-i faci ? / Stai și 
taci / Stai și taci..." Dar pînă cînd ?

Smaranda 
OTEANU

Revistele de cultură județene — 
oglinzi palide ale mișcării teatraleIntr-un moment în care inaugurării noului sezon teatral i s-a acordat. în mod fericit. o importantă mai mare decît în alți ani, ne-am întrebat : cum este oglindită deschiderea stagiunii teatrale în revistele de cultură județene ? Am cercetat numerele a-

nărute în această perioadă. Ni s-a oferit de către mai toate, indiferent de locul și periodicitatea apariției. un răspuns care — din păcate, cu prea mici nuanțări si diferențieri — poate fi formulat astfel : revistele de cultură județene nu reflectă în nici

un fel realitatea si problemele pe care le ridică sezonul teatral 1975—1976. Ca si cind teatrul din respectiva localitate nici n-ar e- xista. Ca si cînd momentul Inaugural, dincolo de aspectul lui festiv, n-ar constitui importantul prilej al unei orientări de sub

stanță. Ca si cînd revistele respective n-ar avea datorii majore în dezvoltarea culturii noastre teatrale. Cu una sau două excepții. proiectul de repertoriu al colectivelor teatrale respective nu este nici măcar anunțat. Nici vorbă de a- precierea lui. de Suttu- herea lui dezbaterii publice.Singura referire la deschiderea stagiunii, a revistei „Cronica" din Iași — oraș ale cărui instituții teatrale se confruntă cu multiple si interesante probleme de creație, de opțiune artistică, de valorificare a talentelor. de cunoaștere și satisfacere a publicului etc — se face la rubrica de anunțuri ale reprezentațiilor zilnice. Numai atît loc să ocupe. în preocuparea colectivului redacțional. în programul publicației, o instituție teatrală ne u- merii căreia anasă greaua misiune de a continua si îmbogăți nobila tradiție a unor Millo si Alecsandri. a unui Sadoveanu ?... Sau. poate. lipsește spațiul tipografic ? Nici vorbă, cită vreme în același număr, din luna septembrie, aflăm două comentarii ample consacrate unor cărți de teatru si chiar un articol de semnalare a „crizei teatrului" la Festivalul de la... A- vignon.Dar această ciudată așezare a priorităților publicistice, vădită cu

prilejul deschiderii stagiunii, nu este în- timolătoare. Căci, răsfoind colecțiile revistelor județene, întor- cîndu-ne la numere în care teatrul ocupă un spațiu măi larg, nu aflăm, aproape fără excepție, nici un material de lucru, de dezbatere concretă, e- ficientă (de pildă, o necesară analiză a stagiunii). Este notabilă. desigur, atenția acordată cărții de teatru — dar de ce în detrimentul mișcării teatrale propriu-zise din județul respectiv ? De asemenea. este lăudabil efortul — vizibil îndeosebi în paginile „Tribunei" și „Familiei" — de a informa cititorii asupra mișcării teatrale din întreaga tară — dar de ce apar uneori „corespondente" axate pe manifestări secundare si de ce. de pildă, se retine atentia cititorilor cu mediocrul „Titanic vals" de la „Bu- landra", fără să li se spună nimic despre memorabilul „Azil de noapte" de la același teatru ?... Și de ce, în altă ordine de idei, modalitățile publicistice în care sînt abordate problemele teatrale rămîn atit de reduse ?Căci, pentru majoritatea revistelor, cronica rămîne singura modalitate de referință la viata teatrelor. Și nu atît cronica înțeleasă ca formă de reflectare autentică si Îndrumare a creației.

cit articolul de consemnare complezentă, exclusiv laudativă a unui fabt teatral, tra- . tat îndeobște în afara contextului care l-a generat, a semnificațiilor lui mâi largi.Lipsesc, cu rare și palide excepții, din revistele de cultură județene analiza și dezbaterea programului artistic si ideologic al teatrelor respective, aprecierea opțiunilor repertoriale, se acordă putină atenție vieții interne, structurii artistice a colectivelor, climatului de muncă, căutărilor generatoare de succes sau de eșecuri. De asemenea, preocupările de sondare a opiniei publice în privința repertoriului. a modalităților de spectacol, a receptării unei montări sau alteia sînt ca si inexistente.Se poate spune, deci, că indiferenta cu care au întimpinat revistele județene de cultură debutul stagiunii teatrale nu este întîmplă- toare. ci reflectă o carență cvasipermanen- tă. Care, sperăm, nu va lăsa indiferente nici colectivele redacționale. nici forurile culturale locale, instituții care vor da publicațiilor. sîntem siguri, în sensul sugerat mai sus. o îndrumare și un sprijin mai substanțiale.
Natalia STANCU 
ATANASIU_________________________

A ieșit»
cu... cintec

Conducerea C.A.P. Corlățel 
(Mehedinți) a solicitat de la 
autobaza Vinju-Mare un auto
camion : „Vă rugăm foarte, 
foarte mult să ne dați un ca
mion. Ne trebuie foarte, foarte 
urgent la transportul porumbu
lui din cimp". A doua zi de di
mineață, șoferul Păun Stelică 
s-a prezentat la C.A.P. Corlățel 
cu camionul 21—MH—1684.

— Pe care tarla mă duc ? — 
a întrebat el.

— Șezi blind și nu te grăbi — 
i-au răspuns mai marii de la 
C.A.P. Noi te plătim, și faci ce 
zicem noi. Azi nu te duci la po
rumb. In schimb, ai să duci niște 
cooperatori la Girla Mare, la o 
nuntă. Ai înțeles ?

— Am înțeles eu, dar vorba e 
c& eu am fost „profilat" pe că
ratul porumbului. O fi nevoie de 
mine în alte părți...

— Vorba ! N-auzi 1 Noi te 
plătim. La nuntă, fraților !

Neavînd încotro, șoferul i-a 
dus la nuntă. După nuntă, a 
ieșit cu... cintec.

Operatorul... 
operatPînă deunăzi, Martin Sandter era (că nu mai este) operator la cinematograful din comuna Macea, județul Arad. Tot el gestiona și biletele de intrare la spectacole. Și, în această ultimă calitate, operatorul a fost... operativ surprins, de un control inopinat, cu o lipsă de cîteva mii de lei.— S-avem iertare — a ripostat el. Nu e vorba de lipsă, ci de o măsură de precauție. Vorba a- ceea : paza bună trece primejdia rea. Ca să nu am prea mult numerar la mine, i-am pus acasă, Ia loc sigur, sub cheie...— Și cheia unde e ?— La nevastă-mea.întrebată, nevasta habar n-avea de această „operație" a operatorului. Drept care, tot operativ, instanța l-a condamnat la doi ani și jumătate.
Țigara 
și neofalinaGheorghe Toderică, de la fabrica rtiixtă „Șiretul" din Roman, unitate a întreprinderii județene de industrie locală Neamț, s-a apucat deunăzi să-și spele hainele de lucru cu neofalină. La un moment dat, involuntar, și-a scos pachetul de țigări. A scăpărat un chibrit, dar n-a mai apucat să-și aprindă țigara, pentru că vaporii de neofalină din juru-i s-au aprins, provocîndu-i grave arsuri. După trei zile, cu toată intervenția promptă a medicilor, n-a mai putut fi salvat. In urma lui au rămas trei copii orfani.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

stirn.it
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Poporului din Pakistan, primul ministru

CONVORBIRI OFICIALEMarți după-amiază, la Palatul din Piața Victoriei, au început convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, și primul ministru al Republicii Insulele Capului Verde, Pedro de Verona Rodrigues Pires.în cursul convorbirilor, desfășurate într-o ambianță de cordialitate, au fost evidențiate bunele relații dintre România și Republica Insulele Capului Verde, au fost relevate raporturile de solidaritate statornicite între P.C.R. profunda semnificație dintre tovarășii Nicolae militantă și P.A.I.G.C., a întîlnirilor Ceausescu și

Aristides Pereira. Au fost subliniate posibilitățile de dezvoltare a cooperării și colaborării dintre cele două țări, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și destinderii internaționale. Au fost examinate acțiunile ce vor fi întreprinse de ambele părți pentru valorificarea posibilităților de dezvoltare a schimburilor comerciale și de inițiere a unor acțiuni de cooperare economică și tehnică.La convorbiri participă Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion St. Ion, secretar general al

Consiliului de Miniștri, Cornel Pacoste. adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Iau parte Luis Fonseca, membru al Comitetului Național, responsabilul Direcției regionale de partid St. Vicente, Leonillo Monteiro, directorul național al industriei, energiei și resurselor naturale, Manuel Duarte, consilier juridic la Președinția Republicii, Amilcar Baptista, comandantul regiunii a doua militare.

va face o vizită in RomâniaLa invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, precum și a primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, președintele Partidului Po-
porului din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, împreună cu doamna Nusrat Bhutto, va efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România în a doua jumătate a lunii octombrie 1975.

întilnire la C. C. al P. C. R

în onoarea oaspeților
Marti după-amiază, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Youssuf Al- Assad. membru al comandamentului regional, șeful Biroului Organizatoric al Partidului Baas Arab Socia-

list din Siria, care, la invitația C.C. al P.C.R., se află la odihnă în țara noastră. A participat Vasile Sandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. .întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. împreună cu soția, a oferit marți un dineu oficial în onoarea primului ministru al Republicii Insulele Capului Verde. Pedro de Verona Rodrigues Pires, și a soției sale.Au luat parte Gheorghe Oprea și

Miculescu. viceprim-miniștriGeorge Macovescu,Angeloai guvernului.Ion Cozma. Radu Păun. Nicolae Io- nescu. membri ai guvernului. Ion St. Ion. secretar general al Consiliului de Miniștri, alte persoane oficiale.Au participat Luis Fonseca. Leo- nillo Monteiro. Manuel Duarte. Amil-
car Baptista și Carlos Pires Pereira, care-1 însoțesc ne primul ministru al Republicii Insulele Capului Verde.în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, primul ministru Manea Mănescu și primul ministru Pedro de Verona Rodrigues Pires au rostit toasturi.

Sosirea unei delegații a Partidului
Comunist Francez

TOASTUL
PRIMULUI MINISTRU 

AL GUVERNULUI ROMÂN

în România, Ca o expresie și solidaritate de a acționa

în numele guvernului român, al său personal, primul ministru Manea Mănescu a salutat cu căldură prezenta în tapa noastră a primului ministru Pedro Pires si a soției sale, a celorlalți oaspeți.jorul român — a spus vorbitorul — acordă o înaltă au. -jere luptei eroice duse de poporul din Republica Insule1 e Capului Verde sub conducerea Partidului African ai Independentei din Guineea-Bissau si Insulele Capului Verde pentru scuturarea jugului colonial și dobîn- direa independenței naționale.Momente remarcabile, de profundă semnificație în evoluția relațiilor noastre de prietenie și solidaritate au constituit vizitele efectuate în România de delegații ale conducerii Partidului African al Independentei din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde, convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, cu conducătorii partidului dumneavoastră.Documentele semnate cu prilejul acestor întîlnirl — Declarația comună și Comunicatul comun — constituie o temelie trainică pentru dezvoltarea relațiilor noastre, reprezentînd totodată o mărturie a sprijinului larg — politic. diplomatic, moral și material — acordat de poporul român luptei de eliberare națională din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde.în acest context, vizita dumneavoastră stimate tovarășe prim-ministru, se înscrie a evoluției pozitive a relațiilor de prietenie dintre țările noastre, a dorinței reciproceconvergent pentru consolidarea acestora. în interesul comun al popoarelor noastre, al luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Convorbirile pe care le-am început astăzi într-un spirit de cordialitate, înțelegere și colaborare vor permite identificarea unor posibilități menite să conducă la dezvoltarea schimburilor comerciale dintre țările noastre, la inițierea unor acțiuni de cooperare economică în domenii cum ar fi : pescuitul oceanic, agricultura, asistența tehnică în prospecțiuni geologice și în alte domenii.Vizita dumneavoastră în România — a spus în continuare primul ministru Manea Mănescu — are loc intr-o perioadă cînd în viața internațională se produc adinei transformări revoluționare, sociale și naționale, mari schimbări în raportul de forțe pe plan mondial, în care se afirmă cu tot mai multă putere aspirațiile de libertate și independență ale popoarelor, voința lor de a folosi bogățiile naționale pentru dezvoltarea lor economică suverană.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. „se impune să fie cu desăvîrșire abolite vechile relații care au dus la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, în săraci și bogați, să fie instaurată o nouă ordine economică și politică internațională, raporturi cu adevărat democratice șl echitabile între state, care să stimuleze progresul rapid al tuturor statelor și în primul rînd al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg și neîngrădit al acestqța la cuceririle tehnicii și științei moderne".Soluționarea problemelor majore ale vieții contemporane, inclusiv a celor legate de lichidarea subdezvoltării, este strîns legată de eforturile comune ale statelor lumii în direcția consolidării și continuării cursului spre destindere, pentru instaurarea trainică în arena mondială a unei politici noi, care să permită fiecărei țări să folosească bogățiile naționale pentru emanciparea economică, socială și națională.în epoca noastră, soluționarea problemelor fundamentale cu care este confruntată omenirea reclamă participarea la viața internațională, pe bază de egalitate, a tuturor statelor și în primul rînd a țărilor mici, mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate. Aceasta ne oferă garanția că hotărîrile astfel adoptate corespund mai bine intereselor tuturor popoarelor lumii.După ce a subliniat principiile de bază ale politicii Externe a României socialiste, primul ministru a spus în continuare :Apreciem drept un imperativ fundamental al zilelor noastre unirea eforturilor tuturor națiunilor, a forțelor progresiste de pretutindeni pentru lichidarea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste si neocolonialiste. pen- t- o politică nouă, de dezvoltare a colaborării multila- jV » între toate popoarele lumii.
v ’-rnd atașată cauzei libertății popoarelor, idealurilor 1 ci. și înțelegerii in lume. Republica Socialistă România Îs! afirmă constant solidaritatea cu lupta popoarelor africane împotriva oricărei forme de dominație colonialistă și neocolonialistă. dezvoltînd totodată ample legături de prietenie si colaborare cu statele africane care și-au cîș- tigat independenta si au pornit pe calea dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, cu mișcările de eliberare națională de pe continentul african. Tara noastră a salutat cu cea mai mare bucurie proclamarea independentei naționale a Republicii Guineea-Bissau. Republicii Insulele Capului Verde, Mozambicului, a Insulelor Sao Tome si Principe, victoriile repurtate de poporul din Angola si alte teritorii care urmează să-și dobîndească în curînd independența, succesele popoarelor Africii pe calea înfăptuirii năzuințelor legitime de progres economic, politic si social.Raporturile României cu tinerele state africane au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă ; dorim ca acestea să se amplifice tot mai mult în viitor. Un rol hotărîtor în promovarea acestor relații îl au vizitele, întîl- ‘ nirile și convorbirile președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, cu numeroși conducători de state și de partide din Africa, semnarea unor declarații solemne, tratate de prietenie, acorduri generale de colaborare și altor acțiuni de cooperare care reprezintă o temelie trainică pentru dezvoltarea colaborării economice între state, pe bază de egalitate deplină și avantaj reciproc.în acest context, vă exprimăm sentimentele noastre de sinceră prietenie, ne bucurăm de succesele dumneavoastră și vă urăm din toată inima realizarea cit mai grabnică a obiectivelor fixate pe calea unității naționale, a progresului social-economic, a bunăstării și fericirii poporului din Republica Insulele Capului Verde.în încheiere, primul ministru Manea Mănescu a toastat în sănătatea tovarășului Aristides Pereira, președintele Republicii Insulele Capului Verde, pentru dezvoltarea colaborării între cele două partide, pentru prietenia și colaborarea între cele două țări și popoare, în sănătatea primului ministru Pedro Pires, a celorlalți oaspeți.

Noi produse deîntreprinderea județeană de industrie locală Alba a realizat, în această toamnă, o gamă variată de articole de uz gospodăresc. Un prim lot dintre acestea il alcătuiesc produsele care sint destinate să simplifice și să ușureze unele îndeletniciri casnice. Este vorba despre mașina de spălat rufe

uz gospodăresc„Mureșul", dulapuri de uscat lenjerie, încălzitor de apă pentru bucătării. Tot pentru gospodine nu fost omologate noi cu dispozitive cartofi, mașini de cafea, dispozitive nate pentru preparat mujdei, spart alune și nuci, scos simburi la cireșe și altele. (Șt. Dinică).
produse de tăiat măcinat combi-

TOASTUL
PRIMULUI MINISTRU

AL REPUBLICII INSULELE
CAPULUI VERDESubliniind satisfacția de a se listă România, primul ministru salutările conducerii Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, în special ale secretarului general, Aristides Pereira, președinte al republicii, și a exprimat sentimentele de profundă prietenie și solidaritate ale poporului său față de poporul român.Vizitei noastre în Republica Socialistă România — a spus vorbitorul — îi acordăm o importanță deosebită în scopul strîngerii relațiilor noastre, relații care au existat de-a lungul existenței partidului nostru, ca și în timpul luptei de eliberare națională și sîntem convinși că vizita pe care o facem, prezenta noastră aici vor sluji cauzei întăririi acestor relații și vor deschide un nou drum dezvoltării raporturilor dintre partidele și popoarele noastre. Am constatat cu satisfacție convergența pozițiilor noastre în diverse probleme pe plan international. Noi sîntem de părere că țările mici și țările mijlocii au un cuvînt de spus în viața internațională și că e nevoie să stabilim relații mai drepte între state, pentru ca fiecare popor să aibă dreptul să-și poată alege drumul pe care îl consideră cel mai just.Sînt convins că apărînd aceste principii, relațiile noastre nu vor putea decît să se întărească, să se dezvolte și mai mult. Popoarele care au suferit dominația colonială, în special acelea care au fost dominate de colonialismul portughez, au făcut mari eforturi și mari sacrificii ca să obțină independenta. Putem spune că sîntem hotăriti să ne păstrăm independența și în mod deosebit să o folosim în scopul construirii unui viitor de pace, de progres si de fericire pentru poporul nostru. Vom fi întotdeauna alături de aceia care apără principiul neamestecului în treburile interne ale altor popoare si considerăm că acest principiu trebuie să guverneze relațiile între state pe plan international.Permiteti-mi să afirm încă o dată dorința noastră sinceră de a întreține si a dezvolta cele mai bune relații cu poporul român, cu guvernul si Partidul Comunist Român. avînd ca unic obiectiv de a servi interesele popoarelor noastre.în încheiere, primul ministru Pedro Pires a toastat pentru prietenia dintre popoarele celor două țări, pentru strîngerea relațiilor militante dintre Partidul Comunist Român si Partidul African al Independentei din Guineea- Bissau si Insulele Capului Verde : în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în sănătatea primului ministru român.

afla în Republica Socia- Pedro Pires a transmis

In Editura politică au apărut

DOCUMENTE ALE UNIUNII COMUNIȘTI
LOR DIN IUGOSLAVIA :

— Programul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia adoptat de Congresul ai 
Vll-lea al U.C.I. 22—26 aprilie 1958.

— Raportul prezentat de președintele 
U.C.I., losip Broz Tito, la Congresul al 
X-lea al U.C.I. 27—30 mai 1974.

— Rezoluțiile adoptate de Congresul 
al X-lea al U.C.I.

vremea
Timpul probabil pentru zi

lele de 16, 17 și 18 octombrie. 
In țară : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente la 
început în vestul țării, apoi 
și în nord. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă dura-

tă. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 
grade, local mai ridicate la 
început, iar cele maxime in
tre 8 și 18 grade. Local se va 
produce ceață, iar in 
munte — lapoviță șl 
re. In București : 
ușor instabilă, mai 
prima parte a intervalului, 
cînd vor cădea ploi de scurtă 
durată. Temperatura ușor 
variabilă.

zona de 
ninsoa- 
Vreme 

ales în

Marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Francez, formată din tovarășii Roland Favaro, membru al C.C. al P.C.F., secretarul Federației P.C.F. din Meurthe-e.t-Moselle Sud. Henri Costa, secretarul Federației P.C.F. din Pirineii Orientali, și Jean Pierre Cotten, activist la C.C. al P.C.F.,
Marti după-amiază a avut loc o Intîlnire între delegația Federației Generale a Sindicatelor din Irak (F.G.S.I.). condusă de Mohamed Ayesh, președintele F.G.S.I.. și o delegație a Consiliului Central al U.G.S.R.. condusă de tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul international Otopcni, delegația a fost salutată de tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Petre, membru al Comisiei Centrale de Revizie, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., de activiști de partid.
Central al U. G. S. R.Cu acest prilej, într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de informații privind activitatea sindicatelor din cele două țări, precum și asupra unor probleme ale mișcării sindicale internaționale.A fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare a legăturilor de prietenie între sindicatele din România și cele din Irak.

Ministrul comerțului exterior 
economice internaționale și-a

și cooperării 
încheiat vizita

in Irak

Valea liniștita"„Pingku" — în limba chineză niștită" — este numele, astăzi cunoscut in întreaga Chină, al u- nui district ce se întinde în zona dinspre nord-est de Pekin, pe o suprafață de vreo mie de kilometri pă- trați, dintre care a- proape două treimi sînt ocupate de piscurile lipsite de tie ale unor stîncoși.De unde

„Valea li-

vegeta- munțiprovine denumirea lut ? Ne-a răspuns la Întrebare președintele comitetului revoluționar al uneia din cele 292 de brigăzi de producție ale districtului. In trecut — a arătat el — a- ceastă regiune, cu sol sărăcăcios, presărat la tot pasul cu roci dure și piscuri stîncoase, cu resurse de apă extrem de limitate și supusă frecvent calamităților naturale, era foarte înapoiată ; randamentul agricol era cit se poate de scăzut. într-un singur ap din- tr-un deceniu, regiunea nu era afectată de secetele din timpul primăverii sau de inundațiile de la vremea toamnei. Era o zonă aproape necunoscută dincolo de limitele ei — o niștită" în care atributele vieții economice și sociale aproape că nu-și făceau simțită prezența. Iar acum — continuă interlocutorul nostru — priviți în jur...Așa cum aveam să constatăm, vechea semnificație a denumirii ținutului a dispărut cu desăvîrșire în anii fertili ai socialismului. Astăzi, cele douăzeci de comune populare, răspîndite în tinut, cuprind 62 000 de familii, care locuiesc în case

bune, trainice, durate din piatra munților, cultivă peste 430 000 de mu (1 mu = 1/15 ha) de teren, dintre care 180 000 pe versanții abrupti sau pe colinele neroditoare în trecut. Aproape 330 000 de mu au fost destinați culturilor de cereale, 60 000 — culturilor de bumbac și 40 000 — celor de plante oleaginoase, legumicole și altele. Iar producția agricolă re
R. P. CHINEZA

„vale li-

alizată de muntenii din Pingku a înregistrat progrese remarcabile și constante. Aceleași rezultate au fost dobindite în ramurile silviculturii, zootehniei. pisciculturii. Suprafața eleșteelor destinate pisciculturii se ridică în prezent la a- proape 7 000 de mu.— Cu toate succese — gazdele — încă multe făcut.Iar noi constatăm te lucruri entuziasm citate. De pildă, cursul ultimei cînd tot nordul devenise terenul unor aspre confruntări cu natura, oamenii muncii din această zonă au avut de făcut fată unor sarcini deosebite. Ei au continuat cu abnegație ceea ce unii denumesc „lupta împotriva cerului și pă- mîntului", trasînd noi cursuri apelor și ex- tinzînd aria terenurilor productive sau construind noi sisteme de irigație și conservare a apelor. Oame-

aceste spunnemai rămîn lucruri deaveam să că aces- se fac cu și tena- în ierni, țării

3nil au folosit fiecare oră și fiecare minut pentru a continua lucrările de transformare a solului, înghețat pină la 30—40 cm a- dîncime. „Chemarea adresată de cea de-a patra Adunare Națională a Reprezentanților Populari de a transforma China într-o puternică țară socialistă modernă a constituit și pentru noi o imensă forță mobilizatoare. Sîntem deciși să cim cu hotărire tribui acestui spunea siang. ___________ganizatiei de partid a brigăzii de producție Suchiawu din Pingku, deputat în marele sfat al tării.Semnificative, în a- cest sens, sînt proiectele brigăzii Suchiawu, care își propune ca în intervalul 1975—1935 să dubleze producția de cereale și de bumbac, în raport cu producția record din 1974 și să realizeze mecanizarea integrală a lucrărilor agricole.Treisprezece ani consecutivi. R. P. Chineză a obținut recolte abundente. La această importantă realizare Pingku și alte zone, care erau considerate odinioară „văi liniștite" — intr-un sens de sterilitate — au adus o contribuție remarcabilă. Aceste realizări au devenit posibile doar în anii socialismului, în țiile eforturilor se de întregul sub conducerea dului nez rea socialistă a patriei sale.

. . muncea mai mare pentru a con- la înfăptuirea obiectiv" — Chen Yung- secretarul or-

condi- depu- popor Parti- Comunist Chi- pentru dezvolta-
I. TECUȚA

Marti după-amiază. tovarășul Ion Pătan. viceiprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, s-a înapoiat in Capitală venind din Irak, unde a făcut o vizită la invitația ministrului economiei din această tară.Pe aeroportul Otopeni erau pre- zenti Nicolae Ștefan, prim-adlunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Constantin Iftodi. șeful Departamentului industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Stoian. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.

fată Ahmad ambasadorul Hussein Al- Republicli
Kuweit, to-

A fost de Samarrai, Irak la București.
★într-o scurtă escală învarășul Ion Pătan. viceprim-minist.ru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere de lucru cu ministrul kuweitian al comerțului și industriei. Abdul Wa- hab Al-Nafissi. într-o atmosferă de caldă prietenie, au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, insis- tîndu-se asupra dezvoltării și diversificării cooperării tehnico-economice.(Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare col. Roger Joseph A. Felii, cu prilejul numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Ghana.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă ds mulțumiri din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Guineea, Fily Cissoko, pentru mesajul ce i-a fost adresat cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independenței acestei țări.Marți după-amiază, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, dr. Hans Voss, a ținut o conferință la întreprinderea mecanică din Timișoara, cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a întemeierii R. D. Germane. După ce a trecut în revistă profundele transformări petrecute în această perioadă, ambasadorul a relevat bunele relații de prietenie care caracterizează colaborarea multilaterală dintre partidele, țările noastre, a tuturor țărilor socialiste, în interesul păcii în Europa și în lume.
★Marți, 14 octombrie, a sosit la București dr. Franz Wunderbaldin-

ger, noul ambasador extraordinar șl plenipotențiar _ al Republicii Austria în Republica Socialistă România.
★prezentat concerte la Satu-Mare și Baia simfonică a Filar-După ce a Cluj-Napoca, Mare, orchestra monicii din Varna și-a încheiat turneul întreprins în țara noastră în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și Bulgaria cu un concert care a avut loc marți seara în studioul Radioteleviziunii.Au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educației Socialiste. Constantin Po- tîngă. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai Uniunii compozitorilor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, personalități ale vieții cultural-ar- tistice.Au luat parte, de asemenea. Ivan Abagiev. ambasadorul R.P. Bulgaria la București, alti șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★La Centrul demografic O.N.U.— România din București au început, la 14 octombrie, cursurile anului de în- vătămint 1975—1976, cu tema „Populația și dezvoltarea social-economi- că“. (Agerpres)

Poznan: TreiExistă în zona orașului Poznan o insulă cuprinsă între brațele de apă ale Cybinei. O împresurată în stil gotic, ză spre ea punct al marii așezări citadine. De aici — ne spun gazdele — și-a început drumul în istorie orașul-reședință al tîrgurilor internaționale și, într-un sens mai larg, Polonia însăși. Căci in anul 968, întemeietorul statului polonez, Mieszko I, și-a așezat între rîuri cetatea sa de scaun, transformînd vechiul burg de pe ostrov în capitală a regatului și făcînd din Poznan un leagăn al națiunii poloneze.O oraș nar mod — unde template, amintitei vestigiile romane, Mieszko I — contlnu- înd cu Stary Rynek (Piața Veche), distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. ca și atîtea alte valori cuitural-artisti- ce și reconstituită cu fidelitate după vechi planuri și fotografii.Din Piața Veche, călătorul pătrunde direct în realitatea Poz- nanului contemporan. Bogatul trecut istoric își găsește o continuare firească într-un prezent deosebit de dens în realizări pe cele mai diverse pla-

Wartei și catedrală, de capele te ghidea- din orice

vizită prin acest cu trecut mile- începe. așadar, in firesc, la ostrov pot fi con- în subsolul catedrale, bazilicii pre- ctitorită de

SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

La Podeni - sătenii prind gustul sportuluiLa Podeni, în această pitorească așezare din munții mehedințeni, activitatea sportivă pulsează puternic de cîțiva ani : în fiecare săptămînă se organizează întreceri la care sint prezenți, în număr mereu sporit, copii de școală, tineri, oameni în toată firea. Te întrebi, pe bună dreptate : de ce tocmai aici. în acest colț îndepărtat al județului ?— La noi — ne-a explicat Gheorghe Papavă, primarul comunei și secretar al comitetului comunal de partid — educația fizică și sportul au intrat in obiceiul multor cetățeni, fiindcă, de cîțiva ani, organele locale le dau atenția cuvenită. De altfel, chiar recent. în cadrul unei plenare a comitetului comunal de partid, s-au analizat rezultatele obținute în activitatea de educație fizică și sport și s-au luat măsuri pentru mai buna organizare și înzestrarea materială a asociației sportive locale și a școlilor....începutul a fost, bineînțeles, modest. S-au găsit însă oameni entuziaști, ba chiar ambițioși, hotărîți să realizeze ceva. Unul dintre acești entuziaști, secretarul consiliului popular comunal, Grigore Nicoli- cescu, a fost ales președinte al a- sociației sportive „Vodița", care, a- cum, numără peste 300 membri.Cum în satele comunei apăruseră mulți amatori de tenis de masă, organizat la început un centru inițiere la școala din Podeni, iar poi un alt centru, la școala din 
tunul Bolovan. Mesele de joc

fost confecționate de meșterii din comună. Cercurile de inițiere, alcătuite din șase grupe, sînt conduse de învățătorul Barbu Cornel. După un timp, din cei mai buni jucători s-a alcătuit și o echipă locală care. în 1974. s-a situat pe locul II la faza județeană.Dar sportul preferat al locuitorilor din această comună de munte
însemnări 

despre activitatea de masă 
dintr-o comună asociației sportive și o secție condusă de profesorul Hara- Lupulescu, locțiitor al secre- comitetului comunal de par-

A

In cîteva rînduri
FOTBALCampionatul diviziei A la fotbal programează astăzi opt dintre partidele etapei a IX-a. Pe stadionul Republicii din Capitală, de la ora 15,00 se va disputa meciul dintre echipele Rapid și Politehnica Timișoara. In țară se vor desfășura următoarele jocuri : F.C. Constanța — C.F.R. Universitatea Craiova — Dinamo ; F.C.M. Reșița — U.T. Arad ; Jiul — Steaua ; F.C. Bihor — A.S.A. : Politehnica Iași — F.C. Argeș ; Universitatea Cluj-Napoca — Sport Club Bacău. Meciul Sportul Studențesc — Olimpia a fost amînat.

F.C.

vîrste

s-a de a- că- au

rămîne schiul. Numai cercul de inițiere are 150 de membri, dintre care 85 între 30—40 de ani. Inițierea in schi se face, bineînțeles, pe categorii de virstă. Asociația a fost dotată cu 80 perechi de schiuri. Au fost amenajate două pirtii — una în punctul Prislop, cu o lungime de 1.5 km, alta în punctul Șest, pe o porțiune de 1,8 km. La amenajarea celor două pirtii, care a cerut eforturi însemnate, au muncit aproape toți locuitorii comunei, de toate virstele. Aci se întrec în timpul iernii sute de elevi și vîrstnici. Unii au devenit cunoscuți la competițiile județene și chiar interjudețene. Muncitorul Lă- pădătescu Grigore a ocupat pe județ 
locul I, iar un alt schior, lanculescu

Gheorghe, s-a situat pe locul al doilea la aceeași întrecere. în 1974, com- ponenții lotului de schi din Podeni au ocupat la faza județeană primele opt locuri!Numărul amatorilor de schi fiind în continuă creștere, în planul de măsuri, rezultat în urma plenarei comitetului comunal de partid, s-a prevăzut amenajarea, încă din această toamnă, a unei alte pîrtil, în punctul Elca, ce va avea o lungime de 1,7 km.De doi ani de zile a apărut în cadrul de tir, lambie taruluitid și director al căminului cultural. De această secție se leagă și activitatea atractivă și lesne de întreprins a unui alt cerc, cel de orientare turistică. Săptăminal, se organizează drumeții spre punctele turistice interesante : peștera Topolnița, peștera Cu- sacu, rezervația naturală Domogled. Balta Cerbului și, în general, în munții Mehedințiului...Treptat, sportul intră în viața sătenilor din Podeni, prinde rădăcini printre copiii și tinerii comunei, prinzîndu-i cu această activitate zică atît de folositoare pentru menii de toate virstele.

"VOLEIAstăzi. în sala sporturilor din Timișoara, are loc o nouă întilnire de verificare intre echipele masculine de volei ale României si Poloniei, care se pregătesc în vederea campionatului european din Iugoslavia. După cum se știe, acum două zile, la București, voleibaliștii români au învins echipa campioană mondială cu scorul de 3—1.

de- fi- oa-
Virqlliu TATARU
corespondentul „Scinteii

RUGBIîn campionatul national de rugbi sînt programate astăzi jocurile etapei a 5-a. Iată programul : Sportul studențesc — C.S.M. Sibiu (teren Tei, ora 16) ; T.C. Constanța — Steaua ; Rulmentul Birlad — Farul : Știința Petroșani — Universitatea Timișoara : Dinamo — Agronomja Cluj-Na- poca (stadion Olimpia, ora 10) ; O- limpia — Grivita roșie (stadion O- limpia, ora 16); Minerul Gura Humorului — Gloria, si Politehnica Iași — 
Vulcan.

nuri. în a trecut rarea puterii populare, orașul a cunoscut un ritm fără precedent de dezvoltare, constru- indu-se într-o cadență accelerată noi obiective industriale și social-culturale, cartiere întregi, locuri de agrement pentru o populație de o jumătate de milion de oameni (aproape dublă

perioada care de la instau-

R. P. POLONĂ'

în comparație cu perioada antebelică).Centru științific și cultural de primă mărime, Poznanul dispune de șase instituții de învățămînt superior — cu 40 000 de stu- denți, 63 de institute, laboratoare și centre de cercetări, coordonate de o filială a A- cademiei de științe — de așezăminte cultural-educative. cum sînt opera și filarmonica, teatre, muzee, un observator astronomic, o grădină botanică etc. Diferite manifestări de prestigiu — congrese. simpozioane naționale și internaționale — care au loc aici, completează bogata viață culturală a orașului.Dar cele mai marcante dintre aceste e- venimente periodice care aduc faimă orașului sînt tirgurile internaționale, de nri- măvară și de toamnă, prilej de trecere în re-

vistâ a calității, randamentului și funcționalității produselor poloneze în comparație cu performanțele obținute pe aceleași planuri de numeroșii participant străini. Printre exponatele Industriei poloneze un loc de frunte îl ocupă, în fiecare an, mărfurile orașului-gazdă. Cu- noscînd în acești ani o puternică dezvoltare industrială, Poznanu! produce locomotive e- lectrice și vagoane, compresoare și strunguri, motoare de mare capacitate, produse electronice, chimice, alimentare, cosmetice. Uzinele „Pomet" s-au specializat în turnarea de piese metalice cu gabarite ce ating 13 000 de tone, întreprinderea „Mera" furnizează aparate de automatizare și centrale telefonice electronice, iar uzinele „Cegielski" — renumitele motoare de vapoare care situează Polonia în primele rînduri ale țărilor producătoare în acest domeniu. Este semnificativ că peste 100 000 de cetățeni ai orașului lucrează în industrie, contribuind la îmbogățirea patrimoniului realizărilor Poloniei populare.Poznanul Poznanul Poznanul Trei orașe singur. Trei devenirii, trei dintr-o existență milenară.
străvechi, medieval, socialist, într-unul etape ale vîrste

Gabriela BONDOC

Marți dimineața au început la Academia de științe agricole și silvice, lucrările celei de-a V-a Conferințe balcanice pentru protecția plantelor. Specialiști din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. România si Turcia dezbat. în decursul celor trei zile cit durează reuniunea. rezultate ale cercetării științifice și ale acțiunilor ce se întreprind. în condițiile evitării contaminării mediului înconjurător. penttu prevenirea și combaterea bolilor și a

dăunătorilor la plantele si produsele agricole. Conferința prilejuiește un larg schimb de opinii și în ce privește organizarea rețelelor naționale de protecția plantelor, metodele de prognoză și avertizare, situația fitosanitară a culturilor. eficiența tratamentelor.Participanții vor face o vizită de documentare în unități de cercetare și de producție din țara noastră.(Agerpres)
Turneul Teatrului Academic de Stat 
„Evgheni Vahtangov" din MoscovaConsiliul Culturii și Educației Socialiste prezintă în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și U.R.S.S. spectacole extraordinare susținute de Teatrul Academic de Stat „Evgheni Vahtangov" din Moscova.în sala mare a Teatrului National „I. L. Cara- giale" — ioi 16 si sîm- bătă 18 octombrie ora 19.30 : „OMUL CU ARMA", piesă in 2 acte de N. Pogodin. Direcția artistică : Evg. Simonov, artist al ponorului alR. S.F.S.R. Scenografia :S. Ahvlediani. artist emerit al R.S.F.S.R. Vineri, 17 octombrie 1975. ora 19,30,

1975.

și duminică, 19 octombrie 1975. orele 11 si 19.30 — „PRINȚESA TURAN- DOT“. piesă în 3 acte de C. Gozzi. Direcția artistică : Evg. Vahtangov (1922.) si R. Simonov, poporului (1963).Aceleași prezentate sala Teatrului „Vasile miercuri. _ _1975. ora 19.30 : ..OMUL CU ARMA", iar ioi. 23 sl vineri. 24 octombrie 1975, ora 19.30 : „PRINȚESA TURANDOT".Spectacolele se traduc Ia cască.

artist alal U.R.S.S.piese vor fi și la Iași, in Național Alecsandri" : 22 octombrie

minist.ru
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Dreptul popoarelor de a-și hotărî 
propriul destin—garanția edificării 

unei noi ordini economice și politice 
internaționale

Cuvântarea reprezentantului român în Comitetul 
pentru problemele sociale și umanitare 

al Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru transmite : In Comitetul nentru problemele sociale si umanitare al Adunării Generale, care dezbate punctul „Importanța realizării universale a drepturilor popoarelor la autodeterminare si a acordării imediate a independentei țărilor si popoarelor coloniale pentru garantarea respectării efective a drepturilor omului11, a luat cuvintul reprezentantul României, Petre Ma- teescu. care a subliniat că dreptul popoarelor de a dispune de propriul lor destin reprezintă garanția edificării unei noi ordini economice si politice internaționale.Militind neabătut împotriva oricărei politici imperialiste de forță si dictat. împotriva oricăror forme de presiune si amestec in treburile interne ale altor state — a arătat vorbitorul — România s-a situat întotdeauna. ferm și consecvent, de partea popoarelor care luptă nentru a-si cuceri libertatea si a-si apăra ființa națională, pentru dobindirea independentei politice si economice.Dreptul popoarelor la autodeterminare reprezintă în prezent un principiu ferm stabilit al dreptului international contemporan si al relațiilor internaționale. Orice negare sau vio
Lucrările Conferinței internaționale 

a centrului „Pacea mondială prin drept" 
Mesajul adresat de președintele Nicoîae Ceaușescu

a fost primit cuWASHINGTON 14 (Agerpres). — La Washington continuă lucrările celei de-a Vil-a Conferințe internaționale a centrului „Pacea mondială prin drept11, care reunește peste 4 000 de juriști din 123 de state ale lumii, incluzînd personalități marcante ale vieții juridice, între care președinți de curți supreme din peste 50 de țări. Dezbaterile pe probleme se desfășoară in secțiuni, intervențiile participanților avînd ca elemente de referință rapoartele prezentate de organizatori.Cele trei intervenții prezentate de delegații români s-au referit la „rolul dreptului internațional în instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale11, la „aspecte din experiența românească privind
PARIS Reuniunea pregătitoare a Conferinței 

asupra cooperării economice internaționalePARIS 14. — Corespondentul nostru transmite : Marți au continuat la Paris lucrările reuniunii pregătitoare a Conferinței asupra cooperării economice internaționale, care, conform deciziei adoptate cu o zi în urmă, va avea loc la 16 și 17 decembrie in capitala Franței. Participă reprezentanți a șapte țări în curs de dezvoltare, ai unor state occidentale industrializate, precum și observatori din partea unor organizații internaționale.In cursul negocierilor de marți, delegațiile au definitivat denumirea celor patru comisii de lucru ce urmează a fi create de către conferința plenară, din decembrie, și anume : Comisia pentru energic, Comisia pentru materii prime, Comisia pentru dezvoltare, Comisia pentru probleme financiare. Fiecare comisie in parte va grupa 15 reprezentanți desemnați în mod proporțional de fiecare grup de state dintre cele 27 de țări care vor participa la conferință.De asemenea, delegațiile prezente la reuniunea pregătitoare au analizat problema conținutului și a orientării generale ce urmează a fi imprimate lucrărilor in comisii, precum și chestiunea alegerii observatorilor.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
_______ _ _________________________________ ______ ______ ___ _______ ____ l_t__ ._______ . • ___

TUNIS

In circuitul industrializării Efectele recesiunii in învățămîntKairouan. implantat la porțile Saharei tunisiene, denumitpentru aceasta și „o- rașul de nisip". își întregește vestigiile sale istorice, ca și îndelungata tradiție de centru al marilor artizani de covoare (covoarele de Kairouan sint renumite în lume prin coloritul viu și desenele lor inspirate din viața în deșert), cu valențe economice noi. Guvernul de la Tunis a elaborat recent un proiect pre- văzînd crearea la Kairouan a unei zone industriale care va cuprinde o fabrică de produse ceramice, una de paste făinoase, o filatură și o tesătorie, o întreprindere de rafinare a uleiurilor vegetale. Noua zonă industrială. a cărei construcție a și început, se va întinde în final pe o suprafață de mai bine de 30 de hectare.Alte așezări, Gafsa, Gabes, ceva mai in sudul țării, sint trezite, de asemenea, la viață prin punerea în valoare în zona din jurul lor a unor însemnate bogății naturale. Gafsa, situată chiar pe plajele Mediteranei, se afirmă ca centru petrolier, datorită țițeiului descoperit in 

largul golfului cu același nume, ca și în insulele Kerinna din apropiere. Aici urmează a se construi și a doua rafinărie de petrol a țării, după cea de la Bizerta. trecută complet, din luna august, sub controlul statului. In ce privește Gafsa, „capitală" a fosfaților tunisieni, a- ceasta și-a prelungit cu mult perimetrul industrial, prin deschiderea de mine noi și construirea unor mari unități de prelucrare a fosfaților. Pe colinele din vecinătatea sa. la M’Rata funcționează și un modern complex pentru extracția, prelucrarea și transportul minereurilor de fosfați, construit de specialiști români de la „GEOMIN", după proiecte și cu utilaje realizate în țara noastră. Cooperarea româno- tunisiană în acest sector esențial al economiei tunisiene se extinde continuu. In prezent se întreprind studii pentru deschiderea, cu ajutorul specialiștilor români, a unor noi mine Ia Sehib și Kefiche- Fair.Și mai spre sud. Ia Nefta și Tozeur. în- tilnești, de asemenea, indicii ale noii vocații

lare a acestui drept trebuie considerate ca acte îndreptate împotriva păcii si a omenirii, deoarece orice măsură bazată pe forță, care privează popoarele de dreptul lor la autodeterminare. libertate si independentă, prejudiciază pacea . internațională, afectează interesele tuturor popoarelor.Referindu-se la solidaritatea poporului român cu lupta popoarelor pentru eliberarea lor de sub dominația colonială si împotriva apartheidului si discriminării rasiale, reprezentantul României a subliniat că sprijinul multilateral acordat acestei lupte si tuturor eforturilor pentru realizarea dreptului inalienabil al a- cestor popoare de a-si hotărî singure soarta, constituie una dintre orientările fundamentale ale politicii externe a României.,
★Consiliul Mondial al Păcii a acordat marți medalia de aur pentru pace ..Frederic Joliot-Curie" Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, a cărui activitate are drept obiectiv eliminarea politicii rasiste. separatiste si de apartheid a regimurilor minoritare din sudul Africii.

deosebit interesreglementarea societăților mixte în România11 și la „necesitatea elaborării unui nou drept al mării".Participanții la lucrări au primit cu mult interes mesajul adresat conferinței de președintele Nicolae Ceaușescu. Delegați din numeroase țări au exprimat cuvinte de deosebită apreciere față de conținutul documentului, de atitudinea principială și activă a României, a președintelui ei. Numeroși delegați au declarat că mesajul președintelui Ceaușescu constituie dovada prețuirii pe care România o acordă cooperării internaționale in diverse domenii, eforturilor depuse de către juriști pentru găsirea unor soluții la problemele care confruntă astăzi întreaga omenire.

în privința celei de-a patra comisii. negocierile au relevat existenta a două atitudini : tarile occidentale industrializate se pronunță pentru limitarea ei la subiecte care tin de competenta celorlalte trei comisii, in vreme ce țările în curs de dezvoltare doresc ca lucrările comisiei să tindă spre o reformă mai amplă a actualelor norme financiare și monetare internaționale.Majoritatea observatorilor politici care urmăresc desfășurarea reuniunii de la Paris constată cu satisfacție că ideea lărgirii dialogului a cîș- tigat teren. Ziarul „Le Monde" este de părere că „principalele dificultăți par a fi depășite", dar amintește, în același timp, că actuala reuniune nu-și propune, în fond, decit un rol procedural, adevăratul dialog urmind să fie realizat la conferința ministerială din luna decembrie. Apreciind ca pozitiv începutul acestui dialog, ziarul citat exprimă opinia că dezbaterile, atit in cadrul conferinței din decembrie, cit și in cadrul O.N.U., vor contribui Ia „trasarea progresivă a contururilor unei noi ordini economice mondiale11.

industriale. Aici, în plin deșert. geologii pun în valoare minereuri cu multă căutare, inclusiv radioactive. •La Ben Arous, nu departe de Tunis, sint prevăzute a se construi în viitorii ani nu mai puțin de 64 de întreprinderi diferite. 24 din acestea — fabrici de prelucrare a lemnului. a marmurii. fabrici de mase plastice, de încălțăminte și confecții,- de produse farmaceutice — au început de pe acum să producă.Uzina de asamblare pentru autoturisme de la Sousse. cea de celuloză de la Kas- seerin. noua fabrică de zahăr de la Beja sint alte mărturii revelatoare despre preocupările actuale ale statului tunisian pentru atragerea în circuitul industrializării a tot mai multe regiuni, atit din nord, cit mai ales din sud, trezind astfel la o viată nouă vaste întinderi ale unei țări dornice să recupereze intr-un timp cit mai scurt rămînerile in urmă din perioada trecutului de împilare.
Mircea
S. IONESCU
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PORTUGALIA

„Guvernul va continua să apere 
revoluția și programul ei socialist"

Discursul televizat al primului ministru 
Pinheiro de AzevedoLISABONA 14 (Agerpres). — Primul ministru al Portugaliei. Jose Pinheiro de Azevedo, a rostit luni seara un discurs televizat.După ce a amintit unele dificultăți cu care este confruntată tara pe plan politic și economic, menționind manevrele elementelor reacționare care vizează răsturnarea actualului guvern, precum și unele manifestări de indisciplină și țulburări ale ordinii publice, primul ministru portughez a declarat : „Cel de-al șaselea guvern provizoriu vă continua să a- pere revoluția și programul ei socialist împotriva oricăror atacuri ale reacțiunii".în continuare, primul ministru a prezentat un tablou al situației economice și financiare a țării, relevind nivelul ridicat al deficitului balanței de plăți și comerciale, scăderea producției industriale, dificultățile cu care sint confruntate întreprinderile. inclusiv cele 1 200 de firme naționalizate în acest an. necesitatea subvenționării de către stat a prețului unor produse, scăderea în

MOSCOVA

Convorbiri 
sovieto-francezeMOSCOVA 14 (Agerpres). — La Moscova au început, marți, convorbirile dintre Leonid Brejnev, Nikolai Podgornii. Alexei Kosighin. Andrei Gromiko și președintele Franței,’Valery Giscard d'Estaing.După cum precizează agenția T.A.S.S.. în cadrul convorbirilor o a- tenție deosebită a fost acordată relațiilor sovieto-franceze, reafirmin- du-se dorința pentru extinderea a- cestor relații în interesul ambelor popoare, al păcii și securității internaționale,în abordarea problemelor internaționale, precizează agenția, a fost exprimată încrederea reciprocă în faptul că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa creează noi condiții politice favorabile pe continent și in întreaga lume și largi posibilități extinderii relațiilor bilaterale între participanții la Conferință.
Rezultatele alegerilor din Turcia

Formațiunea guvernamentală „Frontul Naționalist" 
a pierdut majoritatea absolută în SenatANKARA 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : în baza rezultatelor complete, încă neoficiale, ale alegerilor parțiale desfășurate duminică in Turcia, cele 54 de mandate disputate pentru Senat au fost repartizate astfel : Partidul Justiției 27 ; Partidul Republican al Poporului 25 ; Partidul Salvării Naționale 2, întru- cît P.R.P.. principalul partid de opoziție, a ciștigat 17 mandate, iar P.J., din coaliția guvernamentală, a pierdut 6. repartizarea locurilor în Senat a devenit următoarea : Partidul Justiției — 77 ; Partidul Republican al Poporului — 62 : Partidul Salvării Naționale — 5 ; Partidul Republican al încrederii — 5 ; Partidul Mișcarea., Naționalistă — 1 ; contingentul de" senatori numiți de președinte — 13 ; senatori de drept — 19.Rezultă astfel că formațiunea guvernamentală a „Frontului Naționalist" a pierdut majoritatea absolută

Premiul Nobel pentru 
economieSTOCKHOLM 14 (Agerpres). — Premiul Nobel pentru economie a fost atribuit profesorilor Leonid Kantorovici (U.R.S.S.) și Tjalling Koopmans (S.U.A.). După cum se precizează in comunicatul Academiei Regale Suedeze de Științe, cei doi cercetători au fost distinși pentru contribuția pe care au adus-o la teoria alocării optime a resurselor.

WASHINGTON

„Care instituții de învătămînt să supraviețuiască și care să fie sacrificate 7“ —iată una dintre dilemele care confruntă forurile executive și legislative federale și locale americane, ca urmare a situației create de recesiunea economică. într-ade- văr. sute de scoli, licee și institute de învătămînt superior, ne- maiputînd rezista presiunilor inflaționiste, au încetat să mai funcționeze. Recent, 12 școli de stat din East Haven. statul Connecticut, si-au închis porțile, lăsînd 300 de cadre didactice fără lucru și intrerupind e- ducația școlară a peste 5 700 de elevi. în alte 25 de localități ale aceluiași stat au fost scoase din circuitul învătămîntului circa 40 de școli elementare și licee, cu peste 1 000 de profesori și 18 000 de elevi. în statul Wisconsin, un mare institut de arte plastice din orașul Racine a fost pur și simplu... vîndut la licitație. după ce a dat faliment. Institutul, înființat acum 40 de ani. în care învățau 1 300 de studenți. datora diverselor bănci particulare 3 milioane de dolari. Clădirile. 

laboratoarele. biblioteca și tot restul inventarului au fost vindute cu aproape 2 milioane dolari.Potrivit datelor statistice oficiale. din 1970 și pină in prezent peste 50 de colegii și universități a- mericane și-au inchis definitiv porțile. „A- cestea nu au fost nici primele și nici ultimele institute de învătămînt superior care au dat faliment. scrie „Washington Post". Costul învătămîntului continuă să bată toate recordurile, iar situația economică generală nu dă încă semne de ameliorare". Datele publicate de Ministerul învătămîntului arată că. în pas cu rata inflației. ..prețul" școlarizării a crescut și va continua să crească cu 7 la sută in anul viitor, fată de anul școlar ' 1974— 1975. Un student va trebui să plătească in septembrie 1976, pentru doi ani de colegiu. 2 000 dolari, adică cu 260 dolari mai mult ca in anul școlar curent. Media națională a taxelor de învătămînt pentru studenții care doresc să beneficieze de internat este de 4 400 dolari pe an. La universități ca Princeton sau Yale.

grijorătoare a rezervelor de devize ale statului.Șeful guvernului a făcut un apel la populație să sprijine guvernul în eforturile pentru normalizarea situației din economie. El a subliniat că „numai cu afirmarea solemnă a unor principii sau prin exprimarea indignării nu se pot rezolva problemele economice și nu se poate apăra independenta națională". La toate aceste probleme — a spus premierul Azevedo — nu există decit un răspuns : trebuie să producem și să vindem mai mult, și să consumăm mai puțin. Trebuie să intrăm într-o perioadă de relativă austeritate, care va afecta pe toți portughezii. „Doresc să spun tuturor cetățenilor țării, cu toată sinceritatea — a spus primul ministru — că pentru a fi liberi și egali în drepturi și posibilități trebuie să cerem de la toți, acum, eforturi și sacrificii, contribuții pozitive și o conștiință civică vigilentă. pentru ca acțiunile noastre să slujească națiunii noastre".
Ambasadorul român 

în Elveția și-a prezentat 
scrisorile de acreditareBERNA 14. — Corespondentul nostru transmite : Marți, 14 octombrie, ambasadorul României la Berna. Dan Eriăchescu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Confederației Elvețiene și șef al Departamentului politic federal, Pierre Graber.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis din partea președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj personal de salut, de prietenie și urări de sănătate președintelui Pierre Graber, precum și urări de pace și prosperitate poporului elvețian.Mulțumind, președintele Confederației Elvețiene a adresat, la rîndul său. președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de prosperitate și progres. El a apreciat că relațiile care se dezvoltă intre România și Elveția sint dintre cele mai bune, subliniind sentimentele de prietenie statornicite între cele două popoare.

proprie de care dispunea pînă acum in Senat.în ceea ce privește situația din Camera Deputaților (Medjilis), după distribuirea celor șase locuri vacante, dintre care 5 au revenit P.J. și unu' P.R.P., se constată că P.R.P. a întrunit 43,91a sută din totalul voturilor, valide, înregistrînd astfel o creștere de 10,6 la sută in comparație cu scrutinul general din 1973, in timp ce P.J. a primit 40,8 la sută din voturi, ceea ce indică o creștere de 11 la sută. Toate celelalte partide sint considerate că au ieșit înfrînte din alegerile de duminică.s o a ® ® ® 
agențiile

Delegația U.N.C.fi.P., con- dusă de Aldea Militaru, președintele uniunii, care se află in Maroc la invitația Uniunii marocane a agriculturii, a avut întrevederi la Ministerul Agriculturii, la Societatea de asigurări a agricultorilor și a vizitat Institutul agronomic Mohamed al V-lea din R^bat.
Convorbiri indiano-iugo- 

SlîSVe. Pre'?edmtele Indiei,Fakhrud- 

taxa respectivă a a- juns la 6 500 dolari !Devenite prohibitive pentru tinerii prove- niți din păturile sociale cu venituri modeste. taxele universitare au crescut și ca urmare a scăderii simțitoare a numărului studenților. Actuala situație economică a determinat ne multi absolvenți de liceu să renunțe la proiectele de viitor și să-și caute slujbe pentru a-și ajuta familiile lovite de șomai sau de alte dificultăți și lipsuri. Pe de altă parte, absolvenții de facultăți îngroașă numărul șomerilor intelectuali. „în prezent poți întîlni tineri absolvenți de facultăți măturind dușumelele sau lucrînd ca bucătari! Ei fac tot felul de munci care nu necesită diplome" — scrie revista „U. S. News and World Report". Piața brațelor de muncă a S.U.A. fiipd aglomerată de oferte — în prezent numărul șomerilor se apropie de nouă milioane — șansele absolvenților de a găsi de lucru în profesia aleasă de ei sint extrem de mici.
C.ALEXANDROA.IE

Președintele Mexicului a
I

al transporturilorCIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Cu prilejul primirii miniștrilor participant; la lucrările celui de-al XV-lea Congres mondial al drumurile^, președintele Mexicului. Luis Echeverria Alvarez, a avut o convorbire cu ministrul român al transporturilor și telecomunicațiilor. Traian Dudaș.Ministrul român a transmis, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu. șefului statului mexican un cordial salut, hotărîrea României de a dezvolta pe un plan superior relațiile sale cu Mexicul, precum și cele mai bune urări de sănătate si
Cu prilejul Zilei 

armatei Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării Zilei armatei Republicii Socialiste România, general-maior Gheorghe Dinculescu, atașat militar aero și naval al țării noastre in Uniunea Sovietică, a organizat o gală de filme, în cadrul căreia au fost prezentate filme documentare realizate de Studioul cinematografic al armatei. La manifestare au participat generali și ofițeri sovietici, atașați militari, diplomați acreditați la Moscova, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S.De asemenea, în holul Ambasadei române a fost deschisă o fotoexpozi- ție documentară,' care înfățișează participarea armatei române la războiul antihitlerist, precum și aspecte din viața și activitatea militarilor români.
★Cu același prilej, atașatul militar al țării noastre in R. S. Cehoslovacă,
SituațiaBEIRUT 14 (Agerpres). — Reinstalarea calmului, consemnată in ultimele 24 de ore la Beirut, a mărit speranțele în normalizarea definitivă a situației în întreaga tară. în cursul zilei de marți, cu excepția unor schimburi izolate de focuri înregistrate în sectorul estic, capitala libaneză a cunoscut o atmosferă destinsă. O parte din locuitorii care în timpul incidentelor s-au retras în zonele

Program antiinflationist în CanadaOTTAWA 14 (Agerpres). — Programul guvernamental antiinflațio- nist anunțat de primul ministru canadian, Pierre Elliott Trudeau, luni seara, a fost prezentat spre dezbatere parlamentului. Agențiile de presă relevă că guvernul dispune de o majoritate suficientă pentru aprobarea măsurilor, care au intrat în vigoare încă de marți.Calificînd noul program restrictiv drept „cel mai sever de la al doilea război mondial", premierul a avertizat populația că se află înaintea unei perioade de „luptă grea și îndelungată". Principalele prevederi constau în limitarea la 10 la sută a creșterii salariilor anuale și limitarea majorării prețurilor în funcție de sporirea costurilor de producție. Pentru supravegherea aplicării măsurilor a fost creată o comisie fede-
de presă

din Aii Ahmed, a primit, la Delhi, pe Gemal Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei, aflat într-o vizită oficială in India. Delhi este ultima etapă a turneului asiatic al premierului iugoslav. care a vizitat pină acum Sri Lanka. R. D. Vietnam, R. P. Chineză și Singapore.
în pregătirea Congresului 

P.C. din Cuba. Pe baza hotâri- rii Comisiei centrale de pregătire a primului Congres al P.C. din Cuba, în perioada 13—31 octombrie au loc largi dezbateri privind „Proiectul platformei-program a Partidului Comunist din Cuba" — document principal care urmează a fi' prezentat în cadrul Congresului partidului, în luna decembrie. După cum relatează ziarul „Granma", proiectul va fi discutat de toți membrii de partid, membrii Uniunii Tineretului Comunist, precum și de membrii tuturor organizațiilor de masă din Cuba.
In cadrul unei ceremonii des

fășurate la Academia sirbă de 
științe și arte, academicianului 
Emil Condurachi i-a fost lumi
nată Diploma de membru de o- 
noare a acestei academii.

Ansamblul folcloric „Junii Si
biului" a întreprins un turneu in 
mai multe localități din R. P. 
Ungară, prezentind spectacole 
de cintece și dansuri populare 
românești.

Delegația P.C. din Spa
nia, contlus& de Santiago Carrillo, și-a încheiat vizita în R.P.D. Coreeană. Această vizită, subliniază agenția ACTC, a contribuit la consolidarea și dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și solidaritate între Partidul Muncii din Coreea și P.C. din Spania, între popoarele celor două țări.

Președintele S.U.fl., Ge- rald Ford, a primit la Washington pe cosmonauții sovietici Alexei Leonov și Valeri Kubasov, care au participat la experimentul comun sovieto-ame- rican „Soiuz"—..Apollo" și care se află în prezent in vizită în S.U.A.
M.A.E. al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație in care condamnă faptul- că S.U.A. acordă regimului de la Seul un sprijin militar crescind. Arătind că asemenea acțiuni duc la sporirea încordării in Coreea și reprezintă o violare a acordului de armistițiu, declarația relevă că S.U.A. trebuie să pună capăt introducerii de armament modern in Coreea de sud și să-și retragă trupele de pe teritoriul sud-coreean. 

primit pe ministrul român 
si telecomunicațiilor
• <fericire personală, de prosperitate si progres continuu poporului mexican prieten.Mulțumind, președintele Echeverria a subliniat importanța vizitei in Mexic a președintelui României pentru continua dezvoltare a raporturilor de colaborare pe multiple planuri între cele două state, a rugat pe ministrul român să transmită președintelui Nicolae Ceaușescu salutul său prietenesc, împreună cu cele mai sincere și calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și succese tot mai mari poporului român.

colonel Voicu Țugurel, a depus coroane de flori la monumentele și cimitirele eroilor români căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei, în localitățile Brno. Pustimer. Kromeriz, Banov. Piestany, Zvolen. Humpolec, Havlickuv Brod. La ceremonii au participat reprezentanți ai garnizoanelor militare din aceste localități, ai organelor de partid și de stat, ai organizațiilor de tineret și pionieri.
★Atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Cairo, colonelul Mircea Caloian. a organizat o gală de filme militare documentare. Au participat general-maior Ibrahim Fouad Nassar, șeful Direcției informații din Ministerul de Război, și alți ofițeri superiori egipteni, șefi de misiuni diplomatice și atașați militari străini acreditați la Cairo. (Agerpres)

din Libanmontane ale tării au Început să revină la casele lor.Pe plan politic, marți a avut loc o nouă reuniune a Consiliului național pentru dialog.. Totodată, președintele Suleiman Frangieh a dat ministrului de externe. Philip Takla, instrucțiuni în legătură cu participarea libaneză la reuniunea specială a Ligii Arabe, prevăzută să înceapă azi la Cairo.
rală. împuternicită să anuleze creșterile de prețuri sau salarii ce depășesc plafoanele fixate.Rata inflației în Canada se apropie în prezent de 11 la sută, intr-un moment în care șomajul cunoaște, la rindul său, o agravare îngrijorătoare. Subliniind dificultățile prin care trece țara, primul ministru a arătat că. în cazul cînd programul nu va fi respectat de diferitele firme (el vizează în primul rînd cele mai mari 1 500 de întreprinderi ale țării), guvernul va proceda la acțiuni restrictive suplimentare. Impactul noilor măsuri va fi resimțit imediat de sindicatele din industria hirtiei și din sectorul sanitar, aflate în grevă, pre<- cum și de lucrătorii poștali, care au anunțat o acțiune revendicativă pentru această săptămînă.
transmit:

La TuniS au incePut convorbirile dintre președintele Habib Bourguiba și Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, aflat într-o vizită oficială in Tunisia.
0 reuniune a Consiliului 

de Minișiri și a Consiliului 
Național al Ciprului 3 avut loc la Nicosia, sub președinția arhiepiscopului Makarios. în comunicatul publicat la încheierea reuniunii se arată că au fost examinate aspecte ale situației din Cipru in etapa actuală și s-au definit liniile politicii pe care Republica Cipru o va urma in timpul viitoarelor dezbateri din Adunarea Generală a O.N.U. în problema cipriotă.

Comunicatul portughe- 
zo-iugoslav, privind vi?ita ln Portugalia a lui Miloș Minici, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și convorbirile sale cu Melo Antunes, ministrul portughez al afacerilor externe, relevă dezvoltarea cu succes a relațiilor dintre cele două țări și hotărîrea părților de a le amplifica în viitor. în context, a fost relevată importanța apropiatei vizite în R.S.F.I. a 'președintelui Portugaliei, Costa Gomes.

în portul Chittagong din
Bangladesh a ancorat un cargoupakistanez transportînd peste 10 000 tone orez și 233 tone produse textile. Faptul marchează restabilirea, pentru prima dată după evenimentele din decembrie 1971. a căii de navigație maritima Karachi—Chittagong, principalele porturi ale celor două țări.

Un acord financiar ira- 
niano-egiptean 3 fost semnat la Teheran, la încheierea convorbirilor oficiale dintre ministrul iranian al economiei și finanțelor, Hooshang Ansarv, și omologul său egiptean, Ahmed Abu Ismail. în baza acordului. Iranul va acorda Egiptului un împrumut pe termen lung in valoare de 200 milioane dolari. De asemenea, partea egipteană va beneficia de facilități comerciale și financiare privind importurile de mărfuri iraniene, cifrate la 50 milioane dolari.

Parlamentul britanic a reluat activitatea după tradiționala vacanță. Pe agenda Camerei Comunelor figurează examinarea unor proiecte de lege inițiate de guvern, referitoare la proprietatea funciară, politica agricolă a Angliei în cadrul Pieței comune, măsuri de naționalizare a unor noi ramuri economice, legislația vizînd abolirea unor discriminări față de femei etc.

DE PRETUTINDENI
• IARNĂ TIMPURIE. După Franța, R.F. Germania, Belgia și Spania, iarna și-a făcut apariția in mai multe cantoane ale Confederației Elvețiene, unde a creat primele probleme locuitorilor și autorităților prin blocarea trecătorilor alpine Nufenen și Saint Got- thard. Ninge și în unele regiuni ale Austriei, in Alpii austrieci stratul de zăpadă ajungînd pe alocuri la 20 de centimetri. Luni dimineața ningea pe cea mai mare parte a teritoriului Olandei. meteorologii menționind că de la finele secolului trecut niciodată ninsorile nu au venit atit de timpuriu in această țară. Cu excepția Siciliei. frigul și vremea rea au cuprins aproape întreaga Italie. în Nordul țării au căzut primele zăpezi, iar in Alpii italieni, la altitudinea de peste 2 000 de metri, stratul de zăpadă depășește un metru grosime : iarna s-a instalat și la Veneția, gondolierii fiind ne- voiți să intre in vacanță forțată.
• BUSOLA PESTE UN 

MILENIU. Studiind deplasarea Polului nord magnetic in decursul ultimilor 125 de ani. savantul sovietic N.S. Medveiev a lansat ipoteza că, datorită mișcării nucleului fluid al Pămîn- tului (nucleu a cărui rotație ar determina, conform unei teorii de largă circulație, amplasarea polului magnetic terestru), in decurs de 1 000 de ani. Polul nord magnetic va ajunge undeva in Peninsula Arabică, iar în alți 1 000 de ani. mai departe, tre- cind peste Africa, într-o Zonă din Atlantic.
• DISCURI PROIEC

TATE PE ECRAN TV. firmă vest-germană a reali’, primul sistem comercial de vi- deo-discuri din lume. Este vftr- ba de un dispozitiv audio-vizual denumit T.E.D., care, conectat la un televizor, permite proiectarea pe ecranul acestuia a unor filme preinregistra- te pe disc. Deocamdată a fost realizat un catalog cu 50 de discuri (înregistrări muzicale, filme, reportaje, emisiuni de . popularizare a științei, precum și discuri speciale — pentru însușirea unei limbi străine, perfecționarea profesională etc). Pînă la sfîrșitul anului, acest catalog se va îmbogăți cu alte 300 de discuri. Fiecare disc are o durată de 10 minute. în curînd va fi lansat pe piață un dispozitiv automat de schimbare a discurilor, care va permite prelungirea duratei de emisie pină la una-două ore.
• CAPACUL DE FRI

GIDER. în 1952, un comerciant american de băuturi alcoolice, George Adamski, a pretins, nici mai mult, nici mai puțin, că ar fi asistat la aterizarea în deșertul Arizonei a unei... farfurii zburătoare, chipurile sosită din planeta Venus, și că ar fi făcut cunoștință cu ocupanții ei — prezentind. ca „dovadă", o fotografie a vehiculului astral. Adamski a devenit astfel „specialist" în farfurii zburătoare, ba chiar și autor al unei cărți despre mesagerii astrali, care a stîrnit amuzamentul sau indignarea oamenilor de bun simț. De mirare este insă că s-au găsit naivi care să dea crezare elucubrațiilor sale. Recent, impostura lui Adamski, intre timp decedat, a devenit limpede chiar și pentru aceștia, prin descoperirea întimplătoare, într-o cafenea londoneză, a unui răcitor circular de tip vechi, al cărui capac era aidoma... farfuriei zburătoare de pe fotografia pe care fostul cîrciumar pretindea că a făcut-o în clipele cînd i s-au „arătat" venusiștii. Cruntă dezamăgire pentru cei dispusi să accepte cu ușurință plăsmuirile ozeniste, uneori atit de rentabile pentru cei ce le pun in circulație.
• O EXPOZIȚIE ITINE

RANTĂ de artă contemporană franceză, cuprinzând lucrări realizate între anii 1960—1975, va face, începînd de anul viitor, un tur al capitalelor din zece țări situate pe coastele Mediterane ,.începind cu Grecia și termini," -dcu Marocul. Scopul ei este r* i face cunoscute operele cele mai 't reprezentative ale . artiștilor francezi din perioada ultimilor15 ani.
• CONGRES SUI-GE- 

NERIS. La Londra s-a ținut, zilele trecute, Congresul internațional al autorilor de romane polițiste, primul de acest fel din lume. Au participat 300 de maeștri ai genului, din 11 țări. Lucrările congresului au prilejuit schimburi de impresii și experiență, încercări 'de clasificare a romanelor polițiste și chiar prelegeri de... inițiere in acele „tehnici speciale" pe care un bun autor trebuie să le cunoască cel puțin din auzite, ca, de pildă, minuirea armelor de' foc.
• „DIRETTISSIMA". 51 km lungime, 31 de tuneluri mă- surînd 77 km și 325 diferite lucrări, dintre care cea mâi prestigioasă este viaductul Paglia. cel mai lung din Europa (5 379 m) — acestea sint principalele caracteristici ale căii ferate italiene „Direttissima" care se construiește intre Roma și Florența. în timp ce actualul traseu —• care reprezintă 5 la sută din rețeaua feroviară italiană și suportă 1 'fit la sută din traficul total — măsoară 314 km. „Direttissima" este cu 64 km mai scurtă și ve permite să se atingă O viteză da circulație sporită datorită utilizării unui tren nou, care rulează cu 250 km/h, capabil să abordeze virajele cu o viteză mult mai mare decit trenurile obișnuite.
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