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SCRISOAREA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. Al P.C.R.

Ne aflăm Intr-o perioadă de Intense și temeinice pregătiri ale lucrărilor de investiții planificate să fie executate în primul an al viitorului cincinal. Indicațiile și sarcinile precise subliniate în cu- vlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara comună din luna iulie a.c. conferă o importanții deosebită acestor pregătiri pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării ritmice a activității pe șantiere, se constituie tntr-un adevărat program de acțiune pentru toți factorii angajați In procesul de realizare a investițiilor.Desigur, problemele care polarizează acum atenția și preocupările acestor factori sînt numeroase, fiecare are însemnătatea sa și reclamă o rezolvare corespunzătoare. Dintre ele însă, pe primul plan se situează acțiunea de contractare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, pe baza stabilirii unor termene de livrare în concordanță cu graficele de montaj și cu termenele de intrare in exploatare a noilor capacități productive.Se cuvine relevat că la o bună parte dintre noile obiective de investiții din economia forestieră șl industria materialelor de construcții, metalurgie, industria constructoare de mașini, acțiunea de contractare a utilajelor — abordată din timp și cu grijă — este de acum încheiată. Rezultatele bune obținute pînă în prezent atestă conlucrarea strinsă dintre beneficiari și furnizori, desfășurată in spiritul răspunderilor reciproce față de obligațiile ce le revin. Pentru Șantierul naval din Galați, do pildă, unde In anul 1978 urmează să fie executate importante lucrări de dezvoltare a capacităților actuale de producție, sînt stabilite cu precizie, prin grafice detaliate, condițiile de execuție și termenele ^de livrare a majorității covîrșitoa-

re a mașinilor și echipamentelor necesare. Și exemplele de acest gen sînt foarte numeroase.Stadiul contractării echipamentelor și agregatelor tehnologice pentru un șir de noi capacități productive este însă departe de a fi satisfăcător și ceea ce produce o serioasă îngrijorare este insuficienta operativitate cu care se acționează pentru finalizarea acestei importante acțiuni. Astfel, pentru lucrările etapei a doua de dezvoltare a întreprinderii „Electrotimiș" n-a fost contractat nici unul din utilajele incluse în proiecte, în valoare totală de 70 milioane lei. Similar stau lucrurile și în cazul Combinatului petrochimic din Timișoara, pentru care nu s-a contractat încă nu un utilaj sau altul, ci întreaga instalație de polietilenă de joasă presiune.O mare răspundere pentru crearea acestei situații revine acelor beneficiari de investiții care nu s-au prezentat la contractare, deoarece nu dispun de documentațiile tehnice și de execuție necesare. Cum ar fi putut începe tratativele cu furnizorii conducerea întreprinderii pentru livrarea produselor petroliere din Timișoara dacă, pînă în prezent, documentația a- ferentă lucrărilor de investiții din anul 1976 n-a fost aprobată ? încetineala cu care și alți beneficiari rezolvă problemele definitivării documentațiilor de investiții creează dificultăți și furnizorilor, îi împiedică în pregătirea corespunzătoare a producției din anul viitor. Bunăoară, specialiștii întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești — una dintre marile unități producătoare de utilaj tehnologic ale țării — sînt serios ținuți In loc In eforturile lor pentru asigurarea unei aprovizionări tehnico-materiale corespun-

adresată tovarășului 
Constantin Pîrvulescu cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de aniDragă tovarășe Pîrvulescu,Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea frumoasei vîrste de_ ________________________ __________ . 80 

de ani, să-ți adresăm, în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cele mai calde felicitări și urări tovărășești.Dorim să-ți exprimăm, și cu această ocazie, stima și prețuirea noastră deosebită, înalta apreciere pe care întregul partid o dă îndelungatei tale activități în mișcarea revoluționară din România, contribuției pe care ai adus-o — activînd neobosit în rîndurile Partidului Comunist Român încă de la înființarea sa — la lupta clasei muncitoare, a maselor populare împotriva regimului burghezo-moșieresc, de exploatare și asuprire, pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și eliberarea țării, pentru Independența și progresul patriei. în muncile de răspundere ce ți-au fost încredințate ai militat cu devotament și pasiune pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului, pentru edificarea cu succes 
a noii orînduiri socialiste pe pămîntul României.îți dorim cu toții, dragă tovarășe Constantin Pîrvulescu, multă sănătate și viață îndelungată, să fii în continuare alături de noi în munca și lupta pentru înfăptuirea mărețului Program al partidului, să poți vedea realizîndu-se tot mai deplin în patria noastră înaltele idealuri ale socialismului și comunismului.La această aniversare a zilei tale de naștere, îți urăm, din adîncul Inimii ! „Mulți ani, fericiți, tovarășe Pîrvulescu 1“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Continuare in pag. a IlI-a)

în cadrul Înțelegerii dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, cu privire la întîlnirile periodice, de lucru, ale primilor miniștri ai celor două țări, luni dimineața a sosit In Capitală, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Siriei, Mahmoud Al-Ayoubi.Oaspetele este Însoțit, In această vizită, de Soubhl Kahale, ministrul barajului de pe Eufrat. Nourallah Nouralah, ministrul planului, Mohammad Imadl, ministrul economiei și comerțului exterior, Shteoui Seifo, ministrul industriei, Issan Al Halou, viceministru al planului, Michel Ab- doulah, viceministru al agriculturii și reformei agrare, de directori ai unor mari întreprinderi, consilieri șl experțl.Pe aeroportul Otopenl, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, au venit în întlmpinare 
Manea Mănescu, Emil Drăgănescu,

viceprim-mlnistru al guvernului, Ion Pățan, .viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Marinescu, viceprim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Erau prezențl Emilian Manclur, ambasadorul României la Damasc, și Walid Al Mouallem, ambasadorul Siriei la București.Erau de față, de asemenea, șefi al unor misiuni diplomatice acreditați la București.Au fost intonate Imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Arabe Siriene. O gardă militară a prezentat onorul.
(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, luni după-amiază, cu tovarășul Gerhard Danelius, președintele Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, care, în fruntea unei delegații, întreprinde o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte tovarășii Inge Kopp și Horst Schmitt, membri ai Biroului și Secretariatului Comitetului Director al Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, Eberhard Schroder, membru In colegiul de redacția al ziarului „Die Wahrheit".La întrevedere au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al- Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihnea Gheorghiu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.în numele conducerii, al tuturor membrilor Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, tovarășul Gerhard Danelius a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros, precum și felicitări pentru realizările
JUDEȚELE NEAMȚ Șl VASLUI 

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
Telegrame adresate Comitetului Central al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comitetul județean 

de partid Neamț
Comitetul județean 

de partid VasluiComitetul județean de partid raportează cu satisfacție și mindrie comunistă conducerii partidului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul nostru, muncind cu spirit de răspundere și pasiune, cu hotărîrea și abnegația ce-i caracterizează, avînd mereu în frunte pe comuniști, pentru aplicarea în viață a politicii Înțelepte a partidului, a istoricelor documente adoptate de Congresul al XI-Iea, au reușit ca, la 10 noiembrie 1975, să îndeplinească sarcinile ce le-au revenit în actualul cincinal la producția globală a industriei județului Neamț. Am realizat în anii acestui cincinal i un ritm mediu de creștere a producției industriale globale de 14,7 la sută, față de 12,7 la sută planificat. vAvansul de timp cîștigat va permite ca, pînă la sfîrșitul anului, să realizăm suplimentar o producție globală industrială în valoare de 2,5 miliarde lei, să livrăm în plus economiei naționale 105 mii tone țevi din oțel, 175 mii tone ciment, mașini și utilaje pentru industria lemnului în valoare de 235 milioane lei, 20 000 tone hîrtie și cartoane, 3,3 milioane mp de țesături, 2 600 tone carne, mo-

Comitetul județean Vaslui al Partidului Comunist Român, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile vasluiene, raportează conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, la 10 noiembrie, județul nostru a îndeplinit în întregime prevederile planului cincinal 1971—1975, avînd create condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, să realizăm o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 1 miliard Iei.Cu prilejul acestui bilanț, vă raportăm că in actualul cincinal județul Vaslui, asemenea tuturor județelor patriei, a înregistrat o dezvoltare economică și social-culturală nemaicunoscută pe aceste meleaguri. în perioada 1971—1975 au fost construite 25 capacități industriale noi, au fost lărgite și modernizate cele existente. în acest fel s-a realizat un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de peste 18 la sută, producția globală fiind în prezent de 2,3 ori mai mare ca în 1970. Productivitatea muncii a sporit în această perioadă cu 60 la sută, iar îmbunătățirea continuă a calității produselor a permis ca

obținute, sub conducerea Partidului Comunist Român și a secretarului său general, de poporul român în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Președintele Partidului Socialist Unit a exprimat, totodată, mulțumiri Partidului Comunist Român pentru poziția sa principială, consecventă față de problema Berlinului occidental.în numele conducerii partidului nostru și al eău personal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită tovarășilor din Partidul Socialist Unit al Berlinului occidental un mesaj de salut, împreună cu urări de succes în activitatea consacrată afirmării și susținerii intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Berlinul occidental.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gerhard Danelius au procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental și au avut un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.în timpul convorbirii a fost manifestată dorința comună de a extinde și adinei raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit al Berlinului occidental, pe baza principiilor marxist-leniniste ale egalității în drepturi și independenței fiecărui partid, ale încrederii și respectului reciproc, în spiritul internaționalismului proletar. De ambele părți s-a apreciat că întărirea acestor legături este în folosul celor două partide, în interesul unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.în cadrul întrevederii s-au evidențiat mutațiile pozitive care au loc pe continentul european și In lume, cursul nou spre destindere și cooperare, ca urmare a creșterii și afirmării tot mai puternice a socialismului, forțelor revoluționare, progresiste, antiimperialiste.Evidențiindu-se rolul hotărîtor al maselor populare în rezolvarea pro-

blemelor vieții contemporanei «-a a- rătat că, în aceste condiții favorabile, se impun intensificarea și conjugarea eforturilor, pe plan național și internațional, ale tuturor forțelor progresiste, democratice, iubitoare de pace, ale popoarelor, în vederea transpunerii in viață a prevederilor Actului final al Conferinței general-europene, pentru edificarea unei securități reale în Europa și in lume. S-a subliniat rolul important al trecerii la măsuri practice, eficace. In domeniul dezangajării militare și dezarmării, pentru reducerea cheltuielilor militare și armamentelor, pentru a asigura dezvoltarea și consolidarea cursului spre destindere și securitate în Europa șl în întreaga lume. A fost exprimată convingerea că interesele păcii și securității popoarelor reclamă acțiuni hotărîte pentru eliminarea definitivă a politicii imperialiste de dominație și dictat, de forță și inechitate, pentru asigurarea respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării economico- sociale, fără nici un amestec din afară, pentru cordare și politică a omenirea, voltării, pentru Instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale.în cursul discuțiilor s-a reafirmat că lupta pentru pace, securitate și destindere este o parte integrantă a luptei pentru transformări economice și sociale revoluționare, pentru socialism.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit al Berlinului occidental și-au reafirmat voința de a milita activ pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a colaborării dintre partidele frățești, pentru triumful cauzei socialismului și păcii In lume.De comun acord, s-a apreciat că vizita in România a delegației Partidului Socialist Unit al Berlinului occidental, in frunte cu președintele partidului, reprezintă un moment important In dezvoltarea conlucrării tovărășești dintre cele două partide, întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

stingerea focarelor de In- conflict și reglementarea problemelor ce confruntă pentru lichidarea subdez-
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în acest an»

100 de noi capacități 
de producție în industria 
constructoare de mașiniîn acest an, industria constructoare de mașini și-a lărgit baza materială cu circa 100 de capacități de producție, dotate cu utilaje și echipamente moderne, de mare productivitate. De menționat că, în actualul cincinal, in cadrul acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale, au fost puse in funcțiune peste 500 de noi obiective și capacități de producție, printre care turnătoriile de oțel și fontă de la Cîm- pina, Sibiu, Brașov, noile capacități producătoare de rulmenți de la Alexandria și Bîrlad, Fabrica de excavatoare de la Brăila, întreprinderea de armături metalice de la Zalău și aceea de cazane mici și mijlocii de la Cluj-Napoca, precum și numeroase alte unități importante pe platformele industriale ale orașelor Vaslui, Iași, Miercurea Cluc, Bistrița-Năsăud ș.a.Acestor realizări li s-au alăturat, recent, altele, care ilustrează caracterul prioritar de dezvoltare a acestei ramuri. Astfel, la noua întreprindere de utilaje șl piese de schimb din Botoșani a intrat în exploatare parțială prima oțelărle a unității ; la întreprinderea mecanică Reghin a Început să producă o .modernă turnătorie de fontă ; iar în cadrul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău produce o nouă linie tehnologică pentru zincarea metalului, ale cărei utilaje au fost realizate prin autodotare.Tot în aceste zile, s-a anunțat că au fost deschise noi șantiere 
de investiții — șantiere ale anului 1978 — destinate dezvoltării In continuare a industriei constructoare de mașini. (Agerpres).

POZIȚIA ROMÂNIEI IN problemele dezarmării

servește intereselor fundamentale ale păcii, securității și progresului tuturor popoarelor

riorilate absolută dezarmării nucleare
„Trebuie să acționăm pentru o reala dezarmare, pentru a se ajunge, in primul rind, 

la oprirea cursei atomice, la distrugerea armamentelor nucleare, făcînd astfel ca mijloacele 

care se cheltuiesc astăzi pentru înarmări să fie puse în serviciul dezvoltării economico- 

sociale a popoarelor, al bunăstării și fericirii lor".

în spiritul unei înalte responsabilități față de destinele păcii și securității omenirii, ale înseși civilizației umane, România socialistă a mscris obiectivul dezarmării ca una din preocupările centrale și constante ale întregii sale activități internaționale, considerînd că soluționarea a- cestei probleme are o importanță vitală pentru înlăturarea primejdiei unor conflagrații pustiitoare, pentru asigurarea unor condiții internaționale care să permită popoarelor să-și dedice integral resursele și e- forturile cauzei progresului, făuririi unei vieți libere și prospere. Această preocupare, amplu fundamentată în documentele partidului nostru, susținută consecvent în contactele interstatale la nivel înalt, ca și la tribuna diverselor organizații internaționale, și-a găsit o cuprinzătoare expresie în recentul document difuzat la sesiunea Adunării Generale a O.N.U., privind poziția României în problemele dezarmării, și care, in ansamblul măsurilor șl acțiunilor concrete preconizate, evidențiază ca un imperativ de cea mai Înaltă prioritate înfăptuirea dezarmării nucleare, scoaterea In afara legii a armelor nucleare, oprirea

producției lor și distrugerea stocurilor existente.Care sînt factorii ce impun caracterul prioritar al dezarmării nucleare ?Răspunsul derivă din implicațiile de extremă gravitate pe care le are prezenta în arsenalele militare a a- cestor teribile arme de distrugere în masă. Se știe că explozia cîte unei singure bombe de 20 kilotone întîi la Hiroșima și apoi la Nagasaki, în urmă cu trei decenii, avea să pulverizeze aceste centre urbane, curmînd viața a sute de mii de oameni. Simpla evocare a acestei tragedii este de-ajuns pentru a înțelege proporțiile forței distructive a armamentului nuclear acumulat pînă în zilele noastre, cînd puterea bombelor nucleare a crescut nemăsurat, exprimîndu-se acum în megatone, iar numărul lor fiind de ordinul zecilor de mii. Ce înseamnă o bombă termonucleară „producție 1975“ ? Luîndu-se ca medie o bombă „obișnuită", de 5 megatone, s-a calculat că puterea ei singură depășește forța tuturor explozibililor folosiți pe toate fronturile celui de-al doilea război mondial Potențialul distructiv al armamentului depozitat numai pe continentul european de-.

pășește de 100 000 de ori pe cel al bombei de la Hiroșima. Iar forța de distrugere a întregului armament nuclear echivalează cu 15 tone de exploziv convențional de fiecare locuitor al planetei... Nu ar fi de aceea e- xagerat să se afirme că folosirea intr-un eventual război a armelor atomice ar putea duce chiar pînă Ia exterminarea cvasitotală a populațiilor unor țări, ar avea consecințe dezastruoase pentru însăși existența umană.Pornind de la această realitate, noul document prezentat de România la O.N.U, pune în evidență riscurile incalculabile pe care le generează continuarea cursei perfecționării tehnologice și a acumulărilor continue de încărcături nucleare. Nu constituie un secret că îmbunătățirea calitativă a armamentelor nucleare este, în fapt, unul din principalele domenii în care sînt utilizate realizările cele mai noi ale științei și tehnicii contemporane. Jumătate din totalul oamenilor de știință și Inginerilor ocupați in cercetare-dez- voltare și circa 40 la sută din fondurile totale alocate In acest scop pe plan mondial sînt îndreptate în

NICOLAE CEAUȘESCUsfera creării și perfecționării calitative a armelor nucleare. Si aceasta in condițiile în care probleme atît de acute pentru umanitate, cum sînt cele ale dezvoltării, ale decalajelor economice, continuă să se agraveze ! De fapt, constituie un tragic paradox lhsăși utilizarea noțiunii „perfecționare calitativă", care are îndeobște un sens constructiv, de înaintare pe calea progresului, dar care, aplicată în sfera înarmărilor, nu înseamnă altceva decît creșterea capacității de ucidere și distrugere. Continuarea acestei „curse" retrograde și antiumana a făcut ca de pe acum să se vorbească despre arme cu o forță de distrugere și mal mare decît a armelor termonucleare — arme meteorologice, ecologice — care ar putea depăși chiar și cele mal sumbre previziuni ale autorilor de literatură ștt- ințifico-fantastlcă.Paralel, se aduc permanent perfecționări mijloacelor de lansare sau de transportare la țintă a acestor arme — din silozuri subpămîntene, de pe nave sau din adîncul mărilor
(Continuare in pag. a Vl-a)
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FAPTUL
I Studii și analize complexe

DIVERS
cu participarea largă a cetățenilor
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Este numărul de cărți 
te în rindurile cititorilor 
reni de către Aladar _ ___
unul din marii pasionați ai cu
platului scris. Nici acum, după 
ce a ieșit la pensie, fostul li
brar Far-caș-baci nu poate sta 
locului. De multe ori il vezi cu 
cărțile la subsuoară mergind pe 
la casele foștilor săi 
la pasiunea 
pus prima... 
mult ți mai 
Farcaș-baci 
tul cu cărți 
ficii ale spitalului unificat, situ
at de ambele părți ale Someșu
lui. El le aduce celor aflați in 
suferință cite o carte potrivită 
întru îmbărbătare ți încredere 
în viață. Ca un medicament. La 
rindu-le, pacienții ii urează lui 
Farcaș-baci ani mulți cu sănă
tate.

difuza- 
sătmă- 
Farkas,

„clienți", 
cărora el însuți a 
pagină. Dar cel mai 
mult il zărești pe 

mergînd cu pache- 
spre cele două edi-

ColecționariInginerul Gheorghe Tudor, directorul Liceului agroindustrial din Craiova, are în colecția sa monede vechi, insigne și diferite însemne din 40 de țări ale lumii. G.T. este și un pasionat filatelist și colecționar de elemente decorative de la... clădirile demolate. EI a început să-i „molipsească" și pe cei din jur cu pasiunea lui. Numărul acestora fiind tot mai mare, directorul colecționar a înființat în liceu un cerc de numismatică și un cerc de filatelie.
A dat brățara

9

din mină

Angajate în traducerea în viață ■ hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, a Directivelor cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor și satelor și dezvoltarea k«r economico-socială, Consiliul popular al județului Cluj, consiliile populare municipale, orășenești și comunale, sub conducerea comitetului județean de partid, au desfășurat și desfășoară o activitate susținută pentru aplicarea programului de sistematizare a teritoriului, precum și a fiecărei localități în parte, pentru antrenarea intr-o măsură tot mai mare a tuturor cetățenilor lor in procesul de elaborare și aplicare a schițelor de sistematizare.Pe baza prognozei de dezvoltare economico-socială a teritoriului, a fost stabilită rețeaua de localități a județului Cluj, asigură cadrul rii gradului de peste 85 la sută — și își propune tivității umane într-un număr restrîns de localități. Creșterea gradului de urbanizare, realizată pînă în prezent în județul nostru în prin- , cipal pe seama sporului natural și a migrației populației rurale spre localitățile urbane existente sau spre cele suburbane, va cunoaște și cea de-a treia cale — aceea a trecerii în categoria urbanului a unui număr de Încă 11 localități, azi rurale, cum sînt : Poieni, Călățele, Aghireșu. Gi- lău, Iara, Săvădisla, Apahida, Mociu, Bonțida, Panticeu și Cîțcău, din care în perioada 1976—1980. Aghireșu șl Gilău. Criteriul principal avut în vedere la stabilirea rețelei de localități, mărimii și profilului acestora a fost acela al asigurării unei eficiente economice și sociale maxime, prin repartizarea echilibrată'— pe întregul teritoriu al județului — a viitoarelor orașe și a dotărilor social-cul- turale necesare.Un loc central în activitatea de sistematizare l-a avut și îl are în județul nostru pregătirea planului in profil teritorial pe perioada 1976— 1980. Alegerea amplasamentelor o- biectivelor din viitorul cincinal are la bază principiul concentrării unităților file, in cadrul ___industriale, folosirea terenurilor xistente la unități in funcțiune pentru dezvoltări similare de profil. Ca

Structura acesteia necesar crește- urbanizare — la pină în anul 2 000 concentrarea actual

economice pe pro- aceleiași platforme e-

anu- mi-urmare, încă de la începutul lui, împreună cu unitățile și nisterele de resort, am trecut la întocmirea de detalii de sistematizare pentru amplasarea obiectivelor industriale propuse pentru fiecare localitate in parte.Soluțiile pentru amplasamentele
activitate pe care o desfășurăm In domeniul sistematizării. Fiecare schiță a fost dezbătută cu cetățenii din localitățile respective și aprobată în sesiuni ale consiliilor populare; de asemenea, organizarea de expoziții, prezentarea de machete cu propuneri de sistematizare au oferit prilejul cu-

Elaborarea schițelor de sistematizare 
a localităților din județul Cluj

noilor locuințe s-au adoptat ne baza indicațiilor date de conducerea partidului, folosind pentru optimizarea deciziilor metoda soluțiilor în mai multe variante, în care criteriile principale au vizat reducerea suprafețelor de teren ocupate, diminuarea volumului demolărilor, folosirea dotărilor edilitare și social-culturale existente, apropierea de locul de muncă, precum și reducerea consumului de materiale deficitare. Astfel, în perioada cincinalului 1976—1980, în municipiul Cluj-Napoca se vor realiza cele două centre orășenești — Mă- năștur și Mărăști. Ambele centre urmează a se lega, prin modernizarea rețelei stradale existente, de centrul municipal, care, la rîndul său, va cunoaște numeroase. transformări înnoitoare în concordanță cu specificul și tradiția arhitecturii orașului.Indicațiile date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu sint astăzi un îndreptar prețios în elaborarea studiilor și proiectelor pe care le pregătim pentru a fi aprobate de către conducerea partidului pînă la finele acestui an. îmbinarea armonioasă a noului cu elementele de valoare arhitecturală existente și care, Împreună, vor răspunde funcțiunilor necesare pentru un centru de oraș modern, reprezintă sarcina principală la care trebuie să găsim, prin proiectele ce le vom prezenta, cele mai bune soluții.Consultarea cetățenilor Ia fundamentarea deciziilor privind elaborarea și aplicarea schițelor de sistematizare a reprezentat și reprezintă unul din principiile fundamentale, pe care-1 avem în vedere în întreaga

noașterii de către cetățeni a măsurilor preconizate. Consultarea cu cetățenii a stat la baza alcătuirii catalogului de proiecte de locuințe pentru sate, care oferă peste 30 tipuri de proiecte și care se găsește astăzi la îndemina fiecărei comune. Propunerile de proiecte au fost prezentate pe zone locuitorilor de gestiile făcute au adus în sensul modernizării rării mai precise a edilit.ar-gospodărești și social-cultura- le. In vederea aplicării noilor soluții, am instituit regula de a acorda obligatoriu asistență tehnică pentru
Ia sate. Su- îmbunătățiri și structu- funcțiunilor

fiecare lucrare în parte, asistență care vizează amplasarea și regimul de înălțime, soluțiile constructive de arhitectură adoptate.Pentru autorizat, valorifice comune. S’Stematizării, tive din cadre de ____________________răspund de un grup de comune, In- tîlnirile periodice la nivel de județ cu aceste colective oferă prilejul unui rodnic schimb de experiență, sintetizării unor probleme comune și asigură — în același timp — o perspectivă clară asupra activității pe care o desfășurăm în domeniul sistematizării. Organizarea periodică a unor întilniri ale cadrelor de conducere do la comune și orașe cu pro- iectanții și organul de avizare asigură o legătură permanentă intre factorii de execuție cu cei de decizie. cunoașterea și înlăturarea operativă a neajunsurilor, impulsionarea permanentă a eforturilor ce trebuie viată zării.

un contact permanent care să stimuleze sugestiile pe linia am ?ifacLegii colec-care se aplicării format specialitate care

făcute pentru traducerea în a prevederilor Legii sistemati-
Inq. Nlcolae BEURAN 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al iubețului Cluj

în „Grivița" milionară
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Cit timp a lucrat pe platfor
ma chimică din Rm. Vilcea, ca 
lăcătuș mecanic, Aurel Tomescu 
era foarte apreciat pentru cali
tățile sale profesionale. Deodată 
— in mod inexplicabil — s-a 
lăsat de meserie, angajindu-se 
gestionar la magazinul din co
muna Popești. Pe cit a fost de 
harnic și priceput ca lăcătuș, 
pe atit de neîndemânatic s-a 
dovedit in ale comerțului. Din 
cauza neglijenței, în numai șa
se luni, a produs o pagubă de 
vreo 24 000 lei. Bineînțeles, a- 
mintindu-și de vechea meserie, 
lăcătușul a trebuit să-și ,Ajus
teze" buzunarul. De ce ai', dat, 
omule, din mină, brățara de 
aur a meseriei ?

Prietenul
n-avea

\ mașină
I
I
I
I 
I
I

De desă mo-

I
I

Anghel Roman de la I.J.G.C.L. circula prin Alba Iulia cu autoturismul l-AB-1276. A fost oprit de un agent de circulație, pentru că nu a acordat prioritate.— Actele mașinii, vă rog 1 ce ați urcat la volan in stare ebrietate ?Anghel Roman a refuzat prezinte actele la control,tivind precum că nu el a condus autoturismul, ci prietenul său, aflat și el In mașină. Mai tirziu avea să recunoască :— N-am vput să rămîn eu fără permis. Să rămînă mai bine prietenul meu, că el tot nu are mașină.Pentru două luni de acum încolo, Anghel Roman are mașină, dar nu mai are permis.
Pus pe

| căpătuială
De ți de profesie șofer la Au

tobaza nr. 2 din lași, Ion Olaru 
a fost prins de organele de mi
liție in postură de... negustor. 
Făcea negoț clandestin cu dife
rite bunuri pe care ți le procu
ra de prin localitățile pe unde 
staționa, în cursele efectuate in 
interes de serviciu. Bineînțeles 
că le vindea cu suprapreț. Cer
cetat sub stare de arest, la do
miciliul său s-au găsit, intre al
tele, trei televizoare, două fri
gidere, cinci haine de piele, 86 
piei tăbăcite, zeci de mii de lei 
bani gheată. Un singur obiect 
i-a derutat pe anchetatori : o 
mașină de scris „Olympia". In- 
trucît n-apucase s-o vindă si pe 
ea cu suprapreț, ca și pe cele
lalte obiecte, ți-o păstra, poate, 
spre a-și scrie memoriile. După I

Cine poate
da relații

„A lucrat la Șantierul naval 
Brăila. Voia să se califice la 
locul de muncă. A împlinit 18 
ani. Este înalt, subțirel. Are pă
rul castaniu spre negru". Așa 
îți începe descrierea fiului său 
cititorul nostru Gerea Crăciun, 
care continuă : „tntr-o bună zi 
a plecat de acasă, dar nici la 
lucru n-a ajuns, nici nu s-a mai 
întors. Aici se pregătea Intr-o 
meserie frumoasă, cinstită" 
Dacă il intilnește cineva pe Mi- 
rea Gerea, este rugat să-i scrie 
tatălui său (strada 1 Mai 29 
Brăila) sau să sesizeze organe
le de miliție.

Rubrici redactata de
Petre POPA
cu 8prl|inul corespondenților 
„Scinteii"
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Fapte • Opinii • Propuneri® Ui) noy inCSQCSZiîl Pentru desfacerea legumelor și fructelor a fost construit și dat in folosință — la cererea cetățenilor — în cartierul din zona gării Chitila. (Zaharia Ciulei, pensionar, Chitila).>■- ® AștSptâm incă din luna august, ca specialiștii I.J.G.C.L.să vină ș> în blocul nostru să verifice instalațiile de încălzire și să remedieze defecțiunile existente, deoarece in multe apartamente caloriferele nu se încălzesc. (T. Radulescu și alți 6 locatari din blocul1 2, cartier zona Nord, Rm. Vîlcea).® OrțJQtliZnrSl! mai l5un^ a reparațiilor la cuptoarele de la O.S.M. I și II și oțelăria electrică din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara a permis colectivului de la secția cuptoare industriale să recupereze. în perioada scursă din acest_ ăn, peste 120 tone cărămizi magriezită, 155 tone cro-magnezită și minoase2 500 090 500 tone cărămizi -silico-alu- Valoarea acestor materiale refractare economisite depășește lei. (Vasile Grigoraș, muncitor).® PrOpUtlChl organelor C.F.R. de resort să analizeze posibili- toate trenurile personale care circulă pe ruta Arad—Baia detatea caCris—Brad să oprească și în halte'e Țebea și Ribița — centre muncitorești importante. Halta C.F.R. Ribița lități din împrejurimi. (Ivan Clej, satul miș). o La sscîorjl zootehnicproducție Moldova Veche s-a dat recent șaselea), dotat cu instalațiile necesare, care va adăposti 118 bovine, asemenea, se află în construcție o nouă clădire cu băi și vestiare, va fi pusă la dispoziția lucrătorilor din sector și va îndeplini rolul de filtru sanitar. (Dușan Iovanovici, Moldova Veche, județul Caraș- Severin).© PÎFlâ CSÎDUl QCSSta ce’or care doreau să suplinească la catedră un cadru didactic aflat în concediu de boală li se cerea să întocmească un dosar valabil pe un an calendaristic, dacă suplinirea era la aceeași școală. Acum, pentru fiecare perioadă suplinită se cere întocmirea unui alt dosar, care să cuprindă : o cerere, un contract de muncă în trei exemplare, copie de pe diplomă, copie de pe decizia gradului didactic, copie de pe decizia de pensionare, cupon pensie, un centralizator cu toate școlile pe unde a funcționat în anii de serviciu. Consider că asemenea procedură poate fi simplificată, întocmîndu-se un singur dosar de suplinire pe un an calendaristic sau an școlar, care să cuprindă doar primele 5 acle din cele enumerate mai sus. (Zenovie Abrudean, învățător pensionar, Aleea Sovata nr. 7. Mediaș).
@ □ 01 EI O E3

servește călătorii din 7 loca- Bulgăruș nr. 810, județulal cooperativei agricole în folosință un nou grajd
Ti-de(al De ce

„Cu părere de rău, dar convins fiind că, in situația în care ne veți ajuta, comuna va avea mult de cîș- tigat. în numele a aproximativ 80— 90 la sută din locuitorii comunei.-vă relatez următoarele..."Așa își începe relatarea, pe aproape 8 pagini, autorul unei scrisori sosite recent la redacție. Ce se spune în scrisoare ? Fapte foarte grave. Și toate cu privire la una și aceeași persoană : Constantin Șomănescu. primarul comunei Telești. județul Gorj. Dar mai bine să spicuim cîteva din principalele „capete de acuzare" : beții, subapreciază intelectualii satului, la hotărîri de unul singur, nenumărate abuzuri în serviciu, nu se ocupă de treburile comunei deoarece face naveta la Tg. Jiu, unde deține în mod ilegal un apartament, deși are casă în comună etc. Pentru fiecare acuzație în parte sînt indicate nume de oameni care pot s-o confirme, dar, mai ales, este luat ca martor întregul sat.După cum se vede, abateri foarte grave, care pun sub semnul întrebării nu numai faptul dacă un om cu asemenea comportări mai poate ră- mîne In fruntea comunei, ci însăși calitatea lui de comunist. Ne-am deplasat la fața locului. încercînd să aflăm de la locuitorii comunei ce fel de om este primarul lor. Sigur, din motive lesne de înțeles, n-am bătijt „din poartă-n poartă" prin tot satul — cum ne sugera autorul scrisorii — dar am stat de vorbă cu mulți oameni : țărani cooperatori, intelectuali, oameni cu munci de răspundere in comună.— E un om muncitor, corect și principial, ne-a spus prof. Ion Priescu, directorul coordonator al școlilor de pe raza comunei. Poate că din cauza asta are și necazuri cu unii care nu prea pun umărul la treabă cu tragere de Inimă...— Pe noi ne-a ajutat foarte mult, ne-a răspuns Petre Dodenclu. Sînt președinte de la înființarea C.A.P.- ului. dar spun deschis că niciodată n-am avut un primar ca tov. Șomănescu. Toată ziua e lîngă noi, pune umărul la treabă, controlează pesta

Unul dintre nenu- mărații muncitori cu sapa sau, după nevoie, cu hîrlețul și ciocanul, cu barda sau ferăstrăul ne-a plimbat o zi întreagă cu autoturismul personal prin comuna lui natală, Grivița, din Ialomița. Dorise omul, din proprie inițiativă, să ne arate acum, toamna, chipul unei comune milionare din inima Bărăganului în care, nu cu prea multe decenii în urmă, găseai numai sărăcie lucie. Notăm ză tot ce ne priviri....Trosnesc nele sub povara rumbului in spre moară, gospodăriilor sînt pline. In această toamnă, grivițenii au avut „probleme" cu depozitatul, pentru că acești campioni ai recoltelor bogate au realizat, pe terenuri neirigate, peste 7 500 kg de porumb boabe la ha !...Ne oprim o clipă în fața creșelor. a grădinițelor aflate in sta-

în vite- cade subcamîoa- po- drum Pătulele

diu de finisare : aflăm că, la primăvară, peste 1 000 de familii vor putea munci în liniște, fără grija copiilor. Nici pîine nu vor mai face grivițenii : cele trei brutării coc zilnic 9 000 de pîini ; nu se mai forează nici puțuri în fostul sat prizărit din inima Bărăganului : oamenii au început să-și aducă „pe țeavă" apa potabilă în gospodării ; drumurile lungi — spre cîmp, spre căminele culturale, spre cinematograf, spre pri-' mărie, spre cele 33 de unități comerciale din comună — nu mai sînt pentru grivițeni o „problemă" : ei dispun acum de drumuri asfaltate și de aproape 4 000 de biciclete. Dar iată că au început să apară și autoturismele. E drept, pînă acum abia 25—30 de familii și-au cumpărat mașină, dar sînt mulți depunători la C.E.C....In drumul nostru apare un om aplecat sub povara tolbei sa-

le : e poștașul. Cară pe Ia casele oamenilor o parte din cele peste 1 500 de ziare și reviste.Tovarășul Sandu A- lexandru, secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal, ne întreabă cu o oarecare temere :— Credeți că cititorii ziarului se vor lămuri pe deplin despre puterea noastră economică dacă vă veți opri doar Ia cele relatate din fuga mașinii ? Ca să le întregiți imaginea comunei și să le arătați mai concret ce venituri populația noastră scrieți așa : anul cesta, cele 3 300 de milii din Grivițacumpărat numai de la magazinele din comună mărfuri în valoare de Adică dărie bunuripeste 9 000 lei. E clar I— Clar, tovarășe secretar.

Apartamentul 2000

are azi, a- fa- au
30 000 000 lei. fiecare gospo- și-a procurat în valoare de

Gh. GRAURE

5 noiembrie 1975. In această zi, colectivul Fabricii de prefabricate din Satu-Mare, aparținînd de întreprinderea județeană de construcții, a obținut un succes remarcabil : confecționarea panourilor pentru cel de-al 2 000-lea apartament. Potrivit parametrilor inițiali stabiliți la punerea în funcțiune a poligonului de prefabricate, această cifră ar fi trebuit atinsă a- bia în... mal 1976 1 Directorul fabricii, tovarășul Adalbert Illyes, ne-a spus :

— Poligonul nostru a fost proiectat pentru a fabrica 800 de apartamente anual, respectiv circa 3 apartamente pe zi. Dar cerințele crescinde de panouri pentru construcția de locuințe în județ au determinat colectivul nostru să caute rezerve și soluții pentru a mări producția zilnică. Și ele au fost găsite și aplicate. Este vorba, in primul rînd, de raționalizarea spațiului de muncă din poligon, care a făcut posibilă amplasarea de noi uti-

laje productive, realizate prin autoutilare. Importante sînt și măsurile tehnico-organl- zatorice de optimizare a producției pe fluxul tehnologic, evidențiind în special mecanizarea (introducerea grinzilor vibratoare). Pînă la sfîrșitul anului ne propunem să depășim cifra de 1 100 de a- partamente cu 400 față de anul trecut.
Octav GRUMEZA
corespondentul
„Scînteii”

-

De cîtva timp, parcul. Titan, situat in centrul celui mai mare cartier bucureștean, a împrumutat aspectul unui adevărat șantier. Pe marginile aleilor, pe costișele din preajma lacului, în zonele din vecinătatea marilor artere de circulație, sute de tineri — muncitori și elevi ai școlilor din sectorul 4 — înarmați cu sape și hîrlețe, pun „temelii" trainice unei plantații . care, încă din ' primăvara viitoare, va deveni unul din principalii furnizori de ozon ai acestei zone a Capitalei. Ntjmai în qîte- va zile ■ va fi transferată aici o adevărată pădure de brazi, tei, stejari, sălcii sau arțari, care, avînd vîrsta de cel puțin 10 ani, urmează să fie aduși din pepiniere cu baloți cu tot.In Pantelimon, în Plumbuita, Drumul Taberei, Giulești, pe plat-

forma Industrială Pipera, ba chiar și în Herăstrău sau la Bă- neasa — aceleași șantiere, cu aceiași entuziaști constructori. Pretutindeni, în parcu-
fi, firește, și mulți gospodari în vîrstă, deputați, membri ai comitetelor de stradă și ai asociațiilor de locatari, vor participa în această toamnă

de pepinierele locale. Și ea este cu atit mai valoroasă cu cit — dincolo de fre — plantări toamnă. asemenea ci- acțiunea de din. această care va fi con-
rînd, în zonele mai sărace in vegetație, în parcurile șl spatiile verzi amenajate îndeosebi în ultimii ani, pe terenurile din jurul blocurilor sau de-a

Arborii sănătății
Sporește patrimoniul vegetal al Capitalei

rile mai noi sau mal vechi, de-a lungul arterelor de penetrație, în zonele de agrement, în incintele cre- șelor, grădinițelor, școlilor, bazelor sportive sau ale întreprinderilor, pe terenurile din jurul blocurilor, în orele lor libere, circa 150 000 de tineri, alături de care vor

la o amplă acțiune de înnoire și extindere a patrimoniului vegetal al orașului. In total, vor fi plantați 55 000 arbori, din care aproape jumătate cu baloți, 270 000 de arbuști ornamentali, 70 000 fire de trandafiri. O considerabilă zestre de frumusețe și de sănătate, asigurată în întregime

tlnuată In primăvară, se încadrează într-un program de perspectivă menit să răspundă unor cerințe majore sie dezvoltării urbanistice, ale îmbunătățirii neîncetate a condițiilor de viață din mediul citadin. Așa se tace că arborii și arbuștii aduși acum în Capitală sint plantați, în primul

lungul străzilor din noile cartiere, pe marginile unor artere intens circulate, cum sînt Colentina, Calea Dorobanți, șos. Strău- lești, pasajul Jiului- Scintela, Pantelimon, șos. Giurgiului, bd. Armata Poporului ș.a., ținîndu-se seama de condițiile specifice de adaptare a lor în fie-

care zonă. Avînd In vedere asemenea' elemente, pe o serie de străzi și bulevarde cu trafic intens vor fi plantați frasini, paltini, platani, stejari, plopi, nuci negri, glădițe. In alte zone vor fi amplasate plantații de tei, arțar, ulm, mesteacăn, castan, pruni, cireși, migdali sau conifere. Noua infuzie de vegetație pe Întreg perimetrul orașului (în fond comună tuturor localităților țării) se circumscrie astfel însfera unei preocupări de durată, care va rodi bogat pentru fiecare dintre noi. Pentru că în grija cu care se a- șază fiecare lopată de pămlnt la rădăcina u- nui copac distingem o atitudine civică un semn de nică apropiere om și natură, o ție a ocrotirii ei.
activă, stator- între garan-

Dumitru T1RCOB

tot, ne cam ia la rost cînd nu-i ceva în regulă.— A avut vreun conflict cu specialiștii, cu alți oameni ?— Conflict ? Dacă se poate spune așa. a avut. Vă ziceam că e un om energic. Nu numai că ne-a ajutat în organizarea muncii, dar pune mina pe furcă, la fîn, unde e nevoie, saltă sacii la arie cînd nu ajunge mina de lucru. Și asta nu așa, să vadă lumea, ci efectiv ; astă-vară

Ion Dodenciu. Eu știu că sarcini sînt multe, dar dacă nu ai cu ce și nu poți să le îndeplinești, nimeni nu-ți taie capul ; dînsul ține însă s-o facă cu orice sacrificiu, vine cu fel de fel de idei și scoate untul din noi.— Drept e că necazuri de acestea sînt oricînd într-o comună, intervine în discuție și inginerul-șef al C.A.P., Dumitru Rebedea. Au fost și între mine și primar unele, hai să nu zic conflicte, ci stări mai tensionate.

pe toamnă, iar circula un zvon șl să vedeți de unde. Am fost 9 oameni la școala din Șomănești, în frunte cu primarul, și am turnat cimentul pentru pardoseală. Am muncit, nu glumă 1 Și seara, cînd am terminat, obosiți, a zis unul dintre noi : primare, hai să dăm de dușcă o țuică, că o merităm din plin. Și am băut toți un litru de țuică, plătit de primar Apoi dînsul a zis că e tirziu (era ora 9). că are treburi a doua zi de

rul din Telești scapă uneori din vedere,_ sau nu-și dă seama, că toți ochii sint îndreptați spre el, spre fiecare faptă de-a lui. Că fiind in fruntea obștii, fiecare gest al lui, oricît de mărunt, este cîntărit și judecat de ceilalți cu cea mai mare exigentă. Iată o asemenea scăpare : a luat, cu titlu de împrumut, niște cărămizi (in valoare de 200 lei) din curtea școlii și le-a folosit la casa proprie.— Știe toată lumea că le-am luat.
CUM AJUNGE BÎRFA SĂ SE PLÎNGĂ 

DE NEPRINCIPIAUT ATE...
pleca ultimul de pe arie, la miezul nopții, odată cu ultimul bob de griu spre magazie. Spre deosebire de primar, mai sînt cîțiva pe aici, la noi, care taie frunză la cîini și pe care primarul îi ia mai tare. Ba pe unii i-a mai și sancționat. De aici și „conflictele" care se mai Ivesc...— El se zbate, vrea să facă ceva, dar adevărul e că se cam bagă peste tot, își spune părerea și directorul S.M.A. Telești, Sebastian Dănescu.— Și n-ar trebui ?— Nu zic nu. trebuie să acționăm să lucrăm mai bine, dar nu să te bagi să le faci treaba altora. Toată ziua este pe cimp. la tractoriști, în- cît au ajuns să-i zică „inginerul-șef Șomănescu..."— Și ce e rău In asta, tovarășe director ? 1- ? 1 ...— Are o comportare nejustă față de noi : ne bruschează, zice că nu ne facem datoria, se poartă aspru — e de părere contabilul-șef al C.A.P.,

Anchetă socială
Uneori n-am avut eu dreptate, alteori a exagerat primarul... Se mai în- timplă in muncă, dar din asta lucrurile au mers mai bine. Mai sînt apoi unii invățați să vină la lucru pe la 8—9 și să plece acasă pe la prînz. Ei, cu aceștia a avut și are conflicte...— Hotărîrile le luăm toți, dar el, ca primar, dă dispoziții pentru executarea lor. Și mai ales controlează „la milimetru". Ceea ce unora nu le convine — ne spunea vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular. Traian Țăranu. Unii i-au scos destule vorbe, dar, cinstit vorbind, este un om corect și nu se dă in lături de la muncă.— Unii zic că-i cam place să bea...— Am auzit și eu vorbele astea. Dar nu știu dacă poate spune cineva că l-a văzut în trei ani de cînd e primar de trei ori în circiumă. Acu’,

dimineață și a plecat. Asta a fost „beția".— Cum e cu naveta T— Are un apartament în Tg. Jiu repartizat cu mult timp in urmă, cind nu era primar la noi. Și-a făcut o casă aici, în comună, dar încă nu-i terminată. N-a avut omul bani din- tr-o dată. Și-apoi naveta lui este că vine noaptea, pleacă noaptea.Iată cîteva din părerile oamenilor. Oricum, imaginea e departe de cea zugrăvită în scrisoarea trimisă redacției. Oamenii ne-au redat o altă imagine : cea a unui primar muncitor, exigent cu toată lumea, plin de inițiative și ancorat cu toată ființa lui în viața satului. Adică așa cum trebuie să fie un primar. Lucruri știute și apreciate nu numai de oamenii comunei, ci și de organele județene de partid. Dar prima-

îmî veniseră meșterii acasă să-ml facă coșurile. Am cărămidă, dar nu de fabrică, pentru că n-am găsit. Atunci am împrumutat, e drept, fără acte și fără să știe conducerea școlii, cîteva cărămizi. Dar erau de față ati- ția oameni și știau pentru ce o iau. Așa, și eu am dat împrumut la cămin peste 1 000 de bucăți !Și totuși primarul a greșit. Omenește, poate că-1 înțelegi, poate că dacă era vorba de altul nimeni nu s-ar fi sesizat. Dar era vorba de primar, de omul exigent, principial și corect, care n-are voie să facă nici un gest ce poate fi interpretat ca o abatere de la normele de conduită ce i se cer. Și mai este un lucru pe care-1 scapă din vedere primarul din Telești : modul cum discută uneori cu oamenii, cu specialiștii, lăsînd cîteodată chiar impresia unei arogante jignitoare.

— Recunosc, îmi mai ies cîteodată din fire. Sint uneori mai dur cu cei care nu-și îndeplinesc sarcinile.De acord, trebuie să nu te împaci cu neajunsurile. Dar poți să fii exigent, chiar mult mai exigent, fără să atribui epitete de genul „n-ai cap, ci cuier pentru căciulă"... Făptui că e un om bine pregătit, muncitor, e un lucru bun. Așa trebuie să fie un primar, să găsească soluții de rezolvare a celor mai spinoase situații. Dar acest lucru nu-i dă nicidecum dreptul să fie arogant, să atribuie epitete jignitoare altora. Pentru că acest gen de „critică" și unele «- titudini de infatuare nu fac decît să creeze acea stare de tensiune nepro- pice muncii ; și nu-i, în nici un caz, de natură să statornicească acele relații destinse de lucru, acea atmosferă principială și exigentă.Am stat de vorbă și cu profesorul 
Ion I. Neamțu, autorul scrisorii. I-am adus la cunoștință constatările noastre, care nu concordau în nici un caz cu ce ne scrisese dumnealui.— Să fie dat afară ! — zice dînsul, obsedat de această idee.„Să fie dat afară l" „De c* I" „Așa 1“Ceea ce ar trebui „dat afară" din comună este mentalitatea unor oameni care nu vor să se încadreze în exigențele noi, mentalitatea celor obișnuiți să stea deoparte, chiulul, atitudinile de „nimeni nu-ți taie capul dacă nu ai și nu poți, de ce să te zbați să al și să poți", și, mai ales, birfa și vorba aruncată în vînt. Sigur că e nevoie ca oamenii din sat și în primul rind comuniștii să discute asemenea manifestări ori de cite ori ele apar, pentru ca nici o abatere să nu fie trecută cu vederea ; dar lucrurile trebuie abordate și soluționate întotdeauna principial, deschis. in spiritul exigențelor comuniste, pentru ca să nu existe nici o denaturare, pentru ca orice rezolvare să apară ca un lucru firesc, constructiv, fără patimă.

Emil MARINACHB 
Dumitru PRUNAI
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i Cum se acționează7 pentru
reducerea consumului de energie șiminute. Dar nici Ia ora 15 încă nu venise. O simplă apăsare pe butonul de întrerupere a alimentării războiului de țesut ar fi putut opri irosirea de energie. Și, alte seau, dar în schimb gie. Ceea ce denotă preluării schimbului zătoare, iar aprovizionarea cu suveici necesită deplasarea țesătoarelor la , magazie. Minutele trec și războaiele, în loc să fie decuplate în acest timp, merg „în gol". Această situație se datorește și faptului că maiștrii de

10. în industria textilăDupă cum este cunoscut, în unitățile industriei textile funcționează un număr mare de utilaje dotate cu motoare electrice șl alte agregate ce utilizează energia electrică. Cu toate că aceste motoare nu sint de putere prea mare, totuși numărul lor determină un consum de energie electrică destul de substanțial. De pildă, fiecare război de tesut este dotat cu un motor a cărui putere variază între 1 și 2,2 kilowați. De modul cum acționează fiecare țesătoare, la locul ei de muncă, de felul în care utilizează fiecare minut de lucru depinde în mare măsură ca energia electrică să fie gospodărită cît mai eficient. Iată ce relevă bilanțul pe 10 luni în trei unități textile din județul Timiș.La ÎNTREPRINDEREA TEXTILA LUGOJ s-au economisit, față de norma de consum planificată, peste un milion kilowați-oră de energie electrică. întrecerea socialistă ce se desfășoară aici, sub denumirea simbolică „Mîini măiestre", are drept criterii de apreciere atît aspectele cantitative, dar mai ales cele calitative și de eficientă economică. „Fiecare metru de țesătură să-I producem cu un consum minim de energie" este deviza sub care acționează colectivul de țesătoare. Muncitoarele Floarea Țepeș, Ana Stamate, Ileana Dumitru— care pînă acum ocupă locul întii în Întrecerea dintre cele trei schimburi — sînt adevărate exemple în muncă. Intervin cu promptitudine atunci cînd apar defecțiuni șl, astfel, mașinile la care lucrează sînt folosite cu randament ridicat. La fel de bune sînt și rezultatele obținute In celelalte secții de producție : ba- taj, carde, laminoare și flaiere. Sarcinile înscrise fn planurile de măsuri au fost realizate. De pildă, pentru încălzire se utilizează numai abur uzat, pe această cale economisindu-se circa 10 tone combustibil convențional. A fost eliminat aproape in totalitate mersul „in gol" al utilajelor din filatură și finisaj. Circuitele de iluminat au fost raționalizate, aplicîn- du-se cu bune rezultate și alte măsuri desprinse din bilanțurile energetice întocmite în întreprindere.în acțiunea pentru realizarea unor consumuri energetice cît mai reduse se remarcă și colectivul ÎNTREPRINDERII TEXTILE DIN TIMIȘOARA : în 10 luni din acest an a economisit 700 000 kilowați-oră de energie electrică și 650 tone combustibil convențional.— Aș adăuga la aceste rezultate— menționa tov. Lucreția Sabău, secretar al comitetului de partid din Întreprindere — economiile lnregis-

trate la consumurile specifice de materie primă, și anume : 7,2 tone fire și 22 tone materii prime secundare. Asemenea realizări pozitive se dato- resc faptului că marea majoritate a lucrătorilor unității noastre au înțeles că de ei, de felul cum utilizează fiecare minut in producție, fiecare kilowat-oră de energie, fiecare gram de materie primă, depind sporirea

războaie nu țe- consumau ener- că organizarea este necorespun-

în trei întreprinderi din județul Timiș :

CEI ZGIRCIȚI CU SPIRITUL GOSPODĂRESC 
RISIPESC KILOWAȚII

producției și realizarea ei cu cheltuieli materiale mai reduse.Și, într-adevăr, realitățile din secțiile de producție demonstrează că există o deplină concordanță intre vorbă și faptă. Fiecare utilaj este utilizat la întreaga capacitate. în cele 480 de minute ale unui schimb, arareori vei întîlni războaie de țesut, mașini de filat ș.a. mergînd „în gol". Tot aici, înainte, deșeurile erau folosite in cea mai mare parte drept combustibil de ardere. Acum, cînd a fost construită cea mai mare filatură de vigonie (deșeuri de fire de bumbac, textile ș.a.), aceste deșeuri se valorifică în totalitate, devenind fire pentru țesături foarte apreciate.Cu totul altfel stau lucrurile la ÎNTREPRINDEREA TEXTILA „GAROFIȚA" DIN TIMIȘOARA ; aici se risipește încă multă energie electrică, consumurile planificate sînt depășite. în secția de țesătorie, pe o pancartă așezată la loc vizibil, citim chemarea : „Să evităm mersul în gol al mașinilor și utilajelor — măsură care va duce la o economie de 450 kWh — echivalentă cu consumul de energie a unui război de țesut pe timp de 30 de minute". Dar a- ceastă chemare rămîne o simplă lozincă. In secție funcționează „în gol" zeci de motoare, irosindu-se nejustificat zeci și sute de kilowați-oră de energie electrică.Războaiele de țesut cu nr. 85 și 86 funcționau „în gol". Țesătoarea Elena Hodiș nu venise încă la lucru. Tovarășa ei de muncă ne spunea că face naveta și vine la ora 14 și 30 de

tură nu supraveghează Îndeaproape desfășurarea procesului tehnologic. După o lungă căutare, i-am găsit pe maiștrii Maria Miron și Nicolae Pi- nel. Ei se aflau în birou și nu în secția de fabricație, acolo unde de altfel se impunea prezenta lor pentru a coordona și controla mersul producției.— De ce nu se opresc motoarele de la războaiele de țesut, atunci cînd este necesar acest lucru ?— Consumul de energie la pornire este mare și astfel nu se justifică oprirea lor — încearcă să explice maistrul Nicolae Pinel.— Răspunsul este eronat — intervine ing. Bruno Roosz, șeful compartimentului mecano-energetic. La orice întrerupere de lucru mai mare de un minut, oprirea motoarelor este obligatorie.Spre surprinderea noastră, aflăm că această regulă tehnică era adusă la cunoștință, pentru prima dată, în acel moment. Ce arată acest fapt ? O insuficientă preocupare din partea compartimentului mecano-energetic de a acorda secțiilor o asistentă tehnică corespunzătoare. în cadrul cheltuielilor de producție, costul energiei electrice și combustibilului reprezintă doi la sută. Oare acesta să fie motivul pentru care la întreprinderea „Garofița" gospodărirea combustibilului și energiei este tratată ca o problemă periferică 7 Această atitudine față de consumuri este generată și de faptul că normele stabilite sînt prea globale. Astfel, consumul de energie electrică și combustibil

(Urmare din pag. I) / ... zătoare și definitivarea tehnologiilor de fabricație, din cauză că aproximativ 30 la sută din producția anului viitor, mai ales în ce privește utilajele pentru Industria chimică, nu este acoperită cu contracte.Trebuie să remarcăm faptul că specialiștii și conducerea unității ploieș- tene n-au stat în espectativă. Dimpotrivă, au făcut demersuri repetate pe lîngă conducerile combinatelor chimice din Pitești, Iași, Tg. Mureș și alte localități, astfel, zile ale anului a acțiunii de contractare, ceea ce — se știe — determină schimbări importante ale structurii producției și, implicit, ale tehnologiilor de fabricație. Din păcate insă, eforturile conducerii întreprinderii ploieștene și ale centralei coordonatoare n-au fost sprijinite pe de-a-ntre- gul de către toți beneficiarii din industria chimică. în loc de orice alt comentariu, sugerăm conducerii Ministerului Industriei Chimice să intervină energic și neintirziat pentru * determina unitățile beneficiare din subordinea sa să acționeze cu maximă răspundere in vederea începerii ș! încheierii grabnice a acțiunii de contractare. Nu mai este timp pentru tergiversări și justificări 1Tot atît de adevărat este faptul că nu toți furnizorii dovedesc solicitudinea și promptitudinea cuvenite in această etapă pregătitoare. Toate intervențiile întreprinderii de țevi din Roman pe lîngă producătorii de utilaje, desemnați de către Ministerul Industriei Construcției de Mașini, să participe la realizarea celui de-al doilea laminor de 6 toii au rămas fără rezultat. Mal mult chiar, unitățile specializate din M.I.C.M. n-au întocmit nici măcar proiectele pentru mașinile de retezat și filetat. Explicația din partea de găsit și, gular. în lor clare vestițiilor economice, bilite direct de conducerea ministerului de resort, întreprinderile „Balanța" și „Independența" din Sibiu, întreprinderea de pompe din București ș.a. n-au acceptat, din diferite motive, să încheie contracte cu o serie de beneficiari, iar pină acym orice insistență a acestora s-a dovedit fără rezultate. Tărăgănarea clarificării problemelor și insuficienta răspundere manifestată în atari situații contravin intereselor economiei naționale și, de aceea, trebuie ferm combătute de conducerea Mi-

pentru a preveni,amînarea pină în ultimele

acestui act de indisciplină unor furnizori este greu din păcate, nu este sin- pofida reglementări- stipulate în Legea inși Legea contractelor in pofida sarcinilor sta-

A fost finalizată, la Reșița

Producția turbinei hidraulice 
de 75 MW, tip „Francis"

La întreprinderea constructoare de mașini Reșița a fost finalizată producția turbinei hidraulice de 75 MW tip „Francis", destinată hidrocentralei Mărișelul de pe Someș. Anul a- eesta, constructorii de agregate energetice ai întreprinderii re- șițene au mai executat pentru centralele hidroelectrice din țară și alte turbine hidraulice și cu aburi de diferite tipuri, care însumează o putere totală de peste 270 MW. De asemenea, la afîrșitul lui 1975, ei vor livra hidrocentralelor aflate tn construcție pe diferite rîuri din țară, agregate cu o putere de 
peste 100 MW. (Agerpres).

combustibilse raportează la un milion lei producție globală.Am notat opiniile specialiștilor din cele trei unități textile în legătură cu îmbunătățirea normării consumurilor :„Din punct de vedere al structurii — preciza lng. Bujor Boldea, șeful atelierului energetic de la întreprinderea din Lugoj — normele nu reflectă realitatea. De exemplu, un război de țesut produce eu același consum de energie un metru liniar de țesătură care costă 6 lei sau 30 lei. Considerăm o normă reală consumul de energie raportat la mii bătăi la țesături de bumbac, tar la fire bumbac indicatorul să fie tone număr metric de fire.La rîndul său, ing. loan Gongea, șeful secției mecano-energetice de la întreprinderea textilă Timișoara, adăuga : „în prezent, retribuirea țesătoarelor se face în funcție de numărul de bătăi de la războaie. Firesc este ca și norma de consum de energie să fie bazată pe același criteriu. întrucit războaiele de țesut sînt de diferite lățimi, propun să se introducă noțiunea de bătăi convenționale, în acest fel realizîndu-se o- mogenitatea normei".Din discuția cu ing. Bruno Roosz, șeful compartimentului mecano-energetic de la „Garofița", am reținut : „în condițiile sectorului nostru este posibilă introducerea normei de mii bătăi sau unități convenționale raportate la țesături crude și țesături pentru mătase. Aceasta ar reflecta fidel efortul pentru economisire, pentru diminuarea consumului de energie electrică".Ancheta întreprinsă în cele trei întreprinderi textile din județul Timiș, cît și analiza situațiilor statistice din alte unități ale industriei ușoare din județ arată că, acolo unde a existat preocupare pentru buna gospodărire a energiei și combustibilului, și rezultatele sînt mai bune. Dar, în același timp, dacă alte unități — ca fabrica de confecții „Bega", întreprinderea de ciorapi — au depășit consumurile planificate, aceasta se datorează, în primul rînd, lipsei de grijă în acest domeniu. Subscriem la opiniile exprimate de cei trei ingineri referitoare la stabilirea unor norme de consum mult mai exacte, capabile să redea veridic modul în care este folosit fiecare kilowat-oră de energie electrică. Dar, mai presus de orice, organizațiile de partid din întreprinderi sînt chemate să cultive cu mai multă fermitate și perseverență în rinduri- le colectivelor spiritul de economie, grija pentru gospodărirea judicioasă a energiei și combustibilului, atitudinea necruțătoare împotriva risipei.
Ion LAZAR

In [udețui Olt, mecanizatorii continuă sâ lucreze de zor la arat. în fotografie — un aspect de muncâ surprins pe 
ogoarele C.A.P. Slatina

DEPOZITAREA PORUMBULUIRecoltarea porumbului s-a încheiat, în multe unități agricole continuă transportul producției din cîmp și' livrarea ultimelor cantități la bazele de recepție și la fabricile de nutrețuri combinate. Recolta acestui an, pentru realizarea căreia a fost depusă multă muncă și s-au făcut importante cheltuieli materiale, trebuie depozitată șî conservată în cele mai bune condiții, astfel ineît in timpul păstrării să nu se producă nici o pierdere. Am urmărit cum se păstrează porumbul în unele baze de recepție din județul Teleorman.La întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice am aflat că, din cantitatea totală de porumb știuleți aflată la bazele de recepție, 40 la sută este depozitată în diferite tipuri de pătule definitive, 16 la sută în pătule din panouri mobile așezate pe platforme betonate, 3 la sută în jurul de uscare pentru batozare sută în arioaie din panouri amplasate direct pe pămînt. așadar, că o mare cantitate leti — aproape jumătate din preluările bazelor de recepție — este depozitată în arioaie construite direct pe pămînt, cele mal expuse umezelii. Tovarășa Onela Gogu, șeful biroului receptionare-exploatări a întreprinderii,. ne-a încredințat că n-ar exista pericol ca porumbul să se deterioreze deoarece, în acest an, știuleții au umiditate mai scăzută. Acest lucru este valabil numai cînd și depozitarea Întregii cantități de porumb se face în cele mai bune condiții. Or, tocmai această cerință nu se respectă.Iată un prim aspect. La trei baze de recepție a cerealelor și la punctul volant „Teleormanul" — pe care l-am vizitat — o cantitate mare de porumb a fost depozitată In condiții necorespunzătoare. în loc ca arioaiele să aibă o lățime de numai doi metri, care permite o bună aerisire și conservare a știuleților, multe din ele au lățimi de 6 și 7 metri, ceea ce face imposibilă pătrunderea

astfel perico- focare de înaerului, creîndu-se Iul apariției unor cingere a porumbului. De ce această situație ? „Nu ne așteptam la a- semenea producție și nu am avut panouri suficiente — ne spune Constantin Andrițoiu, contabilul șef al uneia din aceste baze de recepție. Abia acum ne-au sosit panouri suplimentare. dar e prea tîrziu". Fără îndoială, I.V.C. Teleorman putea să prevadă nivelul producției pe baza evaluărilor făcute și avea datoria să asigure din timp numărul necesar de panouri mobile, astfel îneît toată
Constatări la baze

stațiilor și 41 la mobile Rezultă, de știu-
de recepție din Teleorman

au Îndeplinit planul cincinal

producția să fie depozitată corespunzător.Nu peste tot, pentru arioaiele amplasate direct pe pămînt au fost alese cele mai potrivite terenuri. La o altă bază de recepție, unde am fost, cel puțin 7 000 tone de porumb știuleți se află în arioaie situate pe un teren care și acum, cînd timpul e frumos, mustește de apă. Din această cauză, boabele împrăștiate din belșug în jurul pătulelor au și încolțit. Este ușor de închipuit ce se întîmplă cu știuleții de la baza grămezilor de porumb, care vin în contact direct cu pămîntul umed.Pentru a exista garanția că porumbul se păstrează în bune condiții, din zece în zece zile trebuie să se facă controale la fiecare pătul în parte. A- ceasta permite să se ia măsuri de prevenire a oricărui focar de încingere și depreciere. în unele baze de recepție normele tehnice obligatorii ale controlului stării de conservare a porumbului nu se respectă întocmai. în luna octombrie, controlul stării de conservare a porumbului, în una din bazele vizitate, s-a făcut o singură dată numai la cîteva pătule din cele 57 existente. Pentru luna noiembrie nu

se întocmise graficul de control periodic. De ce nu se fac aceste controale cum prevede regulamentul ? „Sîntem la începutul perioadei de conservare — încearcă să se justifice Ilie Găleteanu, responsabilul C.T.C. al bazei — și apoi... anul a- cesta nu avem probleme cu păstrarea porumbului". Este un argument fals care denotă o inadmisibilă stare de aiitoliniștire ce poate duce la surprize nedorite.Sînt și alte probleme care se cer grabnic zele de ____județ, majoritatea pătulelor au fost acoperite cu folii de polietilenă pentru a apăra știuleții de apa provenită din ploi. Este un lucru bun. Numai că, din cauza căldurii degajate de știuleți și a temperaturii mai scăzute de afară, pe partea interioară a foliilor se condensează vapori de apă, iar picăturile se preling peste știuleți, creînd pericolul deprecierii a- cestora. Centrala de resort a indicat ca, pe timp frumos, folia de polietilenă să fie ridicată, ceea ce în multe baze din județ nu s-a fă- . cut. Este și motivul pentru care biroul comitetului județean de partid a indicat cș, în cel mai scurt timp, folia care acoperă pătulele să fie înlocuită cu panouri din lemn învelite in carton asfaltat sau folie de polietilenă. Deocamdată, în prea puține locuri se acționează în această direcție.Am adus în discuție numai cîteva aspecte privind condițiile de depozitare și conservare a porumbului la unele baze de recepție a cerealelor din județul Teleorman. Ele atestă că părerea formulată de cei cu care am discutat, potrivit căreia anul acesta păstrarea porumbului nu ar ridica probleme, nu este pe deplin justificată. Autoliniștirea trebuie înlocuită cu o permanentă supraveghere a pătulelor și magaziilor, 'cu un control stăruitor al stării de conservare efectuat cu cea mai mare răspundere, pentru a se preîntîmpina orice pierdere sau degradare de produse.

soluționate. La toate ba- recepție a cerealelor din

Aurel PAPADIUC

nisterulul Industriei Construcțiilor de Mașini, de organizațiile de partid din unitățile respective. Este momentul ca forurile de resort din acest minister să stabilească cu precizie ce sarcini anume revin întreprinderilor din subordine și, mai ales', să urmărească modul în care fiecare din u- nitățile in cauză acționează pentru încheierea contractelor.Problema contractării cu maximă operativitate a tuturor utilajelor necesare pentru obiectivele de investiții din planul pe anul viitor esle la ordinea zilei. în primul rînd, pentru că este vorba de un volum mare de mașini și utilaje, în mare parte avînd un ciclu destul de lung de fabricație și a căror execuție la termenele necesare pentru montaj și în condițiile calitative prevăzute trebuie pregătită bine și din timp. în al doilea rînd, întrucit se observă, fie din partea unor furnizori, fie din partea unor beneficiari, tendință de a tergiversa lucrurile, de a se pierde în lungi și ineficiente discuții.însemnătatea, intr-adevăr, primordială a contractării în totalitate a u- tilajelor tehnologice pentru buna realizare a investițiilor anului viitor obligă la o atitudine plină de exigență și răspundere din partea fiecărui beneficiar de investiții și furnizor. Nu trebuie pierdut nici un moment din vedere faptul că de modul cum vor finaliza, în comun, această importantă etapă a pregătirii planului de investiții pe anul viitor de[find, într-o măsură decisivă, desfășurarea ritmică a lucrărilor de construcții și montaj pe șantiere, punerea în funcțiune la termen a noilor obiective și capacități productive prevăzute în planul pe anul 1976.

Județul Neamț
(Urmare din pag. I)bilă în valoare de 85 milioane Iei șl altele, iar volumul produselor livrate suplimentar la export să însumeze 1,3 miliarde lei valută. Cît privește sarcinile la export, acestea au fost realizate mai devreme cu mai bine de un an. De asemenea, am extins acțiunea de autodotare, realizîndu-se utilaje și instalații în valoare de peste 130 milioane lei. Pe seama creșterii productivității muncii s-a obținut peste 65 la sută din sporul de producție realizat în județ în acest cincinal.Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că realizări de seamă s-au obținut și în celelalte sectoare economice ale județului. In agricultură, cu toate greutățile, am obținut producții corespunzătoare care ne permit să asigurăm o bună aprovizionare a populației cu produse alimentare și să livrăm însemnate cantități la fondul de stat. în construcții am reușit să realizăm și să depășim planul, de asemenea, tn transporturi, în gospodărirea și sistematizarea localităților. Am obținut însemnate succese în dezvoltarea în- vățămîntului și culturii, in domeniul sănătății și ocrotirii sociale.A cunoscut o creștere evidentă nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, ca urmare a grijii permanente manifestate de partidul și statul nostru, personal de dumneavoastră. în județul Neamț, eforturile făcute în acest sens se concretizează

între altele în faptul că s-au dat în folosință 11 200 apartamente, cu peste 3 000 apartamente in plus față de plan, 2 000 locuri în cămine de nefamiliști, 3 300 locuri în creșe ți grădinițe, 1 460 paturi în unitățile de asistență sanitară.Vă raportăm că în perioada care a mai rămas pină la sfîrșitul acestui an — se spune în telegramă — organele și organizațiile de partid, comitetele oamenilor muncii acționează cu toată hotărîrea pentru încheierea cu rezultate tot mai bune și în toate domeniile a acestui an, precum și pentru asigurarea celor mai bune condiții în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor importante ce ne revin în cincinalul viitor.Ne angajăm și de această dată, cu spirit revoluționar și hotărîre comunistă, să facem totul pentru ca pretutindeni în județul Neamț să se aplice în mod corespunzător în viață Programul partidului.
Județul Vaslui
(Urmare din pag. I)sarcinile la export să fie îndeplinit» la 25 septembrie 1975.în acest cincinal s-au dezvoltat într-un ritm accentuat învățămîntul, cultura, ocrotirea sănătății, a crescut substanțial nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Cu fonduri bănești de la stat și prin contribuția populației au fost construite 14 mii apartamente și case de jocuit, peste 300 noi săli de clasă, precum și numeroase grădinițe, cămine, ateliere școlare, laboratoare.

case de cultură, cămine culturale, cinematografe și altele. în același timp, s-au dat în folosință noi unități spitalicești cu o capacitate de peste 1 200 de paturi. în toate orașele județului a fost rezolvată problema alimentării cu apă, s-au construit și amenajat străzi noi, s-au îmbunătățit transportul în comun, aprovizionarea și servirea populației cu energie calorică și electrică. Veniturile bănești ale oamenilor muncii au sporit în acest cincinal cu peste 28 la sută față de 1970.încheind această etapă hotărîtoare în viata județului Vaslui avem, totodată, fn față un program și mai amplu pentru perioada 1976—1980. Ca urmare a politicii științifice a partidului, de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, județul nostru va continua să se dezvolte într-un ritm tot mai accentuat. Industria județului va spori în 1980 de peste 2,5 ori față de 1975. Vor fi construite peste 30 noi obiective, vor fi modernizate și lărgite cele e- xistente. Se vor dezvolta în continuare agricultura, transporturile, în- vățămîntul, cultura, toate domeniile social-culturale.în aceste momente de bilanț, oamenii muncii de pe meleagurile vaslu- iene își reafirmă adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și statului, al cărei făuritor sînteți dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, și se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a da viață Programului partidului, ho- tărîrilor Congresului al XI-lea, pentru a-și spori contribuția la înaintarea neabătută a țării pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate.

CONTRASTE
O ploaie CU... capace de frigider

TEHNICI SI TEHNOLOGII
perfecționate cu ajutorul cercetării științifice

„Cine iubește are un suflet „Nu lenea, ci este aceea card ______fericirea", „înlăturarea risipei Ia locul de muncă duce la creșterea bunăstării noastre". Așa sună cîteva din... reflecțiile ce se pot citi pe strada principală din Găești Originalele cugetări ar trece poate nebăgate in seamă dacă ar fi așternute pe carton, placaj sau alt material folosit în asemenea împrejurări. Dar, nu ! Aceste

Ciorile nobil“, munca aduce

îndemnuri sînt

scrise pe... capace da frigider, rezultate ca rebuturi de la Întreprinderea de frigidere din localitate. Și astfel „cartea de vizită" a Găeștiului a ajuns un capac de frigider. Pentru că ele sînt folosite în cele mai diferite locuri. Semnul de stație de autobuz este scris pe un capac ceva mai mare. în curtea unei școli sînt agățate două panouri pentru baschet, din capace. In drum spre gară, călătorul care ar vrea să scape de „obsesia re-

ce" de la Găești va observa un spațiu verde îngrădit cu un găr- duț făcut din... grătare de frigider. Tot în Găești s-a ridicat un atelier din diferite piese de frigidere. Ce se repară aici ? Bineînțeles, frigidere. Se spune că la Găești se va înălța un „monument al risipei", tot din capace și grătare de frigider....Să mai spună cineva că la Găești nu se duce luptă împotriva risipei I
Lifturi și antinevralgiceDacă ventat Trustul montaj xista nici un motiv de îngrijorare. Frontul de lucru pentru iarnă este asigurat, constructorii continuă să ridice o- biectivele pe verticală, dar, după cum se va vedea din cele ce urmează, acest atribut al vieții moderne, este liftul, dă dureri de catarilor, torilor. marilor de locuințe din tierul Dîmbul tros, din Tg. sînt blocuri Ia montarea lor se tărăgănează din luna martie a.c. După terminarea puțurilor de către constructori,

nu s-ar fi ln- ascensorul, la de construcții- Mureș nu ar e-

care mereu cap. Și lo- și construc- în cadrul ansamblurii car- Pie- Mureș, careascensoare-

preluarea frontului de lucru de către delegatul I.F.M.A. București se face cu întîrziere. Apoi, lucrările încep, dar execuția curge atît de cît durerile persistă. I.S.C.I.R.care autorizează funcționarea ascensoare- lor din județul Mureș — sînt deseori nemulțumiți de calitatea lucrărilor, prescriu remedieri ș.a. Dar e- chipa de montaj, care instalează toate ascen- soarele din județ la o- biectivele industriale care au prioritate, la cele social-culturale și la blocurile de locuințe. este alcătuită doar dinEste limnede că cei doi

lor de- lent. înde cap Delegații Brașov —

două persoane !montori nu pot

face față Delegatul București, . dispune începerea lucrărilor, sosește zonă numai cînd formează mai fronturi de lucru în cîteva județe limitrofe. T.C.M. Mureș a încercat să repartizeze personal calificat pentru întărirea amintitei e- chipe de montaj, dar intenția a eșuat. Și, totuși, rezolvarea problemei se impune. Or, se pare că soluția deplasării pentru fiecare lift a unui delegat din București nu ar fi cea mai fericită. S-ar putea, desigur, „îmbunătăți" dotarea echipei — prin stocuri de antinevralgice. Sau, poate, se găsește altă soluție ?

solicitărilor. I.F.M.A. care poateînBe multe

Buruiana-i coană mare, stă în seră, nu la soare— Un moment hotăritor pentru întregul efort de perfecționare a activității noastre — ne spunea ing. Onofir Podar, directorul întreprinderii de geamuri din Buzău — l-a constituit vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu din toamna anului 1973. Sarcinile stabilite cu a- cest.. prilej au mobilizat energic întregul colectiv. Comitetul de partid și comitetul oamenilor muncii și-au îndreptat în mod special atenția asupra problemelor calitative, de eficientă ale producției, avînd In vedere că un mare rol poate și trebuie să-1 aibă, in ansamblul activității întreprinderii, cercetarea științifică. Astfel, a fost lansată inițiativa „Fiecare specialist să rezolve o problemă tehnică deosebită", care a găsit un larg ecou în rîndul inginerilor și tehnicienilor din întreprindere. De pildă, numai anul trecut, din 29 de teme de cercetare preluate în studiu de cadrele proprii, 17 au fost rezolvate și aplicate, celelalte fiirrd în definitivare pentru acest an tru 1976.S-a procedat judicios, tn fazelor producției. Bunăoară, _ _ deosebită a fost acordată secției șle- fuire-polizare, de unde geamul laminat în fluxul tehnologic al acesteia devine semifabricat pentru alte sectoare importante, cum sînt : o- glinzile, securizarea, duplexul, mobilierul urban ș.a. îmbunătățireatehnologiei de polizare a geamului, prin realizarea unei noi curbe depresiune la mașinile de polizat, optimizarea tratamentului termic al geamului laminat destinat șlefuirii —

curs de și pen-ordine» o grijă

procentul deredueîndu-se astfel spargeri pe fluxul tehnologic — recuperarea și introducerea in circuitul producției a oxidului fier, controlul cu — iată probleme vare practică au marcabil inginerii Ion xandru Babeț. Efectul tor soluții ? Pondereași B in totalul producției secției a
raze la a avut

■ i roșu de X al pîslelor căror rezol- un aport re- Nut și Ale- aplicării aces- calităților A

plex cu antenă de radio, precum și a lunetei încălzite spate) ale ș.a.Cu aportul și proiectări talifere din piu, în secția I șlefuire au fost aplicate tehnologia reglării clasoanelor piramidale cu curenti orizontali de apă și studiul asigurării densităților

______ (geamul de la autoturismului „Dacia"Institutului de cercetări pentru substanțe neme- Cluj-Napoca, de exem-

Din experiența întreprinderii de geamuri din Buzău

atins 80 la sută In acest an. A crescut volumul producției de geam șlefuit cu peste 100 000 mp anual, iar prin refolosirea oxidului roșu de fier- . — ! ansută, economi- fonduri valu-recuperat, consumurile specifice fost reduse cu 30 la sindu-se importante tare.în secția securit si ____prinderii buzoiene se realizează întregul volum de echipamente din geam pentru industria de autovehicule a țării. Aici. Îmbunătățirea calității geamurilor și parbrizelor tinate autoturismului „Dacia" a centrat eforturile specialiștilor, nindu-se rezultate remarcabile, pildă, s-a ajuns la o tensiune mă pe toată suprafața de geam trodusă la securizare. Se află în perimentare execuția parbrizelor

duplex a între-
des- con- obți- De opti- in- ex- du-

optime pe fiecare clasor. Pe lingă sporul de producție astfel realizat. pornirea instalațiilor după reviziile tehnice se face acum in 4 ore, în timp ce înainte erau necesare 10—12 ore. Secția de piese presate, unde se fabrică, între altele, cărămizi din sticlă cu goluri, care au calități termo și fonoizolante superioare, s-a preocupat stăruitor de diversificarea sortimentelor, prm realizarea cărămizilor colorate. Aducerea substanțelor respective din import presupunea fonduri valutare ; de aceea, asimilarea in Întreprindere a coloranților a fost abordată de un specialist al unității, lng. Tiberiu Deutsch, în colaborare cu Institutul de cercetări pentru lacuri șl vopsele din Capitală. Rezultatele sint aemni-

ficative : acum, pe banda de fabricație se realizează în serie cărămizi din sticlă în 4 nuanțe coloris- tice, mult apreciate de beneficiarii din țară și partenerii externi.în acest an, pentru creșterea mai susținută a eficienței economice, au fost stabilite noi norme de consum, fundamentate științific : aceste norme au fost analizate cu întregul colectiv și respectarea lor a devenit un obiectiv principal al întrecerii socialiste. în sectorul de ambalaje s-a reușit să se economisească peste 50(1 mc cherestea anual și să fie reduse costurile Ia ambalarea produselor cu peste un milion Iei valută. O deosebită influentă pe planul eficientei e- conomice au mai avut-o acțiunile de colectare și valorificare a deșeurilor (economii în valoare de 12.6 milioane lei), diminuarea consumului de combustibil și energie electrică, față de norme, cu 4,7 milioane Iei. Important este si faptul că. în mare parte, instalațiile, utilajele și piesele de schimb necesare aplicării soluțiilor oferite de cercetare au fost realizate prin autoutilare, pe această cale economlsindu-se însemnate fopduri valutare.în noul cincinal, la întreprinderea de geamuri din Buzău, activitatea de cercetare științifică se va integra și mai puternic cu producția, scontîn- du-se pe o perfecționare accentuată a tehnologiilor de fabricație și, prin aceașta, pe o creștere mai rapidă a eficienței economice.
Mlha! RAZU 
corespondentul „Scîntell'

„Bună treabă am făcut" — și-au zis conducătorii I.A.S. Slobozia în 1972, cînd s-a terminat sera de la Perieți. Pe o suprafață de două hectare, sub adăpostul sticlei, se puteau produce atît răsaduri, cît și legume, în ’72 s-au produs roșii, din valorificarea cărora întreprinderea a scos ceva venituri : 496 000 Iei. Destul de puțin dacă ținem seama de suprafață și de investițiile făcute, de cîteva milioane. în 1973, 1974, ca și anul acesta s-au produs numai răsaduri. „Așa-i prinsă in inventar — seră pentru producerea răsadurilor" — justifi

că nu numai șeful fermei, ci și tovarășii din conducerea întreprinderii. „Cazanele de a- bur nu fac fată temperaturilor scăzute din timpul iernii" — s-nu alăturat alte voci. Și, uite-așa, dintr-o justificare in alta, de patru ani de zile, sera din Perieti este folosită doar In perioada fe- bruarie-mai pentru producerea răsadurilor, în restul timpului o năpădesc buruienile, care se simt foarte bine In aceste condiții privilegiate. Cît despre recuperarea investiției, la acest capitol s-au înscris pînă acum 456 000 lei. De unde nu semeni nu ai

ce culege, că hotărîrea Comitetului de partid Ialomița din decembrie 1973 stabilise responsabilități foarte precise cu privire la gospodărirea cu chibzuință a fiecărui petic de pămînt, hotărîre pe care tovarășii din conducerea I.A.S. Slobozia se nare că au uitat-o. Specialiștii trustului I.A.S. apreciază că, tn perioada iunie-decembrie. se pot cultiva aici roșii, salată, castraveți. Dacă „se pot", de ce nu se și produc ? Trustul nu are nimic de făcut sau nu dorește să tulbure liniștea buruienilor din seră ?

Numai plenarei județean

Produse noi realizate de meșteșugarii maramureșeniîn fiecare meșteșugărească ............ .reș prezintă la contractări un mare număr de modele noi, destinate a fi livrate fondului pieței. $i de astă dată, creatorii de modele din ramura confecțiilor au pregătit modele noi din țesături tip bumbac și

an. cooperația din Maramu- • r — »tip lină pentru toate vîrste- le. în același timp, meșteșugarii maramureșeni au mai realizat 56 modele noi de obiecte de artizanat din sticlă metalizată. 17 tipuri de mobilier mic, 29 articole de uz gospodăresc, noi articole din masă plastică și altele. (Gh. Susa).
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FILMUL ARTISTIC
Șl DOCUMENTUL DE VIATĂ

CARNET
CULTURAL

note de lectură • note de lectură

OLIMPIU MATICHESCU:

Așa cum la începuturile literaturii naționale au fost „cronicarii și rapsozii", cei elogiați de Eminescu, și abia după o vreme au apărut scriitorii „de ficțiune", romancierii — tot așa, Istoria filmului românesc s-a inaugurat prin documentare, urmate la un număr de ani de filme narative șl spectaculare. Operele cele mai viabile — atît în proza literară, cît și in arta filmului — au constituit, de fapt, sinteze omogene de spirit documentar și fantezie. Cine s-ar încumeta să conteste, alături de amplele construcții și zboruri ale închipuirii poetice, caracterul de mărturie istorică a epocii și oamenilor ei, propriu celor mai importante romane ale literaturii noastre, de la 
Ciocoii vechi și noi de N. Filimon la 
Ion de Liviu Rebreanu și la Moro- meții lui M. Preda ? Cu atît mai pregnantă e componenta documentară a Imaginii filmice, dat fiind că are Ia bază fotografia, adică mijlocul de înregistrare cel mai lacom și mai cuprinzător de elemente și de manifestări ale vieții, ale realității In toată corporalitatea ei fizică. Oare filmele noastre cele mai valoroase, 
Moara cu noroc de Victor Iliu sau 
Pădurea spfnzuraților de Liviu Ciulei, pentru a nu mai insista asupra Puterii și Adevărului de Manole Marcus, nu sint și veritabile documente, dinamice, ale momentului și mediului reflectat ? E bine să nu uităm că primul film de lung metraj al 
epocii noi, socialiste, Răsună valea — chiar dacă nu s-a ridicat, și nici nu putea s-o facă, la nivel de capodoperă — a fost și primul exemplu de fuziune a unor elemente documentare cu elemente de invenție narativă. Filmul lui Paul Călinescu a fost prima tentativă de transfigurare artistică a unor fenomene social-u- mane, cu punctul de pornire intr-un cît se poate de concret, explicit și 
imediat fapt de cronică : șantierul căii ferate Bumbești-Livezeni. Experiența aceasta a cunoscut, firește, o oarecare răspîndire, și nu puține fil
me își reazemă povestirea pe opere ale industrializării și urbanizării, gata înălțate sau în curs de edificare : 
de la Omul de lingă tine de Horea Popescu la Diminețile unui băiat cu
minte de Andrei Blaier, de la Gio- 
conda fără suria de Malvina Urșianu. la mai recentul Filip cel bun de Dan Pița. La rigoare, s-ar putea susține 
că nu există film de actualitate în care să nu apară aspecte, uneori cantitativ abundente, ale construcției noi a țării. Ba mai mult, cineaștii noștri, nu chiar toți, destui însă, și-au format — pe lingă aceea de a ne plimba turistic pe la mînăstiri 
și pe litoral — și deprinderea de 
a-și agrementa peliculele cu „vederi"

ale unor mari realizări constructive. Dar, așa cum am spus, aceste proaspete prezențe de nouă, inedită documentare a peisajului românesc rămîn de obicei doar „vederi", nu sint incorporate organic narațiunii filmice. Pe scurt, ele sînt „lipite", adăugate de circumstanță.Datorită structurii înseși a cinematografului și limbajului său specific, cineaștii sînt constrînși, vrînd-ne- vrînd, să cuprindă în filme consistente „felii" de viață, de realitate. Numai că ei turnează aceste imagini cu multă grijă pentru latura lor ilustrativ „frumoasă" și cu mai puțină grijă pentru autenticitate. Se face remarcat un fenomen simptomatic : evitarea localizării, a parti-

losită de cele mal multe personaje. Ca să nu mai insistăm asupra aplicării conceptului de ideală" în prezentarea lor unor personaje : se mașina pe o stradă, s< de într-un bloc dintr-un tier, se înaintează pe ___________unui al treilea edificiu și se află într-un al patrulea loc.Adevărul. însă e că nici eroii și nici mediile în care se desfășoară povestea lor nu pot fi mereu vagi, „undeva în România", impersonale, neutre, oriunde potrivite ca un pas- partu, ca o cheie universală. Desigur, universal — adică angajîrid a- devăruri cu o suprafață întinsă și

„geografie locuințe- intră cu 3 pătrun- alt car- culoarele

Puncte de vedere de Fiori™ potra

cularului șl, în compensație, preferarea „generalului". Cîteva exemple pot fi edificante. în Un zimbet pentru mai tirziu de Al. Boiangiu, activistul de partid ține o cuvîntare mobilizatoare în fața muncitorilor din uzina siderurgică, unde el însuși e și inginer : în loc să pornească da la chestiuni concrete, specific-locale, cuvîntarea e o înșirare de generalități politico-economice, iar nu — așa cum se cerea — conținutul și patosul unei luări de cuvînt pe care numai acel activist, în acea u- zină și atunci, în acea împrejurare, ar fi putut să o exprime. Deși, deseori, spectatorii, sau o bună parte din ei, recunosc locurile filmate, exterioare și interioare, aproape întotdeauna .cineaștii se feresc să le „nominalizeze", să le propună identitatea reală. De pildă, itinerarul feroviar parcurs de eroina ingineră din Trecătoarele iubiri de Malvina Urșianu are drept țintă, enunțată, Mangalia, cu noul șantier în pregătire : dar gara Mangalia, nu se știe de ce, devine gara Eforie Nord, unde, se știe, nu se pregătește un mare șantier. în Frații de Mircea Moldovan, anumite probleme și inițiative ale cooperativei agricole de producție sînt încredințate pasiv unor voci din „off", unor persoane care nu se văd, numai așa, ca să nu lipsească din „inventarul" problematic al filmului. Alteori, atenția regizorului pentru autentic pare trează, dar numai pe jumătate, deoarece, după cum se în- tîmplă în Nunta de Dan Pița, se produce un contrast între „graiul" local al figuranților și „limba" fo

intereslnd vaste straturi de public — trebuie să fie mesajul comunicat de un film. Punctul de plecare acțiunii însă este și trebuie să fie „singular", „documentar", bine _ cumscris în timp și spațiu. (Fac excepție de la regulă, pînă la un punct, doar filmele „abstracte"). Opera fil- mică — aidoma oricărei opere de artă — se plăsmuiește tocmai din tensiunea dialectică dintre faptul de viață concret și generalitatea, „totalitatea" existenței unui grup social, a unei națiuni, a omenirii. Cu cît autorii cineaști vor stabili, în mod sensibil, mai multe punți de legătură între ceea ce e „singular", „particular" și ceea ce e „universal", cu atît filmele lor vor fi mai bogate în semnificații, vor dezvălui mai numeroase esențe ale fenomenelor analizate In realitatea lor socială și umană.Una din condițiile de temelie ale eficienței educative și estetice a artei filmului este autenticitatea, aura și palpitația vieții trăite intens, lăuntric. Aceasta presupune din partea cineastului o profundă, riguroasă cunoaștere nu numai a adevărurilor și principiilor politico-filozofi- ce generale, de bază, ci mai ales recunoașterea acestora în adevărurile și cazurile de viață particulare, în experiențele concrete împlinite de

alcir- ,

un om, de mai mulți oameni, da o colectivitate. Este vorba de a surprinde mai concret felul în care ideile dominante ale epocii cuprind masele largi și le mobilizează, le fecundează gindirea și sensibilitatea, le definesc crezul și aspirațiile de viitor. în acest scop, artistul ecranului — la fel ca toți ceilalți artiști — are îndatorirea de a cunoaște mai bine viața și problemele ei, de a-și însuși, de a retrăi în propria lui conștiință estetică și civică toate aceste idei și sentimente, spre a le putea exprima apoi cu aceeași intensitate și autenticitate. Altminteri, cineastul se va pierde în generalități, discursul lui filmic va deveni banal, neinteresant, lipsit de vibrație umană. Or, ceea ce în arta filmului se constituie într-un fel de garant al autenticității reflectării estetice este tocmai spiritul documentar, echivalent cu interesul pentru oameni și lucrurile lor, cu dragostea pentru conținuturile și formele vieții. Pe un astfel de teren, imaginația, fantezia creatoare se vor putea mișca în voie, cu maximum de libertate, transfigu- rînd artistic — adică dînd tîlcuri multiple și adinei imaginilor, trans- formînd semnele în simboluri.Ar fi cît se poate de greșit să se creadă că documentarea cinematografică a epocii noastre trebuie încredințată exclusiv studioului „Sa- hia“, care, firește, își are activitatea sa specifică. Se cuvine ca și filmele artistice să ofere o imagine credincioasă a fizionomiilor, a mentalității, a hărniciei și eforturilor de autoperfecționare morală a marelui progres al țării, în ordinea materială și spirituală, a perspectivelor ce se deschid generațiilor viitoare. Toate acestea le ' “tenticitateaDiferitele verg, toate, zie : și politica culturală a partidului, și principiile esteticii marxiste, și specificul artei filmului acordă componentei documentare, de cronică un loc privilegiat, menit să statornicească și chiar să sporească însăși valoarea estetică a operei cinematografice, credibilitatea și puterea ei de convingere și de educare conștiințelor socialiste, public românesc.

„VODĂ CANTEMIR" 
PE SCENA 

MUNCITOREASCĂ„Vodă Cantemir", de Dan Tăr- chilă, a fost prezentată, recent, pe scena Teatrului muncitoresc al Grupului de șantiere pentru construcții nice din grafia ; Teatrul rolurile principale : Stanislaw La- komkin, Cezarina Grădinaru. loan Husar. Jan Ivașcu, Marin Gheor- ghiu-Melu, Elena Solomon, Grigore Tapu, Rodica Panu. Activînd de peste un deceniu, colectivul acestui teatru oferă tovarășilor din întreprindere și locuitorilor din cartier o stagiune permanentă, realizînd și numeroase deplasări în comunele județului. (Dan Plăeșu).

industriale și agrozooteh- Galati. Regia și sceno- Lucian Temelie, actor la dramatic din localitate. în

DE
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..au Capitalei

asigură realismul și aude conținuturi și forme.aspecte parțiale spre următoarea conclu-con-

a
a marelui

„Opinia publică internațională
despre Dictatul de la Viena“

toamnă. Se un interes în pentru mani- de artă plas-

se și

Arta plastic* ara 
public — este consta
tarea pa care o poate 
face, cu satisfacție și cu tin necesar Do
pau meditativ, vizitatorul expozițiilor din această constată creștere festăriletlcă. discuțiile sînt mai vil. mai angaiante. sălile atrag mai multi vizitatori. E grăitoare, îndeosebi, neobișnuita afluență a publicului— foarte multi tineri— comunicarea vibrantă care se stabilește in fata pinzelor. De pildă, a celei din 
RETROSPECTIVA AN- 
DREESCU, deschisă în continuare la Muzeul de artă al republicii. Sub semnul marii și subtilei sale arte situează o amplăsemnificativă receptivitate. Publicul românesc se dovedește ori- clnd gata să recunoască valoarea umană și artistică a unei opere și știe să-și nuanțeze prețuirea : de la emoția gravă în fața clasicilor, la receptarea co- locvială a valorilor actuale. la căldura aparte a intimpinării tinerilor.Sint multe și diversificate expozițiile de artă contemporană care au dat și dau Capitalei noastre. In această toamnă, mai expresiv ca oricînd, o vibrantă culoare spirituală. O personalitate de reală originalitate în plasti
ca noastră actuală, inaîntind tăcut, consecvent Si laborios in teritoriul noului, este 
CORNELIU PETRES
CU, un nume pe care iubitorul de artă nu 
poate să nu-1 reti
nă. Compozițiile și 
mal ales peisajele expuse nu de mult la 
sala „Eforie" se si
tuează in domeniul unul realism poetic Si sobru, insumlnd imaginile Îndelung filtra
te din arta vechilor noastre picturi pe lemn sau din simplitatea rafinată a unor țesături mânești, Corneliu
•este sătaneitatea cu rigoarea 
fi somptuozitatea cu 
discreția.

Apropilndu-se parcă 
de detaliile aoestor

populare ro- pictura lui Petrescu reu- alieze spon-

La Alba interesant și util schimb de experiență privind răspîndirea cunoștințelor științifice și educația ma- terialist-științifică, la care au participat președinții comisiilor de răs- pîndire a cunoștințelor științifice, responsabilii brigăzilor științifice, lectori din localitățile județului Alba. Au fost prezentate expuneri privind Programul partidului și îndatorirea intensificării educației materialist-științifice a maselor, modalități de utilizare a mijloacelor audiovizuale în această activitate, eficiența brigăzii științifice în munca educativă. în încheiere a avut loc o demonstrație practică privind activitatea brigăzilor științifice. (Ștefan Dinică).
PROPAGANDIȘTIIComitetul pentru cultură și educație socialistă al județului Covas- na a organizat recent, în comuna Poian, un schimb de experiență la care au participat directori de cămine culturale, metodiști și bibliotecari din cadrul centrului metodic al orașului Tîrgu-Secuiesc. Au fost dezbătute probleme privind îndrumarea și coordonarea activităților cultural-educative și artistice de masă la așezămintela culturale de la sate, metodele și mijloacele folosite în activitatea cu cartea atît în direcția popularizării, cît și în aceea a 'difuzării în satele aparținătoare. (Tomiiri Geza).

Istoriografia noastră marxistă a furnizat numeroase pagini consacrate împrejurărilor în care României i-a fost impus, în urmă cu 35 de ani, prin mijloace teroriste, de presiune și constrîngere, proprii statelor fasciste, Dictatul de la Vie- na — pagini ce relevă totodată impresionantele mișcări de protest prin care cele mai largi mase ale poporului român — în frunte cu comuniștii — au intîmpinat acest odios act imperialist. Meritul lucrării lui Olimpiu Matiches- cu, apărută recent la editura „Dacia" din Cluj-Napoca, constă atît în tratarea unui aspect mai puțin abordat — atitudinea o- piniei publice internaționale față de Dictatul de la Viena, în prezentarea unui bogat și interesant material de arhivă și din presă, cît și, îndeosebi, în rigoarea științifică cu care sînt analizate diferitele luări de poziție.Semnificative pentru Indignarea provo-

cată pe plan internațional de Dictatul impus României sînt numeroasele declarații oficiale, opiniile unor prestigioase personalități politice și culturale, articolele publicate în importante organe de presă dintr-un șir de țări ale lumii. „Guvernul român a fost pus în fața ultimatumului de a accepta arbitrajul Germaniei și Italiei, se a- rată într-un comentariu al postului de radio Londra. Lăsată fără nici un prieten spre care s-ar fi putut întoarce, România s-a plecat în fața inevitabilului". în lucrarea „Problema Ardealului văzută de un american", publicistul Milton G. Lehrer scria că sfărîmarea unității indisolubile a Transilvaniei constituia „un nonsens istoric, geografic, economic, etnic, etic, o absurditate și o amenințare pentru pacea Europei... Nici un chirurg n-ar fi putut proceda la o asemenea operație, cel mult mina unui măcelar".

Lucrarea se încheie cu un capitol consacrat anulării practice a Dictatului de Ia Viena, odată cu eliberarea ultimelor localități din nordul Transilvaniei ca urmare a luptei eroice, înfrățite, a ostașilor români și sovietici împotriva hi- tlerismului, precum și recunoașterii internaționale a înlăturării a- cestei nedreptăți istorice prin Convenția de armistițiu încheiată în septembrie 1944 la Moscova între România și Națiunile Unite și prin Tratatul de pace cu România semnat în februarie 1947.Cu sentimente firești de mîndrie patriotică, autorul relevă că simpatia și solidaritatea manifestate în numeroase state față de poporul nostru cu 35 de ani în urmă își găsesc continuare firească în prestigiul fără precedent de care se bucură azi România socialistă pe toate meridianele globului.
Conf. dr. 
Gh. IONIȚA

TIBERIU UTAN: „Versuri44

clmnuri. oprlndu-se cu predilecție la dantelăria materială a florilor și fluturilor, HOR
TENSIA MASICHIE- 
VICI, prin lucrările înfățișate la galeria „Simeza". a reflectat de asemenea o evoluție lentă și laborioasă, cu subtile și complexe cîștiguri în planul expresiei grafice.La rîndul său, NI
COLAE CONSTAN
TIN expune la Galeriile de artă ale municipiului București — sală care și-a cîștigat In scurt timp o frumoasă popularitate — o serie de compoziții dinamice, recompunind pictural. într-o viziune

VIRGIL DEME- 
TRESCU-DUVAL și-a extins aria colectării de peisaje pe nu mai de șapte țări Străzi și vechi.

CARNET

PLASTIC

puțin europene.mai ales case cu un pronunțat specific al locului, constituie subiectele acestui substanțial „jurnal de călătorie". O știintă sigură a desenului, o arhitectură convertită în pictural. în culori care uneori („Portalul" de la Niirnberg. de pildă) devin fastuoase : desene strălucitoare — iată cite- va calități dintre cele mai certe. Expoziția aceasta poate reprezenta un punct de referință pentru evoluția ulterioară a artistului. pentru conturarea marcată a acelei personalități pe bogăția paletei ne-o promite.Un alt mod de cuparestructie. pentru nizarea geometrizantă a formelor. ne întîmpină în pictura lui AL. TI- 
POIA. la sala „Orizont". Descinzînd din lumea cubismului sintetic, transformînd volumele tn elemente ale unei suprafețe bidimensionale. în culori stinse, surdinizate. dar nelipsite de luminozitate. autorul prezintă muzicale variații De tema violei. O stăpinl- re de litătii optat, timp,tematică prea severă.Trecind în domeniul decorativului Dropriu- zis. vizitatorul are o plăcută întilnire cu tapiseriile DIANEI
SCHOS, la etajul galeriei „Căminul artei". Sînt lucrări ample, realizate cu sensibilitate și fin meșteșug pe teme generoase („Bucuria vieții", „E- logiu femeii", „Imn"). Dragostea artistei Den- tru culoare se întîl- nește aici cu setea de frumos a privitorului. Si dialogul se leagă firesc.Bucureștiul efervescent al acestei toamne ni se deci, unui cativ greuîn cadrul unor notații fugare.

pentru
care salepreo- con-orga-decorativă

Trei „comedieni" in jur de 20—23 de ani — Viviane Collet, Roland de Pauw, Francis Ma- hieu — și alături de ei, cu foarte puțin mai in virstă, cumulînd funcțiile de director, regizor și scenograf : Patrick Roegiers — cam aceasta este componența întregului colectiv al „Teatrului Provizoriu" din Bruxelles, care ne-a vizitat recent.Apărut în peisajul artistic al Belgiei cu doi ani în urmă, „Teatrul Provizoriu", teatru de limbă franceză, este una din echipele tinere subvenționate de stat. El prezintă spectacole și în capitală, desigur, dar îndeobște străbate intens provincia belgiană, adaptîn- du-se la condițiile de joc, diferite de la un loc la altul.Deschis problemelor contemporaneității, dornic să se adreseze spectatorilor într-un mod cît mai percutant, cu scopul de a-i transforma în iubitori statornici ai artei scenice, teatrul „Patrick Roegiers" cultivă. în chip predilect, reprezentația fantezistă, ce face apel la imaginația publicului, deci la participarea lui.

Spectacolul echipei din Bruxelles ne-a interesat nu numai pentru stilul de joc, pentru talentul in- terpreților, ci, în primul rînd, ca expresie a concepției sociale despre teatru.Am urmărit, în interpretarea oaspeților
CARNET 
TEATRALbelgieni, o lucrare a lui Georges Michel : „Micul cuib de dragoste". Alegorie satirică inspirată din problematica și structurile teatrului absurdului, piesa își propune să demonstreze că idealul mic-burghez al izolării în viața de familie, al ignorării restului lumii e irealizabil, două viduri nu se poate „prea plin" eroilor este, alcătuit — în maniera devenită „clasică" a a- cestui gen de teatru —• din „I din dard), plului veșnic gile și

că din sufletești naște un (dialogul firește,
.locuri comune", formulări-stan- că fericirea cu- familial este tulburată de le- „mesagerii" so-

cietății de consum și că, la limită, egoismul, apărarea disperată a iluzoriei „fericiri" burgheze pot duce chiar la crimă. Secvențele montării amintesc, cum bine s-a observat, de imaginile „benzii desenate". Perfectă recreare a unui stil de joc guignolesc, montarea nu a exclus performanța abordării mai multor registre, a unei interpretări bogate în momente comice, mer- gînd de la umor la sarcasm.Talentul — adevărată virtuozitate comică — al Vivianei Collet, fantezia lui Patrick Roegiers, sensibilitatea lui Roland de Pauw (sprijiniți substanțial de excelentul decor sonor al lui Jacques Herbert) transformă piesa lui Georges Michel într-o tescă de plasticitate, și plină de ritmată. Și sențial terpreți pjerd n

farsă gro- deosebită spirituală nerv, bine — fapt e- tinerii in- 1 belgieni nu ___ nici un moment din atenție transmiterea limpede a ideilor propuse.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

„ZILELE TEATRULUI 
DE AMATORI"culturala (Vaslui) artistice interpre- amatori".

Pe scenele căminelor din Codăești și Murgeni s-au întîlnit formațiile antrenate în concursul de tare „Zilele teatrului deLa actuala etapă participă 45 de echipe de teatru ale așezămintelor culturale' de la sate și 15 formații ale sindicatelor din întreprinderi și instituții; în repertoriul acestora, în majoritate, sînt piese cu problematică inspirată din realitățile vieții contemporane. (Crăciun Lă- luci).

în colecția „Cele mai frumoase poezii" a editurii „Albatros" a apărut. în proporții armonice, volumul de „Versuri" de Tibe- riu Utan. Poetul și-a alcătuit o proprie Antologie, vrînd poate să sublinieze cu acest nrilei trecerea a douăzeci de ani de la apariția primului său volum. Antologia semnifică in primul rînd propria opinie a crea- despre opera criteriului pe care a poetul se unei curbe

și teme excepțio-

LA „GORUNUL 
LUI HOREA"Decada culturii și educației socialiste „Zarand ’75“ (zona Brad, Hunedoara) a consemnat momentul omagial adus de tînăra generație marilor înaintași. La Tebea, sute de elevi de la școlile generale din comuna Baia de Criș și din orașul Brad au prezentat, la „Gorunul lui Horea" și la mormîntul lui Avram Iancu, un spectacol tematic de evocare patriotică, la care au participat și numeroși comunele învecinate, tradiționala paradă popular moțesc, încheiată cu un amplu spectacol folcloric (formații artistice ale casei de cultură din localitate, ale clubului minerilor din Barza, ale căminelor culturale din zonă) a sporit amploarea și vibrația acestei manifestări (Sabin Ionescu).

săteni din La Brad, a portului

torului sa. Linia cronologic adoptat-o suprapuneevolutive estetice, de- terminînd caracteristicile unui poet reprezentativ al generației șale. Utan este o conștiință și o sensibilitate mereu în vibrație. „Timiditatea" despre care s-a putut scrie, drept sigiliu al poeziei sale, este, după părerea noastră, echivalentă cu vibrația unei sensibilități dilatate în toate sensurile unei tematici totdeauna actuale. El nu este „timidul" înspăimîntat de curgerea evenimentelor, ci păstrează frăgezimea și candoarea unui participant emoționat, cu ochii dilatați in fata universului care generează întrebări. Tiberiu Utan este un contemolator care transformă actul vederii în poezie. El scrutează în interiorul lucrurilor, îndepărtînd scoarța aparențelor, a- cordînd valori estetice

unor locuri care nu sînt nale.Există în poezia lui Utan și o stare de neliniște. o tulburătoare căutare de răspunsuri la întrebările general umane. Liniile de forță ale versurilor lui converg către un panteism însufletitor al Naturii, o undă a pătrunderii lirice în viața secretă a lucrurilor. Versurile lui Utan sînt o expresie muzicală a nuanțelor, el fiind. simultan. un colorist și un auditiv. Surdina „timidității" lui Utan nu le poate niciodată atenua vibrația muzicală. Poezia lui nu se înscrie în zonele estetice ale candorii, ci se exprimă pe arcul încordat al sensibilității sale specifice.Realitatea este prezentă de multe ori tumultuos. în materialitatea si spiritualitatea ei. care se întrepătrund. Există o respirație, un suflu modern în sensurile seninătății și ale încrederii în e- voluția ascendentă a uriașei ființe colective care este poporul trăind în acest tărim încărcat de frumusețe al României : „Aș vrea 
să fiu stejar înfipt a- 
dinc / cu rădăci-, 
grădina noastră. / La 
umbră vara pe vecini 
să-i string, / să bat cu 
ramul zorii în fereas
tră. / Să-fi facă prun
cii jocuri, fericiți, / 
din boabele de ghindă

ipț a- 
litile-n

mari și coapte. / Cu 
pumnii noduroși, bătă
toriți, / să priveghez 
la somnul lor in noap
te." (Cîntec de spus stejarului). Există la Utan o rațiune estetică oiientatoare a exprimării adevărurilor, o libertate de căutare. Poetul evocă evoluția conștiinței umane, colectivul, interferînd arta cu socialul, adu- cînd laude patriei înfloritoare : „se-ntoar- 
seră cocorii-n cerul 
meu / i-un du-te-vino 
ne-ncetat / de care-a- 
proape am uitat, / un 
semn de binecuvânta
re / din zare pină-n 
altă zare / și multă, 
multă omenie —, / fii 
dezmierdată, Maică 
Românie." (Primăvară). Tiberiu Utan scrutează lucrurile în frumusețea lor originară. Interiorizat, el aruncă o privire circulară a- supra naturii românești, închizind. în impresionismul liricii sale orizonturi și manifestări proaspete. Suflul contemporaneității animă resorturile creației lui Utan, atît în versurile de nemijlocită inspirație socială, cît și in lirica intimă, în cea meditativă ori de generalizare filozofică.Tiberiu Utan este un participant sensibil, pe orice treaptă a creației sale. In această nealterată sensibilitate se desfășoară armonia personalității sale poetice.

Alexandru 
BĂLĂCI

originală, obiceiuri șl dansuri românești. A- ceastă expoziție merită o atenție aparte, deoarece acest artist serios și prolific ne dă. în ciuda unor inegalități. un exemplu foarte prețios de cinstire și asimilare modernă a tradițiilor naționale. Animată de un nobil sentiment patriotic, pictura din această selecție vizează nu montajul de e- lemente folclorice sau instantaneul, ci figurarea unei spiritualități. descoperirea de sine in oglfnda limpede a dansului popular.în sculptură, la sala „Orizont". DOINA LIE s-a înfățișat cu un grup de lucrări destul de divers, aproape o retrospectivă. Deosebit de reprezentativ pentru maturitatea artistică a autoarei, pentru contribuția oe care o poate aduce la înălțarea unor monumente capabile să Iradieze durabil in conștiințe, •-a detașat un proiect statuar în piatră de o simplitate un corp zat, relief avintat înca o flamură, zbor. Un imn închinat iertfei eroice, un memento. un simbol din categoria celor care vorbesc amplu si în profunzime, fără să fie retorice.

tv
PROGRAMUL I

8.00 Teleșcoală.
10,00 Actualitatea culturală co

mentată de spectatori.
10,20 Film artistic : „Decolarea se 

amină". Producție a studiou
rilor sovietice.

11,35 La „Perla" se naște o Idee. 
11,55 Telex.
12.00 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Lumea profesiu

nilor contemporane.
16,30 Curs de limba franceză. 
17,00 Telex.
17,05 “
17,30

17,50

Divertisment muzical-core- 
graflc.
Scena. Emisiune de actuali
tate șl critică teatrală.
Pentru sănătatea dv. : Ce tre
buie să știm despre ulcerul 
gastroduodenal.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18,45 „Dobroge scăldată-n soare* 
— melodii populare.

19,00 Australia azi. Documentar.
19,20 1001 de seri.
19,30
20,00

20,40

Telejurnal.
Anchetă socială : „Mai mult 
costă ața decît fata...".
Seară de teatru ; „Steaua 
Zimbrului" de Valeriu Ana- 
nia. Premieră TV. Spectacol

22,10

20,00

20,50

21,25
21,30

22,00

realizat tn colaborare cu Tea
trul dramatic din Baia Mare. 
24 de ore.
PROGRAMUL n
Film serial „Janosik*. Epi
sodul V.
Julie Andrews... și nu numai ■ 
muzică ușoară.
Telex.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
Din filmoteca TV : Dinu Ll- 
patti.
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virtuoz a moda- pentru care a dar. în același o autolimitare „Floarea din grădină//

• Adnotări « Adnotări
________

patetică : esențiali- puternic, eternitate.ca un

la Buzău

lnfățișează, și sub semnul bogat Si semnifi- „cules plastic", de cuprins fie și
Adrian 
PETRINGENARU

Buzăul a găzduit de curînd cea ediție a toamnei", publicului șui de reședință, la cămine culturale tești, in case de tură la care au invitați muncitori restieri, lucrători construcții, au fost prezentate spectacole de către cei peste 60 de concurenți (soliști vocali și soliști instrumentiști), veniți din 31 de județe și din municipiul București.Pentru toți partici- panții a fost evident că această a opta ediție a festivalului bu- zoian a depășit — și din punctul de vedere al calității, și din punct de vedere organizatoric — toate edițiile precedente. La aceasta 
a contribuit, desigur, experiența acumulată de gazde, precum șl - colaborarea cu

de-a opta „Festivalului în din fața ora-să- cul- fostfo- din

redacția muzicală a Radioteleviziunii. care a deplasat la Buzău orchestra de muzică populară, dirijori, redactori, regizori, operatori, tehnicieni și care a invitat din județe un mare număr de tineri participant la emisiunea-concurs „Floarea din grădină". De aceea, membrii juriului s-au găsit la sfîrșit în dificila situație de a alege pe cei mai buni dintre mulți foarte buni, verificați de confruntări repetate cu micul ecran. Premiile, acordate pentru calități vocale (și considerăm binevenită i- deea ca fiecare solist vocal să cînte — întocmai ca la televiziune — două piese, una cu și alta fără acompaniament orchestral), pentru acuratețea stilului, pentru valoarea repertoriului, pentru autenticitatea interpretării, precum și pentru

frumusețea și autenticitatea costumului, au revenit unor tineri muncitori și muncitoare din industrie, din cooperație, unor studente, reprezentînd județele Gorj, Bihor, Suceava, Teleorman, Buzău, Brăila, Brașov.Alături de alte concursuri și festivaluri similare, întrecerea de la Buzău contribuie la întărirea emulației între purtătorii și creatorii de folclor (nu o dată acești tineri sînt și autori de versuri, de variante muzicale inedite, nu numai interpret), constituie un îndemn pentru neîntrerupta îmbogățire și înnoire a valorilor artistice produse de „marele anonim". Cît despre colaborarea gazdelor cu Radioteleviziu- nea, o considerăm întru totul fructuoasă și am sugera continuarea ei la edițiile viitoare. De fapt, „adnotarea" de față și-a propus tocmai sublinierea a- cestui aspect, în vederea unei cuvenite generalizări.
Mihai FLOREA

prichindeiiRepertoriul bine a- les, realizarea artistică meritorie a spectacolelor au adunat în jurul teatrului de păpuși „Prichindelul" din Alba Iulia mii de prieteni entuziaști și devotați. Numai în acest an, la sediu sau în turneele prin localitățile județului, spectacolele lui „Prichindel" au fost vizionate de aproape 70 000 de... prichindei, foarte mîn- dri de teatrul lor. (Să amintim succesele mai recente ale teatrului : premiul I la Festivalul național al teatrelor de păpuși — la Bacău și Sinaia — și premiul III la Festivalul internațional al teatrelor de păpuși în limba esperanto de la Zagreb — Iugoslavia)Cea de-a IV-a premieră a acestui an,

care astăzi.mici, por- obiecte și simple, preajma stradă, în hăr-mîndria de a

urbei unde, lumi- 'cresc se în- cu de să

intitulată „Casa noastră", ne prezintă o premieră pe țară. Spectacolul, scris și realizat de regizorul Aurel Crăciun, îi învață pe cei nind de la evenimente întîlnite în noastră, pecartier, ce este nicia, înălța tot mai multe case mari, luminoase, case făcute de constructori cu știință, cu meșteșug învățat. Casa noastră — aceea în care locuim, ca și CASA pe care o reprezintă strada, orașul reîntinerit, țara tot mai mîndră — le este prezentată copiilor, pe înțelesul lor. In contextul generoasei idei că această casă trebuie să devină mereu mai frumoasă, mal bo-

gată și că pentru a- ceasta sîntem răspunzători cu toții, de la mic la mare. Spectacolul Ie descifrează copiilor importanța lor bimilenare, alături de casele noase în copiii depăstrează vestigiile fruntărilor trecute dușmanii biruiți cei care au știut păstreze casa strămoșească. Mesajul spectacolului apare cu atît mai vibrant și mai proaspăt în lumina reacțiilor entuziaste ale micilor spectatori, în această lumină, ideea spectacolului — „Ferice de casa pe care o iubesc copiii !“ — apare deplin valorificată. Semnalăm spectacolul ca pe un argument al posibilității de abordare, cu real succes, pe „scena mică", a temelor majore.
Ștefan DINICA

Noul număr al revistei publică cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU Ia Congresul al X-lea al U.T.C., Conferința a X-a a U.A.S.C.R., a IlI-a Conferință națională a Organizației pionierilor.în continuare este inserat articolul „Creșterea rolului conducător al partidului — sarcină- cheie, hotăritoare pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al XI-Iea“ de Ilie Verdeț.Din sumarul revistei cităm, de asemenea, articolul intitulat „Adunările pentru dări de seamă anuale".La rubrica „Rolul conducător al organizațiilor de partid", Adalbert Crișan semnează articolul „Actualitatea și perspectiva într-o îmbinare armonioasă", iar loan Bejan articolul „Ordine, disciplină, organizare riguroasă". Sînt cuprinse, de asemenea, alte materiale la rubricile „Din tezaurul experienței înaintate", „Integrare organică în viata socială", „Perfecționarea muncii organizatorice".La rubrica „învătămîntul politico-ideologic de partid" revista publică, în sprijinul celor ce studiază la cursul „Statutul Partidului Comunist Român. Principiile și metodele muncii de partid" consultația „Statutul P.C.R. — document fundamental al organizării și activității partidului", precum și articolul „Folosirea mijloacelor participative", în ajutorul lectorilor, propagandiștilor, agitatorilor și cabinetelor de științe sociale sînt prezentate numeroase alte articole. Sub genericul „Principiile și normele muncii și vieții comuniștilor transpuse zi de zi în fapte" este publicat articolul „O ambiantă de familie propice educării tineretului".
/
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al Siriei, Mahmoud Al-Ayoubi 
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALELa palatul din Plata Victoriei au Început, luni după-amiază, convorbirile oficiale între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri .al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi.în cursul convorbirilor a fost exprimată satisfacția pentru modul în care se realizează hotărîrile adoptate de președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad. constatîndu-se că acordurile stabilite anterior se înfăptuiesc cu succes.A fost relevată, de ambele părți, dorința de a intensifica și în viitor relațiile de strînsă Drietenie și colaborare dintre România și Siria, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului în lume. în acest context au fost analizate noi măsuri practice ce urmează a fi întreprinse în scopul extinderii schimburilor comerciale. al dezvoltării cooperării e- conomice între cele două state. În

în aceeași zi, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Ar; be Siriene. Mahmoud Al-Ayoubi.
Toastul primului ministru al guvernului român, Toastul președintelui Consiliului de Miniștri al Siriei,

Maneaîn toastul său, primul ministru Manea Mănescu a adresat oaspeților sirieni cele mai calde urări de bun venit in țara noastră și a exprimat satisfacția sa pentru prilejul de a se întîlni din nou cu primul ministru sirian și a continua dialogul început în ianuarie anul acesta la Damasc.întîlnirile noastre periodice — a spus vorbitorul — au devenit o practică de lucru ca urmare directă a înțelegerii dintre eminenții președinți ai țărilor noastre. Expresie a cursului mereu ascendent al relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre țările noastre, întîlnirea actuală este destinată analizei aprofundate a modului în care se realizează hotărîrile adoptate de președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Siriei, Hafez El-Assad, și convenirii de noi măsuri practice în scopul realizării integrale a obiectivelor cooperării noastre economice, adîncirii și dezvoltării relațiilor de strînsă prietenie și colaborare, pe multiple planuri, între România și Siria.Sîntem animați de dorința sinceră de a depune toate eforturile pentru a găsi împreună modalitățile concrete și eficace de transpunere în viată a acestor hotărîri și de a acționa Astfel Incit actuala întîlnlre de lucru, convorbirile începute astăzi într-o atmosferă atit de cordială să contribuie la intensificarea relațiilor de colaborare și cooperare dintre țările noastre prietene.Putem afirma cu deplină satisfacție că relațiile de colaborare româno- siriene înregistrează un curs continuu ascendent, pe baza Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și Republicii Arabe Siriene.După ce a menționat că prin colaborarea frățească a celor două părți sint în curs de realizare obiective de o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a Siriei, vorbitorul a subliniat că raporturile prietenești creează premise favorabile pentru dezvoltarea în perspectivă a cooperării economice într-o serie de domenii importante pentru întărirea potențialului economic sirian.Schimburile comerciale s-au dezvoltat în ritm accelerat, anul acesta volumul lor fiind de două ori mai mare decit in 1974 și de peste 16 ori mai mare decit în 1970.Am convingerea fermă, a spus vorbitorul, că rezultatele obținute pină în prezent și măsurile pe care le vom adopta pentru realizarea programelor convenite ne vor permite să lărgim în continuare cooperarea economică, să mărim volumul schimburilor de mărfuri și să diversificăm colaborarea noastră în domeniile teh- nico-științific, cultural și în alte domenii de interes reciproc.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în februarie 1974, „consider. că aceste relații, care vor căpăta extindere mult mai mare în viitor, vor avea o influență puternică asupra dezvoltării economico-sociale a popoarelor noastre pe calea orîn- duirii noi, vor contribui totodată la cauza mai generală a colaborării, a progresului social și a păcii atit în Orientul Mijlociu, cit și în întreaga lume".După ce a relevat profundele mutații pe plan internațional, intensificarea luptei popoarelor pentru libertate și independență, pașii importanți spre destindere pe plan internațional, precum și faptul că mai există forțe care ar putea pune în pericol colaborarea, securitatea și pacea mondială, vorbitorul a spus : în cadrul politicii sale internaționale, România acționează în mod constant pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și solidaritate cu toate țările socialiste, pentru extinderea și diversificarea relațiilor cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate și, totodată, cu celelalte țări ale lumii — Indiferent de sistemul lor social — în Interesul destinderii și colaborării internaționale.Relevînd că România se pronunță în mod hotărît pentru afirmarea și aplicarea consecventă în viața internațională a principiilor universal valabile ale dreptului internațional, vorbitorul a spus :Recent, președintele Nicolae Ceaușescu sublinia că „acționăm ferm pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice mondiale, care să dea posibilitatea fiecărui popor să se dezvolte liber și neîngrădit, potrivit voinței și aspirațiilor proprii, să-și dezvolte rapid forțele de producție și să-și valorifice in interesul său bogățiile naționale, beneficiind larg — in condiții de deplină egalitate — de cuceririle tehnicii și științei contemporane".România, atașată ferm ideilor păcii și securității, acționează pentru eliminarea surselor de încordare și conflict, pentru soluționarea tuturor diferendelor pe cale politică, cu participarea efectivă a tuturor părților interesate. 

deosebi în domeniile industriilor extractivă, petrochimică, construcțiilor navale, al îmbunătățirilor funciare și zootehniei. A fost abordată, totodată, problema căilor de diversificare a relațiilor de colaborare tehnică, științifică, culturală și în alte domenii de interes comun.La convorbiri participă Emil Dră- gănescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă româno-siriană de cooperare economică și tehnică. Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Angelo Miculescu, vide- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răută, vicepreședinte al Comi
DINEU ÎN ONOAREA OASPEȚILORAu participat Emil Drăgănescu, Ion Pățan și Angelo Miculescu, vi- ceprim-miniștri ai guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan și Nicolae

MânescuO deosebită preocupare a arătat și continuă să arate România față de încordarea care se menține în Orientul Mijlociu. Contactele personale la nivel înalt, inclusiv întîlnirea de la Damasc, în aprilie 1975. a președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Hafez El-Assad. au relevat necesitatea conjugării eforturilor pentru găsirea celor mai eficiente căi de urmat, menite să ducă la realizarea reglementării conflictului din zonă.Pronunțîndu-ne cu fermitate pentru solutionarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, considerăm că instaurarea unei păci juste și durabile în această parte a lumii impune' retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate în 1967. recunoașterea aspirațiilor legitime ale poporului palestinean la o existență de sine stătătoare, inclusiv a drentu’ui de a-și crea un stat nropriu independent, crearea condițiilor care să asigure integritatea teritorială si suveranitatea tuturor statelor din regiune, deschizînd astfel perspectiva unei colaborări pașnice.Noi considerăm că, în prezent, mai mult ca oricînd este necesară intensificarea eforturilor tuturor forțelor progresiste ale tuturor popoarelor iubitoare de pace, stimularea și dezvoltarea proceselor pozitive inițiate pentru soluționarea integrală, în cel mai scurt timp, a conflictului din Orientul Mijlociu. Tara noastră sprijină reluarea Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, precum și alte state în măsură să aducă contribuții constructive la realizarea unei păci drepte și trainice, corespunzătoare aspirațiilor de pace și bunăstare ale popoarelor din zonă. în legătură cu aceasta, primul ministru a prezentat poziția României fată de recentul acord de dezangajare în Sinai.Arătînd în continuare că România, ca țară europeană, acordă o deosebită atenție edificării securității și cooperării în Europa, vorbitorul a subliniat necesitatea ca toate statele semnatare ale Actului final al Conferinței general-europene să depună toate eforturile pentru transpunerea în viață a angajamentelor asumate, pentru respectarea strictă a principiilor înscrise în acest important document internațional.în acest context acționăm cu consecvență pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și baze militare străine. România militează pentru stingerea conflictului in Cipru și asigurarea independenței și a integrității acestui stat, a conviețuirii pașnice a celor două comunități cipriote.România se pronunță pentru concentrarea tuturor eforturilor în scopul adoptării de măsuri hotărîte care să ducă la dezarmarea generală și completă și, în primul rînd, la dezarmare nucleară. în acest context, un rol deosebit revine Organizației Națiunilor Unite. România militează pentru creșterea și adîncirea rolului O.N.U., generalizarea noilor relații cu adevărat democratice, între toate țările lumii, și democratizarea acestei organizații..în încheiere, exprimîndu-și convingerea că tratativele și convorbirile de lucru ce vor avea loc vor constitui o nouă contribuție la eforturile comune de conlucrare prietenească dintre țările noastre, inspirate și ilustrate atît de pregnant de iluștrii președinți ai celor două țări prietene, primul ministru Manea Mânescu a toastat în sănătatea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, a primului ministru, Mahmoud Al-Ayoubi, a miniștrilor și celorlalți oaspeți sirieni, în sănătatea tuturor celor prezenți, pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele și țările noastre.
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Românca Nadia Comăneci și brazilianul Joao de Oliviera—apreciați ca cei mai buni sportivi din lume în cîteva rînduriVIENA 10 (Agerpres). — în urma tradiționalei anchete inițiate de a- genția americană de presă U.P.I. în rindul ziariștilor de sport din Europa, titlul de cea mai bună sportivă din lume pe anul 1975 a fost atribuit româncei Nadia Comăneci, campioană europeană la gimnastică. în comentariul agenției U.P.I. se subliniază excepționalele performanțe realizate de tînăra sportivă româncă în ultimii doi ani. De asemenea, se arată că Nadia Comăneci a fost revelația sportului mondial în acest an, im- presionind prin maniera spectaculoasă 

tetului de Stat al Planificării, Enache Sirbu, șeful Departamentului îmbunătățiri funciare din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Iau parte, din partea siriană, Soubhi Kahale, ministrul barajului de pe Eufrat, Nourallah Nouralah, ministrul planului, președintele părții siriene în Comisia mixtă siriano-ro- mână de cooperare economică și tehnică, Mohammad Imadi, ministrul e-
♦în cursul după-amiezii, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București. Au participat, totodată,

Mănescu, miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte Soubhi Kahale, Nourallah Nouralah, Mohammad Imadi, Shteoui Seifo, Issan Al Halou, Michel Abdoulah, celelalte persoane
Mahmoud Al-Ayoubi

în
deȘi

Sint deosebit de fericit pentru vizita pe care o întreprind în țara dumneavoastră prietenă — a spus vorbitorul — pentru prilejul pe care îl am de a mă întîlni cu dumneavoastră la București pentru prima dată. Vă exprim mulțumiri pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a efectua această vizită, pentru căldura și ospitalitatea românească tradițională cu care am fost primit, precum și pentru cuvintele frumoase, pline de cordialitate, la adresa poporului nostru, a președintelui nostru, a relațiilor trainice care s-au statornicit între țările noastre prietene. împărtășesc părerea dumneavoastră că aceste relații au constituit un fundament solid pentru prietenia permanentă care există între popoarele noastre, pentru progresul și binele lor comun, pentru ■ lupta lor pusă în slujba intereselor proprii și ale întregii omeniri.în continuare, vorbitorul a subliniat că dezvoltarea relațiilor din ultimii ani confirmă intenția sinceră, dorința adevărată a celor două popoare și țări de a construi un model de relații între statele lumii, relații care pornesc. în principal, de la încrederea existentă între cele două țări și între cei doi conducători militanți — Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad, legături care s-au consolidat cu ocazia repetatelor întîlniri de la Damasc și de la București.Cu ocazia vizitei dumneavoastră țara noastră în luna februarie a.c. a spus primul ministru al Siriei am semnat o serie de acorduri colaborare în numeroase domenii exploatarea resurselor subsolului țițeiului, în domeniul industriei, agriculturii și îmbunătățirilor funciare. După aceea au avut loc schimburi de delegații în scopul urmăririi modului in care sint duse la îndeplinire cele convenite. Evoluția relațiilor confirmă practic încrederea și dorința sinceră de a crea o bază trainică colaborării și prieteniei, care să constituie un exemplu pentru toți și în mod deosebit pentru fiii celor două țări prietene ale noastre.Noi, în Siria, continuăm activitatea șl depunem eforturi pentru înfăptuirea țelurilor poporului nostru, sub conducerea Partidului Baas Arab Socialist și a secretarului său general, Hafez El-Assad. Sint fericit să vă aduc la cunoștință că am îndeplinit programul de dezvoltare economico- socială cuprins în prevederile celui de-al III-lea plan cincinal, iar în prezent sîntem în etapa de elaborare a celui de-al IV-lea plan cincinal. în continuare, vorbitorul s-a referit la marile eforturi pentru realizarea unei dezvoltări echilibrate, de natură să creeze baza materială a construirii socialismului în Siria, să edifice forța de apărare, să permită poporului și armatei să fie pregătite pentru a apăra patria de amenințarea israeliană, pentru eliberarea teritoriilor ocupate, pentru a lupta împreună cu poporul arab palestinean în cadrul unui front unic, în scopul redobîndirii drepturilor sale legitime. Aceasta conferă e- forturilor noastre un caracter cu totul deosebit — a spus premierul sirian — atit în ceea ce privește apărarea libertății și independenței naționale, cit și în ceea ce privește continuarea proceselor de construcție și de dezvoltare, sprijinindu-ne în aceasta pe posibilitățile și hotărîrea poporului nostru, pe solidaritatea poporului arab cu noi, pe prietenia și colaborarea cu țările prietene, în frunte cu statele socialiste, cu popoarele lumii care se situează de partea adevărului și dreptății.După ce a arătat că zecile de ani de intervenție imperialistă în treburile țării au determinat scindarea națiunii arabe unice și a poporului unic în numeroase state, au creat piedici în calea dezvoltării societății, vorbitorul a subliniat că poporul sirian a militat și militează cu răbdare și fermitate pentru înfăptuirea unității sale naționale, aceasta fiind una din marile sale aspirații, pentru depășirea stării de înapoiere economică și socială.

cu care a cucerit în Norvegia titlul de campioană absolută a Europei.Iată cum se prezintă acest clasament : 1. Nadia Comăneci (România)— gimnastică, 263 puncte ; 2. Korne- lia Ender (R. D. Germană) — nata- ție, 259 puncte ; 3. Faina Melnik (U.R.S.S.) — atletism, 233 puncte ; 4. Annemarie Proell-Moser (Austria)— schi ; 5. Chris Evert (S.U.A.) — tenis ; 6. Shirley Babashoff (S.U.A.)— natație ; 7. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) — gimnastică ; 8. Billie Jean King (S.U.A.) — tenis ; 9. Marianne Adam (R. D. Germană) — 

conomiei șl comerțului exterior, Shteoui Seifo, ministrul Industriei, Issan Al Halou, vlceministru al planului, Michel Abdoulah, viceministru al agriculturii și reformei agrare.Participă, de asemenea, Emillan Manciur, ambasadorul României la Damasc, și Walid Al Mouallem, ambasadorul Siriei la București.Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.
♦persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful guvernului sirian.Erau de față, de asemenea, ambasadorul României la Damasc și ambasadorul Siriei la București.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Arabe Siriene.După depunerea de coroane, persoanele oficiale române și siriene au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

oficiale care îl însoțesc pe șeful guvernului sirian.în timpul dineului, desfășurat intr-o atmosferă de caldă cordialitate, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.

Existența Israelului în inima țării noastre — a spus el — a constituit un mijloc de consfințire a scindării și înapoierii, a împiedicat poporul nostru să-și făurească libertatea și unitatea națională, să edifice societatea socialistă unitară. Premierul sirian a expus apoi poziția țării sale față de conflictul din Orientul Apropiat, relevînd faptul că în zonă nu va exista pace decit cu condiția retragerii complete a Israelului din teritoriile a- rabe ocupate, recunoașterii drepturilor poporului arab palestinean, îndeplinirii integrale a rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite. Vorbitorul a arătat apoi că persistența Israelului și a Imperialismului internațional în a Ignora aceste principii de bază și în a intensifica eforturile vizînd slăbirea unității arabe de luptă, scindarea problemei arabe, nerecunoașterea dreptului poporului palestinean, încălcarea în continuare a integrității teritoriului statelor arabe prin prelungirea ocupației duc la sporirea încordării în această zonă, la periclitarea păcii întregii lumi. In legătură cu aceasta, vorbitorul a formulat u- nele critici referitoare la acordul recent de dezangajare militară din Sinai. Noi — a spus el în continuare — vom continua să luptăm și să ne solidarizăm cu revoluția palestineană, cu mișcarea arabă de eliberare, cu forțele progresului și socialismului din lume, in scopul realizării obiectivelor noastre naționale, obținerii libertății și independenței, redobîndirii drepturilor poporului arab palestinean.Așa cum am afirmat anterior, a spus mai departe Mahmoud Al-Ayoubi, este pentru prima dată cind avem ocazia să cunoaștem Bucureștiul, capitala istorică a României prietene. Mîine și în zilele următoare, cu ocazia vizitei noastre, vom lua cunoștință direct de realizările și activitatea dumneavoastră. Am urmărit și continuăm să urmărim cu o deosebită atenție pașii importanți, realizările uriașe pe care le-ați obținut in toate domeniile: în economie, agricultură, cultură, construcția de locuințe. Am luat, de asemenea, cunoștință de felul în care toate acestea s-au reflectat în viața poporului dumneavoastră prieten, în ridicarea continuă a nivelului de trăi. în numele poporului sirian, al Partidului Baas Arab Socialist, al conducătorului marșului nostru, președintele Hafez El-Assad, vă felicităm, tovarășe prim-ministru, din toată inima, pentru succesele pe care le-ați obținut, felicităm poporul român. Partidul Comunist Român luptător, pe eminentul dumneavoastră conducător, președintele Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce ați înfăptuit, pentru tot ceea ce ați oferit țării și poporului dumneavoastră.în după-amiaza zilei de astăzi am avut o primă rundă de convorbiri la care nu au participat două echipe separate, ci un grup de lucru care a făcut schimb de păreri și a discutat diversele probleme, urmărind modul în care sint îndeplinite acordurile convenite și acțiunile comune. în ședințele următoare vom continua dialogul, pornind, așa cum am arătat anterior, de Ia încrederea care s-a cimentat în decursul acestor ani. Folosesc acest prilej pentru a vă exprima gratitudinea și recunoștința noastră pentru tot ajutorul acordat de România, care, cu siguranță, va avea o influență pozitivă asupra dezvoltării țării noastre și bunăstării poporului nostru.în numele meu și al celorlalți tovarăși, membri ai delegației arabe siriene, vă exprim, încă o dată, mulțumiri pentru căldura și ospitalitatea cu care am fost înconjurați, urîn- du-vă sănătate și fericire, iar poporului prieten al României, sub conducerea marelui președinte Nicolae Ceaușescu, progres și bunăstare.în încheiere, primul ministru al Siriei a toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primului ministru Manea Mănescu, a miniștrilor și membrilor delegației române.

atletism ; lonia) — 10. Irena Szewinska (Po- atietism.anchetă a decernat titlulAceeași de cel mai bun sportiv din lume pe anul 1975 atletului brazilian Joao de Oliviera — 241 puncte, care, după cum se știe, cu 17,89 m a stabilit un nou record al lumii în proba de triplu salt. Urmează în clasament : 2. Cassius Clay (S.U.A.) — box, 230 puncte ; 3. Tim Shaw (S.U.A.) — natație, 210 puncte ; 4. Niki Lauda (Austria) — automobilism ; 5. John Walker (Noua Zeelandă) — atletism.

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit în Capitală delegația Partidului Comunist German din R. F. Germania, condusă de tovarășul Herbert Breidbach, membru al Direcțiunii partidului, președintele organizației regionale Bre- men-Saxonia inferioară a P.C.G., care, Ia invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită în țara noastră.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășul Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★Luni seara a plecat Ia Sofia o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Andrei Păcuraru, șef de sector la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.B., va face o vizită în schimb de experiență în R. P. Bulgaria.La plecare, delegația a fost salutată de Iosif Szasz, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Luni a sosit în Capitală delegația de activiști ai P.M.S.U., condusă de Andriko Miklos, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U.. care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în schimb de experiență m țara noastră.La sosire. în Gara de Nord, delegația a fost salutată de Gheorghe Fulea, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți dr. Gyorgy Biczo, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
★Luni a sosit la București grupul de studiu al P.C. din Cehoslovacia, condus de Josef Polacek, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în schimb de experiența m țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, grupul a fost intîmpinat de Adrian Rogojeanu, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid. Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București.
*Luni s-a Înapoiat în Capitală delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de Ion Velișcu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele Consiliului județean al F.U.S.. care, la invitația Comitetului Central al Frontului Național din R. S. Cehoslovacă, a făcut o vizită pentru schimb de experiență în această tară.
★Președintele Academiei de științe agricole și silvice, prof. Nicolae Giosan, a primit luni dimineața pe prof. dr. E. Zimmer, decanul Senatului institutelor federale de cercetări agricole din R. F. Germania. O. Rohner și H. G16y, consilieri în Ministerul Federal al Alimentației, A- griculturii și Silviculturii.Cu acest prilej, au fost discutate rezultatele de pină acum și perspectivele de dezvoltare și diversificare a conlucrării intre Academia de științe agricole șl silvice și institute de specialitate din țara noastră cu instituții similare din R.F. Germania.
★La academia de științe social-po- litice „Ștefan Gheorghiu" a avut loc deschiderea anului de învățămint u- niversitar 1975—1976 — cursuri fără frecvență.Pentru noul an de învățămint au fost luate măsuri în vederea perfecționării pregătirii studenților și accentuării caracterului aplicativ al procesului instructiv, precum.și pentru elaborarea unor lucrări de diplomă care să poată fi valorificate prin contracte și convenții încheiate cu întreprinderi și instituții.La festivitatea care a avut loc cu acest prilej au luat parte membri ai conducerii academiei „Ștefan Gheorghiu".

Dumitru
★Un nou film românesc — „Orașul văzut de sus", producție a Casei de filme nr. 1, a fost prezentat luni seara, în premieră, la cinematograful „Scala" din Capitală.Pelicula, realizată după un scenariu de Marcel Păruș și " Solomon, dedicată Anului internațional al femeii — 1975, este un film despre rolul deosebit ce revine femeii în viața socială și activitatea obștească a României socialista. Rolurile principale aparțin unor artiști de prestigiu: Margareta Pogo- nat, George Constantin, Uarion Cio- banu.La premieră au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, regizori, actori, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.

(Agerpres)
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I:
Extragerea I : cat. 2: 1,60 variante a 50 000 lei ; cat. 3 : 10,60 a 4 462 lei ; cat. 4 : 44,85 a 1 055 lei ; cat. 5 : 90,35 a 523 lei ; cat. 6 : 3 397,60 a 40REPORT CATEGORIA lei.REPORT CATEGORIA14 588 lei.

lei.
521 493

A II-A :

B :Extragerea a Il-a : cat.13 125 lei ; cat. C : 35,20 a 7,80 a 1454 lei ; cat. D : i 703,20 a 60 lei ; cat. E : 97,60 a 200 lei ; cat. F : 2 133,80 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 820 910 lei.

VOLEIclubului Dinamo Bucu- afirmat în cadrul celei ediții a „Dinamoviadei", desfășurată timp de o la Sofia.
Echipele rești s-au de-a 15-a competiție săptămînăVoleibaliștii români au cîștigat turneul masculin, în finala căruia au întrecut cu scorul de 3—2 (13—15, 15—11, 6—15, 15—10, 15—1) formația Levski Spartak Sofia. Alte rezultate din ultima zi : Gwardia Varșovia — Dynamo Berlin 3—1 (12—15, 15—5,15—11, 15—10) ; Ruda Hvezda Praga — Dinamo Moscova 3—1 (15—9, 10-15, 15-13, 15-5).

Cu prilejul proclamării independenței Angolei

O delegație de partid și de stat 
română a plecat la LuandaO delegație de partid și de stat, condusă de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a plecat, luni, la Luanda, unde va reprezenta țara noastră la festivitățile prilejuite de proclamarea independenței Angolei.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la Tratatul 

de la VarșoviaIn luna noiembrie 1975, la Praga va avea loc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

PE CALEA LARGĂ
A RECONSTRUCȚIEIEste un fapt cunoscut că vizitatorii meleagurilor vietnameze nu-șl pot reține uimirea față de ritmul în care se desfășoară activitatea de reconstrucție și dezvoltare. Un exemplu în această privință îl o- feră rezultatele dobîn- dite — în numai doi ani și ceva — în munca de refacere a rețelei de drumuri și căi ferate, afectată în proporție de 60 la sută de distrugerile pricinuite de bombardamente.Obiectivele cele mai importante pentru a- sigurarea circulației populației, mărfurilor și materialelor au fost redate traficului în termene record. La numai 41 de zile după încheierea acordului de pace am avut ocazia să trec peste podul Long Bien (cel mai lung din țară, avînd peste 2 000 m) ce-și arcuia din nou silueta elegantă deasupra apelor Fluviului Roșu. Hărnicia constructorilor, spri jiniți de populație și de ostașii ar- niatei populare de eliberare, a făcut posibil ca încă în toamna a- nului 1974 aproximativ 700 km de șosele, majoritatea podurilor și porțiunile de cale ferată, cele mai grav afectate, să servească din nou vieții economico-sociale.In prezent, cum relevă presa sosită din Vietnam, măsura succeselor în acest domeniu este dată de rezultate de ansamblu impresionante : volumul transportului maritim a sporit cu 50 la sută in comparație cu cel de dinaintea ultimei intervenții străine — ca urmare a refacerii a cinci dintre porturile principale, reamenajării canalelor maritime și adaptării marelui port Haifong pentru a găzdui nave oceanice de 20 000— 30 000 de tone : au fost reconstruite toate nodurile și stațiile de cale ferată grav avariate. Un succes remarcabil, anunțat chiar in aceste zile, il constituie rapiditatea cu care avansează lucrările de reconstrucție a magistralei feroviare transvietnameze între Hanoi și Saigonul eli

berat, obiectiv prioritar al intregii națiuni vietnameze care il denumește, pe bună dreptate, „calea eliberării".Necesitatea stringentă a unui sistem de transporturi cit mai perfecționat In etapa actuală rezultă și din Împrejurarea că lista priorităților refacerii și dezvoltării este și va fi suplimentată — în lumina indicațiilor conduceri) de partid și de stat a R. D. Vietnam — cu importante sarcini impuse de cerința angajării economiei pe calea marii producții socialiste, o-
Note de drum 

din
R. D. Vietnam

biectiv central al dezvoltării țării în cadrul viitoarelor două planuri cincinale. Cobrdo- natele acestei dezvol-' țări, stabilite de Adunarea Națională în prima sesiune ținută în condiții de pace, au in vedere ca anul 1975 să marcheze încheierea perioadei de refacere și trecerea la o nouă etapă, caracterizată prin accelerarea industrializării socialiste, modernizarea agriculturii și ameliorarea constantă a nivelului de trai al populației.Această nouă etapă a fost și este temeinic pregătită. Importante forțe și mijloace concentrează obiectivul a- sigurării bazei energetice necesare economiei industriale și a- gricole. De mai bine de un an, marea uzină electrică din Ninh Binh — reconstruită și extinsă prin munca voluntară a cîtorva mii de tineri — furnizează, cu întreaga capacitate, energie electrică întreprinderilor mecanice, combinatelor alimentare și sistemelor hidraulice din provinciile Thanh Hoa, Ninh Binh, Thai Binh și Nam Ha. Este în curs construcția unui uriaș baraj și a unei puternice hidrocentrale pe cursul Riu- lui Negru, a căror

Bucuria muncii pașnice: Imagine simbolică din vasta activitate de re
construcție a Vietnamului

vremea
Iert In țară : Vremea a fost In general 

închisă și a continuat să se răcească. 
Au căzut ploi slabe și burnițe în sudul 
Transilvaniei, nordul Banatului, Olte
nia șl In Jumătatea de vest a Munte
niei. Izolat, In sudul litoralului a bur
nițat, iar în nord-vestul Munteniei s-au 
semnalat lapoviță și ninsoare. Precipi
tații slabe locale, sub formă de lapoviță 
și ninsoare, au căzut în jumătatea de 
nord a Moldovei șl în zona Carpațîlor 
Meridionali. Vîntul a suflat moderat, cu 
intensificări locale In sudul Banatului, 
pe litoral și în zona de munte. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intra

La plecare, pe aeroportul Otopeni; delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Dumitru Turcuș, adjunct da șef de secție la C.C. al P.C.R.

La ședință se prevede a se examina probleme ale activității curente a organelor militare ale organizației țărilor Tratatului de la Varșovia.

dare în folosință va asigura cea mai mare parte din energia necesară economiei țării, va înlătura complet flagelul inundațiilor în Deltă și va permite irigarea unor întinse suprafețe agricole. Datele sintetice ale dezvoltării economiei R. D. Vietnam pe primele șase luni ale anului 1975, comparativ cu perioada corespunzătoare a a- nului precedent (respectiv creșterea valorii producției globale cu 18,5 la sută, a productivității muncii cu 13,8 la sută etc.), sint semnificative pentru consecventa cu care oamenii muncii realizează obiectivele reconstrucției.Marile succese ale Vietnamului de Nord își găsesc corespondentul în progresele de seamă înregistrate in Vietnamul de Sud pe calea deplinei normalizări, după istorica victorie împotriva forțelor imperialiste și ftplonialiste — în ur- jjna căreia astăzi steagul libertății flutură deasupra întregului Vietnam, de la Lang Son, în exțremitațea nordică a țării, pină la Ca Mau. în extremitatea sudică.Salutată cu entuziasm de întregul popor, știrea apropiatei conferințe politice consultative în vederea reunificăriî naționale pe linie de stat, în conformitate cu aspirațiile arzătoare ale tuturor vietnamezilor, constituie un nou și puternic imbold pentru încordarea și mai intensă a eforturilor, pentru accelerarea vastei opere de reconstrucție.Spiritul patriotic, talentul și dăruirea în muncă, tenacitatea bine cunoscută a bravului popor vietnamez constituie tot atitea temeiuri ale certitudinii că, sub conducerea încercată a comuniștilor, idealurile de libertate, reunificare, independență, progres ale intregii națiuni își vor găsi deplina împlinire, traducin- du-se astfel în viață testamentul sacru al lui Ho Și Min.
Emil GEORGESCU

zero grade la Dorohol și 10 grade la 
Oradea și Timișoara. în București : 
vremea a fost închisă și relativ rece, 
cu cerul mai mult acoperit. A plouat 
slab. Iar vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1», 
13 și 14 noiembrie, in țară : vreme re
lativ rece. Cerul va fi variabil, mai 
mult horos, îndeosebi In jumătatea da 
vest a țării. Vor cădea precipitații slabe 
izolate. In zona de munte, local, va 
ninge. Vînt moderat cu unele Intensi
ficări. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte In estul Transilva
niei șl nordul țării, iar maximele Intra 
2 și 10 grade. în București : vreme re
lativ rece, cu cerul temporar noros, 
Vînt slab, pină la potrivit. Temperatura 
aerului In scădere ușoară.
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O nouă izbîndă a cauzei
libertății popoarelor

ANGOLA A DEVENIT • Delegații constituite la Hanoi și Saigon vor examina împreună 
pregătirea unui scrutin general pentru alegerea organelor de 

ale Vietnamului reunitconducere comune

pe viceprim-ministrul guvernului român
DE

STAT INDEPENDENT
Poporul român salută cu bucurie victoria

poporului angolez prietenîncepînd de astăzi, pe harta politică a lumii își înscrie prezența un nou stat pe deplin independent — Angola — eveniment prin care își găsește încununarea lupta îndelungată, eroică și dîrză, purtată de poporul angolez împotriva dominației coloniale. Poporul român — care a punoscut el însuși vicisitudinile ocupației străine, plătind un greu tribut în bătăliile pentru eliberarea națională și socială — salută cu deosebită satisfacție și caldă bucurie succesul Istoric al luptei poporului angolez, ce atestă încă o dată invincibilitatea mișcării de eliberare, forța cu care se Impun pretutindeni în lume Idealurile independenței și libertății, voința popoarelor de a dispune da propria soartă.Sentimentele de bucurie și satisfacție cu care țara noastră, poporul român salută victoria poporului angolez sînt cu atît mai profunde cu cit, așa cum este binecunoscut, în spiritul politicii consecvente de solidaritate activă, militantă cu cauza '^libertății și independenței popoarelor, Partidul Comunist Român, /România socialistă au acordat, de ■la Început, întregul lor sprijin, sub Cele mai variate forme și pe toate planurile — politic, diplomatic, material și moral — poporului angolez, luptei sale de eliberare națională, ca ți luptei popoarelor din celelalte te- rițoril africane aflate sub dominația colonială. De-a lungul anilor. România și-a afirmat neabătut solidaritatea cu cauza dreaptă a Angolei luptătoare, s-a ridicat cu hotărîre împotriva războiului colonial dus de fostul regim fascist portughez, ex- prlmîndu-și încrederea în triumful luptei forțelor patriotice angoleze.Evoluțiile intervenite între timp, atît în desfășurarea luptei popoarelor oprimate de colonialism, cît și în însăși viața politică a Portugaliei, Confirmă pe deplin justețea poziției <i aprecierile României socialiste. A- um Angola se constituie și ea într-un stat independent, eveniment care — succedînd eliberării Guineei- Bissau, arhipelagului Capului Verde, Mozambicului, insulelor Sao Tomă și Principe — încheie, practic, procesul decolonizării teritoriilor aflate odinioară sub dominația colonială portugheză. Prin independența Angolei se realizează încă un mare și important pas spre lichidarea ultimelor tămășițe ale sistemului colonial, pa ontinentul african șl în lume.Pentru dobîndirea independenței, pentru scuturarea jugului colonial, poporul angolez a desfășurat timp de peste un deceniu o luptă consecventă, plină de sacrificii, a dat un greu tribut de sînge. Bucurîndu-se de participarea activă și sprijinul celor mai largi mase ale poporului, forțele patriotice angoleze s-au dovedit de neînvins, reușind să elibereze zone întinse, unde au instalat o administrație proprie, noi organe ale puterii. In același timp, prin loviturile date armatei colonialiste, lupta de eliberare a poporului angolez, ca șl a celorlalte popoare aflate sub dominația colonială, au contribuit la șubrezirea regimului fascist din Portugalia, la accelerarea sfîrșitului acestuia și la deschiderea unui curs nou, democratic — una din primele acțiuni ale noului regim de la Lisabona fiind recunoașterea dreptului la neatirnare

și dezvoltare de sine stătătoare al popoarelor din teritoriile coloniale.Dobindirea neatîrnării este de natură să deschidă, în fața noului stat, căi ample de înfăptuire a năzuințelor de progres și bunăstare ale poporului angolez. întinderea vastă a țării, cu o suprafață de peste 1 246 700 kmp, varietatea resurselor sale naturale, Incluzînd mari zăcăminte de fier, metale rare, diamante, petrol, păduri etc. — reprezintă condiții deosebit de favorabile de dezvoltare, pe care poporul, odată devenit stăpîn deplin pe propriile destine, le va putea valorifica în interesul propășirii economico-sociale, ridicării sale pe trepte superioare de civilizație materială și spirituală.Tara noastră își exprimă convingerea că, bucurîndu-se de independență deplină, poporul angolez va putea fructifica pe deplin aceste condiții, corespunzător aspirațiilor sale fierbinți de pace, libertate și progres. Desigur, aceste năzuințe își vor găsi teren propice de realizare cu atit mai mult cu cit poporul angolez își va uni mai strîns eforturile în lupta pentru reconstrucție și dezvoltare — indisolubil legate de u- nitatea tuturor forțelor patriotice, a tuturor angolezilor dornici să pună mai presus de orice țelurile nobile ale libertății, suveranității, independenței, unității, integrității și progresului patriei — țeluri în numele cărora au fost făcute atî- tea jertfe. Aceasta o cer aspirațiile vitale ale întregului popor, necesitatea lichidării cit mai grabnice a urmărilor trecutului de împilare, interesele edificării unei Angole libere, unite și înfloritoare, interesele generale ale cauzei păcii și progresului pe continentul african și în întreaga lume.Apariția noului stat independent Angola va contribui, fără îndoială, la întărirea frontului antiimperialist și anticolonialist al popoarelor, se va înscrie ca un aport însemnat la lupta tuturor forțelor care militează pentru pace și libertate, pentru independență și suveranitate națională, împotriva vechii politici de dominație și inechitate, pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe propriile resurse și a le folosi în scopul lichidării subdezvoltării, al propășirii economice și sociale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Felicitînd din toată inima poporul angolez prieten, cu prilejul istoric al dobîndirii independenței depline, ex- primîndu-și încrederea că va găsi cit mai grabnic calea depășirii și soluționării situațiilor complexe cu care mai este confruntat, poporul român îi adresează calde urări de succes în realizarea țelurilor de progres și bunăstare, reafirmîndu-și hotărîrea de a acorda și pe mai departe, în noile condiții, poporului Angolei tot sprijinul pe calea făuririi unei vieți noi, 
a unui viitor fericit.Este dorința vie a poporului român ca, în noile condiții, relațiile prietenești româno-angoleze pe multiple planuri — politic, economic și in alte domenii — conlucrarea pe arena internațională să se amplifice și să se adîncească tot mai mult, spre binele celor două popoare și corespunzător intereselor generale ale cauzei păcii, libertății și progresului.

HANOI (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam a aprobat propunerile guvernului și ale președintelui Comitetului Permanent al Adunării Naționale privind reunificarea națională a Vietnamului pe linie de stat. Aceste propuneri sînt cuprinse în expunerea prezentată de primul ministru Fam Van Dong privind politica în vederea reunificăril naționale pe linie de stat, progresului întregii țări spre socialism, în conformitate cu aspirațiile arzătoare ale compatrioților.A fost constituită o delegație a Vietnamului de nord pentru consultări cu o delegație a Vietnamului de sud în vederea organizării unui scrutin general, în întreaga tară, pentru alegerea unei Adunări Naționale și a unor organe de conducere comune ale unui Vietnam reunit.Delegația Vietnamului de nord la apropiata conferință politică consultativă va fi condusă de Truong Chinh, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V.SAIGON (Agerpres). — Politica și măsurile pentru reunificarea națională pe linie de stat au fost adoptate la Saigon în cadrul unei reu-
A fost dat publicității 
proiectul de 
al P. C. G.

program 
(interior)ATENA 10 —Agerpres transmite :P.C.G. (interior) a Corespondentul Biroul C.C. al dat publicității proiectul de program al partidului, discutat și aprobat recent de Comitetul Central, intitulat : „Pentru o cale greacă spre renașterea democratică și socialism, pentru consolidarea și lărgirea democrației, pentru întărirea suveranității populare și independenței naționale".

Plenara C. C
al P. C. din FinlandaHELSINKI 10 (Agerpres). — La Helsinki s-a încheiat plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda. Plenara a analizat probleme privind situația politică din țară în urma alegerilor desfășurate în luna septembrie. în legătură cu actualele tratative în vederea formării unui nou guvern, P.C. din Finlanda și-a exprimat din' nou dorința de a colabora cu forțele de stingă și de centru, în interesul poporului finlandez, corespunzător programului de colaborare cu forțele democratice adoptat de Congresul al XVII-lea al partidului. în același timp, comuniștii finlandezi au declarat că nu vor participa la un guvern care să ducă o politică de natură să înrăutățească situația maselor de oameni ai totodată, sificarea logice a partidului în rîndurile tineretului.

muncii. Plenara a adoptat, o rezoluție privind inten- activitătii politice și ideo-
Vizita președintelui 

R. F. Germania

Festivitățile de la Luanda în U. R. S. SLUANDA 10 (Agerpres). — La Luanda, capitala tînărului stat independent african, înaltul comisar portughez, contraamiralul Leonel Cardoso, a dat citire, luni, în numelepreședintelui Republicii Portugalia, Francisco da Costa Gomes, unei declarații eu privire la proclamarea ?olemnă a Independenței Angolei. nceplnd da astăzi — se arată în declarație — destinele Angolei sa află în mîinile poporului angolez, căruia îl revine misiunea de a stabili ei Însuși căile sale de dezvol
tare.

înaltul comisar portughez și-a exprimat dorința ca „Angola să fie una singură, indivizibilă și cu adevărat independentă și liberă de orice amestec străin", ca popoarele portughez și angolez „să rămînă legate printr-o prietenie trainică, dezinteresată și frățească, bazată pe respectul reciproc".în noaptea de luni spre marți, locuitorii capitalei, adunați pe stadionul central, au participat la solemnitatea proclamării independenței țării și înălțarea drapelului Angolei libere.

La

(Urmare din pag. I)șl oceanelor, de la bordul submarinelor, de pe rampe zburătoare cir- cumterestre, cu rachete cu focoase multiple, adevărate „hidre nucleare", capabile să transporte pînă la 14 încărcături pe care să le disemineze deasupra unor ținte independente. Aceasta a atras după sine perfecționarea mijloacelor de apărare antirachetă, care, la rîndul lor, au determinat crearea unor noi categorii de arme ofensive și mai puternice, cu blindaje capabile să înfrunte noile antirachete. Iar acest ciclu infernal continuă...Relieflnd primejdiile pe care le Implică continuarea cursei înarmărilor nucleare, programul de acțiu
ne propus de România subliniază necesitatea adoptării unor măsuri ho- tărite care să pună capăt acestei evoluții. Este adevărat că, de-a lungul anilor, s-au întreprins unele măsuri cu caracter tranzitoriu, parțial — între care încheierea, în 1970, a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, semnarea unor convenții și înțelegeri — care au avut, desigur, o anumită importanță. Dar, așa cum se știe, de la început, România, semnînd, de pildă, Tratatul de neproliferare, a subliniat că valoarea reală a unor asemenea măsuri. poate fi apreciată numai în măsura în care ele se integrează într-un proces capabil să conducă e- fectiv la realizarea dezarmării nucleare, la interzicerea și lichidarea armamentului nuclear. Or, diferitele tratate, convenții, Înțelegeri, de pînă acum, deși au avut o anumită contribuție la îmbunătățirea climatului internațional, nu au dus la asemenea rezultate concrete, nu au încetinit cursa înarmărilor. în cei cinci ani care au trecut de la semnarea Tratatului de neproliferare, arsenalele militare nu s-au redus nici măcar cu o bombă, experiențele nucleare în scopuri militare au continuat nestingherit, ceea ce și explică, de altfel, escalada calitativă a

armelor nucleare și a mijloacelor de transportare a lor la țintă, paralel cu această „proliferare pe verticală", calitativă, înregistrîndu-se și pași spre o proliferare pe „orizontală", care comportă riscul unei extinderi pemai departe a cercului puterilor nucleare. Cursa nucleară atrage, cavîrtejul unei ape, noi și noi state; experții militari de țări care citează un șir ar deține de pe acum sau ar putea produce imediat ori într-un termen scurt asemenea arme ; atîta timp cit va continua

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Moscova au început, luni, convorbirile dintre Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Walter Scheel, președintele R.F. Germania, care se află într-o vizită în Uniunea Sovietică. La convorbiri au participat, de asemenea, miniștrii afacerilor externe din cele două țări — Andrei Gromîko și Hans-Dietrich Genscher. Au fost abordate relațiile dintre cele două țări, care au cunoscut mutații pozitive, mai ales în ultimii ani, precum și aspecte ale situației internaționale actuale — anunță T.A.S.S.
derea, ar corespunde procesului de afirmare a voinței popoarelor de a fi libere și stăpîne pe destinele lor. în același timp, aceasta ar avea și o mare insemnătate economică imediată, căci înarmările nucleare sînt deosebit de costisitoare, înghit uriașe resurse financiare ; numai în acest an ele au absorbit circa 300 de miliarde dolari.Programul prezentat de România cuprinde un ansamblu închegat și unitar de măsuri menite să conducă la realizarea în practică a obiectivu-

niuni lărgite a Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, Comitetului Central al Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu, Consiliului Consultativ al G.R.P. și reprezentanților personalităților și intelectualilor democrați și patrioți din Vietnamul de sud — a- nunță agenția Eliberarea.Nguyen Huu Tho. președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consultativ, a prezentat la această reuniune un raport privind politica și măsurile pentru realizarea reunificării naționale pe linie de stat în vederea progresului întregii țări spre socialism, în conformitate cu aspirațiile arzătoare ale întregului popor.în cadrul reuniunii a fost numită o delegație în vederea consultărilor cu delegația R. D. Vietnam pentru pregătirea activă a unui scrutin general în întreaga țară, în vederea alegerii unei Adunări Naționale și a unor organe de conducere comune ale unui Vietnam reunit.Delegația Republicii Vietnamului de Sud va fi condusă de Fam Hung, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, secretar al Comitetului din Vietnamul de Sud al partidului, reprezentantul partidului în F.N.E.

LONDRA 10 — Corespondentulnostru transmite t Primul ministru Harold Wilson l-a primit, luni, la Whitehall, pe tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, care face o vizită de lucru în Marea Britanie, în fruntea unei delegații economice.Din partea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Gheorghe Oprea a transmis premierului Marii Britanii și doamnei Mary Wilson un mesaj prietenesc de salut, precum șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului britanic urări de progres, prosperitate șl pace.Primul ministru britanic a mulțumit călduros pentru mesaj și. în numele său și al soției sale, a transmis șefului statului român și tovarășei Elena Ceaușescu salutări prietenești și cele mai calde urări de sănătate, fericire și succes, iar poporului român urări de prosperitate și noi progrese. Primul ministru britanic a evocat cu plăcere vizita făcută în septembrie în țara noastră, convorbirile rodnice purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu, care au deschis o largă perspectivă dezvoltării și diversificării raporturilor bilaterale, pe o bază reciproc avantajoasă și de durată.în timpul convorbirii, care s-a des-

fășurat într-o atmosferă cordială, s-a realizat un schimb de păreri privind probleme de interes comun. Expri- mîndu-se satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-britanice, au fost evidențiate căile și măsurile ce se vor conveni în zilele următoare pentru realizarea acțiunii de cooperare și colaborare economică stabilită de președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Harold Wilson. în acest context, s-au menționat domeniile energiei nucleare, industriei aeronautice, industriei constructoare de mașini, industriei miniere și altele.
★Delegația română s-a întîlnit cu ministrul energiei, Anthony Wedgwood Benn, cu ministrul industriei, ’Eric Varley, cu președintele Autorității pentru energia atomică, John Hill, și a vizitat uzinele „Sykes", unde a discutat posibilitățile de extindere a cooperării cu întreprinderi din România.La convorbiri și întîlniri au participat Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, precum și Pretor Popa, ambasadorul României la Londra, și Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.

PRETUTINDENI
• O NOUĂ REUȘITĂ 

IN DOMENIUL MEDI
CINII. utilizînd ultrasunetele și un circuit închis de televiziune, cercetători de la colegiul medical din Sapporo (Japonia) au obținut imagini „pe viu" ale pancreasului. Un flux de ultrasunete a fost îndreptat spre zona vizată a corpului uman, care și-a găsit apoi reflectarea pe un ecran. Obișnuită de-acum la diverse examene medicale, o asemenea metodă părea inaplicabilă în cazul pancreasului, a- cesta găsindu-se în spatele stomacului și ficatului, ceea ce făcea anevoioasă trecerea ultrasunetelor. Dificultatea a fost înlăturată prin dirijarea undelor într-un anumit moment al procesului respiratoriu. Noul experiment al medicilor japonezi, cu examinarea a 28 de persoane — din care 22 suferinde și )6 sănătoase — a dovedit eficacitatea metodei : au fost depistate o serie de afecțiuni, printre care și minitumori canceroase, imposibil de ' 1 '*de pînă detectat cu mijloacele acum.

0. N. U. S3 pronunță pentru participarea 0. E P. la toate
Convorbiri economice 

polono-vietnamezeVARȘOVIA 10 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat, luni, lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Comisiei de cooperare economică și teh- nico-științifică polono-vietnameze, prilejuită de vizita în R. P. Polonă a delegației de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam, condusă de Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam — informează agenția V.N.A.

eforturile și conferințele asupra situației din Orientul ApropiatNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor din plenara Adunării Generale a O.N.U. asupra punctului intitulat „Problema Palestinei" s-au adoptat două rezoluții. Prima, aprobată cu 101 voturi, 8 împotrivă și 25 de abțineri, recomandă crearea unui „Comitet pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinean", alcătuit din reprezentanții a 20 de state. Comitetul ar urma să fie însărcinat cu elaborarea unui program al cărui țel va fi
Un interviu al președintelui FordWASHINGTON 10 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Gerald Ford, a acordat rețelei de televiziune NBC un interviu în care a abordat o serie de probleme, cu caracter intern și extern, aflate în atenția administrației.Statele Unite — a afirmat președintele — își revin după „experiențele traumatizante" ale cazului Watergate, Vietnamului de Sud și crizei economice. în prezent, șomajul continuă să fie foarte înalt. Economia realizează însă progrese după perioada de recesiune, anul 1976 ur- mînd să aducă o diminuare atît a șomajului, cit și a inflației. De asemenea, Statele Unite își reduc, încet, dar sigur, dependența de sursele externe de petrol. Referitor la recenta remaniere guvernamentală, Gerald Ford a afirmat că obiectivul ei l-a constituit ameliorarea atmosferei în sinul guvernului. întrebat cu privire la campania sa e- lectorală în vederea scrutinului prezidențial din 1976, Gerald Ford a declarat că va participa la toate alegerile preliminare și își va menține candidatura, chiar dacă intr-unele din acestea ar putea fi depășit. El a

accentuat că desfășurarea campaniei electorale 'constituie o preocupare secundară, sarcina sa prioritară fiind îndeplinirea responsabilităților pe care le are ca președinte.Trecînd în revistă ministrației pe plan preluarea, în august tului de președinte, declarat : „Odată cu dului din Sinai am zultat deosebit de bun în Orientul Mijlociu. Continuăm să conlucrăm cu Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză în domenii largi". Referindu-se la negocierile sovieto- americane în vederea realizării unui nou acord de limitare a armamentelor strategice, președintele a spus : doresc un bun acord, mai degrabă decît unul încheiat sub presiunea timpului.Abordînd problematica destinderii, Gerald Ford ca țările ce ordin politic confruntarea schimb la dialog pentru identificarea de soluții politice în domeniile potențial conflictuale.

aplicarea dreptului la autodeterminare al palestinenilor ca națiune și revenirea lor la proprietățile din care au fost scoși ca urmare a celor patru războaie din Orientul Apropiat. Rezoluția cere acestui comitet să întocmească un raport pe care să-1 prezinte Consiliului de Securitate pînă la 1 iunie 1976.Cea de-a doua rezoluție, adoptată cu 93 de voturi, 18 împotrivă și 27 de abțineri, se pronunță pentru „invitarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul poporului palestinean — pentru a participa pe picior de egalitate cu celelalte părți" la toate eforturile, deliberările și conferințele asupra situației din Orientul Apropiat, care sînt organizate sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.

• O STATISTICĂ A 
POLUĂRII. Autovehiculele înzestrate cu motoare cu explozie poluează atmosfera terestră, conform calculelor făcute de oamenii de știință sovietici, cu 115 milioane tone monoxid de carbon pe an 1 La această cantitate se mai adaugă peste_ un milion tone oxizi mai multe milioane carburi nearse. de sulf și tone hidro-

DESCO

1

activitatea ad- extern de la 1974, a manda- Gerald Ford a realizarea acor- obținut un re-

a subliniat necesitatea prezintă deosebiri de sau ideologic să evite și să apeleze în

agențiile de presă
Un acord de cooperare în domeniul turismului ln- tre Guvernul Republicii Socialista România și Cfuvernul Regatului Ha» șemit al Iordaniei a fost semnat la Amman de Ion Cosma, ministrul turismului, și de Ghaleb Barakat, ministrul turismului și antichităților al Iordaniei.

carate, membru al Comitetului Executiv al P.C.S., s-a întîlnit, la Roma, cu o delegație P.C. Italian, condusă de Paolo Bufalini, membru al Direcțiunii P.C.Î., secretar al C.C. al P.C.I. Delegația P.C.S. a făcut cunoscute Ultimele evoluții ale situației politice jjin Spania.
0 delegație a P.C. dinSpania, condusă de Manuel Az-

Adunarea Populara Federală, care !ntrune?t® reprezentanți ăi forurilor legislative din Egipt, Siria și Libia, a aprobat o hotărîre re- comandînd anularea taxelor vamale

0 declarație a agenției T.A.S.S. 
în legătură cu Conferința 

pentru pace de la GenevaMOSCOVA 10 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că Uniunea Sovietică propune ca U.R.S.S. și S.U.A., în calitatea lor de copreședinți ai Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, să ia o inițiativă comună pentru reluarea lucrărilor acestei conferințe. în propunerea sovietică adresată guvernului american se stipulează ca la reluarea lucrărilor Conferinței de la Geneva să participe de la început, cu drepturi egale, toate părțile direct interesate — Egipt, Siria, Iordania, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, Israelul — precum și U.R.S.S. și S.U.A., în calitate de copreședinți.

transmit:
în schimburile comerciale dintre a- ceste țări. Adunarea a adoptat, da asemenea, o altă hotărîre privind lichidarea analfabetismului și obligativitatea invățămîntului în cele trei țări.0 delegație de tehnicieni americani8 sosit 18 Cairo ~ 8 anunțat ziarul „Al Ahram" — pentru a ajuta la instalarea stației egiptene de prealertă în Sinai, prevăzută de cel de-al doilea acord interimar de dezangajare egipteano- israelian.

ții ferme că hotărîrile în acest sens sînt riguros aduse la îndeplinire și respectate. Desigur, pînă la eliminarea totală a armelor nucleare e- xistente și deci a pericolului nuclear, este dreptul țărilor care au renunțat la armele atomice să beneficieze de garanții ferme că nu vor fi a- tacate sau amenințate cu asemenea arme. România consideră, de aceea, că in condițiile actuale este pe deplin îndreptățită cerința ca statele posesoare de asemenea arme să-și a- sume angajamentul solemn — și în
Prioritate absolută dezarmării nucleare

înarmarea atomică, și alte țări vor trece — și nu vor putea fi oprite — să producă armament nuclear.Tocmai pornind de la aceste realități, România subliniază, mentul prezentat ' ~ ~~de cea mai înaltă vine guvernelor, propriile popoare, vilizației și progresului , .de a acționa, cit nu este prea tirziu, pentru înfăptuirea unor acțiuni efective de dezarmare nucleară. Scoaterea în afara legii a armelor nucleare ar însemna nu numai îndepărtarea unui pericol teribil — adevărată „sabie a lui Damocles" deasupra umanității — ci și lichidarea unuia din principalele instrumente ale politicii de forță. Este știut că. chiar și fără a exploda, chiar și fără de- șeurile lor radioactive, armele nucleare otrăvesc atmosfera internațională, ele fiind folosite de cercurile imperialiste ca factor de presiune șl amenințare la adresa libertății și Independenței popoarelor. Tocmai de aceea dezarmarea nucleară, orice pas în această direcție ar favoriza considerabil destinderea și înțelegerea Internațională, ar «timula încre-

în docu- la O.N.U., datoria răspundere ce Testatelor, față de față de cauza ci- umanității,

Iul dezarmării nucleare. Pe această linie se evidențiază necesitatea asumării de către toate statele a angajamentului solemn de a nu folosi armele nucleare — angajament urmat de interzicerea amplasării de noi arme nucleare pe teritoriul altor state și retragerea armamentului nuclear existent pe teritorii străine. Totodată, România preconizează să se treacă la încetarea perfecționării, experimentării și producției armelor nucleare, precum și a mijloacelor de transportare la țintă, la încetarea producției de materiale fisionabile cu destinație militară și la reconver- siunea materialelor existente în scopuri pașnice, reducerea și lichidarea completă a tuturor stocurilor nucleare, interzicerea totală a armamentelor nucleare — înfăptuirea tuturor acestor măsuri fiind de natură să a- sigure efectiv condițiile pentru realizarea dezarmării generale și totale.Așa cum se relevă și în documentul prezentat la O.N.U., în concepția țării noastre, adoptarea unor a- semenea măsuri trebuie să se facă sub un control strict și eficace, cu participarea tuturor statelor, nucleare și nenucleare, oferindu-se garan-

acest sens se propune formula unui eventual protocol adițional la Tratatul de neproliferare — de a nu folosi niciodată și sub nici un motiv armele nucleare și de a nu amenința cu folosirea lor statele nepo- sesoare de asemenea arme.In același timp, România consideră că, paralel cu încetarea producției armelor nucleare și distrugerea stocurilor existente, este necesar să se adopte măsuri similare de interzicere a proiectării și fabricării a noi arme de nimicire în masă și a noi sisteme de asemenea arme. Fără îndoiala că numai prin înfăptuirea unor astfel de măsuri se poate a- junge la eliberarea omenirii de coșmarul siunii, ritătii ___  ___în aceeași direcție se înscrie cerința de a se crea și extinde în diferite regiuni ale globului zone denuclearizate. După cum se știe, e- xistă de pe acum asemenea zone, definite prin tratatele internaționale și rezoluții ale O.N.U. referitoare la America Latină, Africa, Antarctica. Țara noastră a făcut propuneri concrete în acest sens și acordă o mare

războiului, la reducerea ten- întărirea încrederii și secu- înternaționale.

importantă creării unor asemenea zone fără arme nucleare — adevărate oaze ale destinderii și încrederii între state, protejate prin garanții corespunzătoare — aceasta răs- punzînd nu numai intereselor fundamentale ale popoarelor respective, ci constituind, în același timp, contribuții concrete la edificarea securității generale. Problema principală este de nuare a regiuni deosebit zone îngice. Este, desigur, pozitiv faptul că Antarctica a fost declarată zonă de- nuclearizată ; dar oare ceea ce este bun pentru pinguinii ghețurilor antarctice nu se cuvine și oamenilor, țărilor cu o populație densă, păstrătoare ale unor imense tezaure ale civilizației, regiunilor unde se află concentrate, față în față, mari arsenale militare ?Tocmai de aceea, prezentînd la O.N.U. noul document, România a reiterat cunoscuta sa propunere privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și securității, fără arme nucleare. Sprijinind, la rîndul său. inițiativele altor state pe această linie. România relevă importanța extinderii unor asemenea zone, atit în alte regiuni ale continentului nostru, cit și pe alte continente, prefigurînd momentul totalei denuclearizări a globului, făuririi unei lumi a deplinei securități pentru toate popoarele.Răspunzînd unor asemenea cerințe fundamentale ale contemporaneității, ansamblul de propuneri prezentate la O.N.U. de România socialistă constituie o nouă și elocventă mărturie a hotărîrii partidului și statului nostru de a acționa cu și mai mare vigoare lor din gurarea permită lor.

Un seminar internațional cu privire la participarea femeilor la programele de dezvoltare ale țărilor lor se desfășoară la Islamabad. După cuvîntul de deschidere rostit cl<* președintele pakistanez, Fazal Elahi Chaudhry, doamna Nusrat Bhutto a prezentat un raport al comitetului.
aceea extinderea în conti- acestor zone, crearea de noi denuclearizate — în mod constituirea de asemenea punctele cele mai nevral-

pentru excluderea războaie- vlața omenirii, pentru asi- unei păci trainice, care să progresul tuturor popoare-
Dumitru ȚINU

Componența noului guvern tanzanian. Ca urmare 8 alegerilor generale desfășurate acum două săptămîni, în Tanzania a fost format un nou guvern. în funcția de președinte a fost ales Rashidi Ka- wăwa, prim-vicepreședinte este Aboud Jumbe, iar ministru al afacerilor externe — Ibani Kaduma. Dintre cel 26 de membri ai cabinetului, zece sfnt noi, printre aceștia numărîndu-se și două femei.
Semnarea acordului

iugoslavo-italian privind 
soluționarea definitivă a 
unor probleme de frontierăBELGRAD 10 — Corespondentul nostru transmite : La Castel Monte di San Pietro, lingă Ancona, a fost semnat acordul dintre guvernele Italiei și R.S.F. Iugoslavia cu privire la solutionarea definitivă a unor probleme de frontieră și a altor probleme din cadrul relațiilor dintre cele două țări. Acordul a fost semnat de Mariano Rumor, ministrul a- facerilor externe al Italiei, și de Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei.în vederea dezvoltării, în continuare, a colaborării economice reciproce, cele două părți au încheiat, de asemenea, acordul cu privire la promovarea colaborării economice.

• CÎND AU
PERIT EUROPENII AME
RICA ? Antropologul Jacques de Mahieu de la Universitatea din Buenos Aires a anunțat că există probe, pe care le consideră incontestabile, că europenii au descoperit America de Sud cu mai multe sute de ani înainte de Columb. într-o expediție întreprinsă în estul junglei pa- raguayene, el a descoperit ruinele unui zid de 45 m lungime și 10 m înălțime, alături de două mici forturi, pe care sînt gravate inscripții runice, o veche limbă nordică. Studiind caracteristicile fiziologice ale unul trib de indieni din această jun- glă, antropologul a ajuns la concluzia că structurile morfologice ale acestora sînt asemănătoare tipului nordic. Membrii tribului de guayaki au o față albă, părul brun-roșcat și poartă bărbi. Ducînd o existență seminomadă în junglă, ei au fost semnalați în aceste locuri Încă de pe vremea sosirii coloniștilor spanioli, în secolul al XVI-lea.Potrivit teoriei lui de Mahieu, guayakii sînt descendenți ai vikingilor, ajunși pe țărmurile Americii anii 967 și 1250 dee.n. Sud între

TRIAJînlocuiexisten- caro
• GARĂ DE 

URIAȘĂ. Pentru a cele trei gări de marfă te în Hamburg (R.F.G.),nu mai corespund necesităților, dar nici nu mai pot fi mărite, în sudul marelui oraș-port de la Marea Baltică se construiește, în prezent, cea mai mare gară de triaj de pe continentul nostru. Ea va intra parțial în funcțiune în 1977, iar peste alți trei ani — cu capacitatea completă. Ocupînd o suprafață de 200 ha, gara va dispune de 300 km de șine, 1 000 de macazuri, 1 000 de semnale și 45 de poduri. Activitatea va fi aproape în întregime automatizată și servită de vor putea fi vagoane, din 270 mărfare. computere. Zilnic manevrate 10 000 care se pot forma
• NUMAI PENTRU 

FEMEI. La Kyoto se deschisese un nou hotel. Nimic deosebit, numai că acest hotel are un element Inedit : era destinat exclusiv femeilor. Experiența a dat rezultate atît’ de bune încît în orașul japonez amintit s-au inaugurat, la scurt timp, alte două hoteluri cu ace- ,, eași destinație. "
• PEȘTI ÎMPOTRIVA 

MALARIEI. Pentru combaterea malariei se deschid noi posibilități de cînd oamenii de știință au identificat trei specii de pești care se hrănesc cu larve și ouă ale țintarului anofel, purtătorul agentului patogen, al malariei. De, altfel, Centrul indian de cercetări medicale din Pondicherry a inițiat un plan de răspîndire a speciilor respective de pești de-a lungul coastei răsăritene a Indiei, în locurile de înmulțire 
a acestui țînțar.

• „CEL MAI RAPID 
ȘUT DIN LUME". Fotbaliștii cu șut năpraznic, care dau emoții chiar portarilor de reputație mondială, sînt de-acum în măsură să-și măsoare exact forța de propulsare a balonului, în cadrul unei festivități a presei sportive, organizată recent Ia Koln, a fost prezentat un a- parat electronic de măsurat, realizat pentru asemenea necesități de specialiști austrieci. Testat cu noul aparat, Zimmermann, de la „Fortuna-Dlisseldorf", adeclarat fotbalistul cu „cel mal rapid șut din lume" : el imprimă balonului, lovit cu piciorul, o viteză de' 129,87 km pe oră. Se pare totuși că Zimmermann are un mare concurent, în persoana lui Gerd Mtiller, de la „Bayern-MUnchen", cunoscut pentru „bombele" sale .

Gerd clubul fost
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