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în ziua de 13 noiembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialista 
România, a primit, la Palatul Con

siliului de Stat, pe Alberto Nkan- 
da Kalyati, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple

nipotențiar al Republicii Zambia 
în țara noastră. (Cuvîntărilt rosti
te, tn pagina a V-a).

Întîmpinat de tovarășul^ Nițolae Ceaușeștu, de ceilalți^ conducători 

de partidși de stat, salutat cu căldură de zed de mii de bucureșteni

IERI A SOSIT ÎN CAPITALĂ TOVARĂȘUL LE DUAN

Voința $1 contribuția
României sncialisle 

ca D. N. U. sâ joace un rnl 
mai eficient in promnvarea

prim-secretar al Comitatului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

Expresie a prieteniei și solida
rității militante dintre partidele, 
popoarele și țările noastre, vizita 
înaltului reprezentant al Vietna
mului eroic pune in evidență 
hotărirea comună de a întări 
conlucrarea frățească româno- 
vietnameză, contribuție de sea
mă la marea cauză a unității ță
rilor socialiste, a luptei antiim- 
perialiste, pentru pace și liber

tate în întreaga lume

păcii, securității 
si colaborării internaționale

„Sîntem interesați în întărirea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, în democratizarea sa, pentru 
a permite tuturor statelor o partici
pare largă la conducerea ei, la dez
baterea și rezolvarea problemelor 
internaționale46.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, joi la amiază a sosit în 
țara noastră, într-o vizită oficială 
de prietenie, o delegație a Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam și a Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui 'Celor ce Muncesc din Vietnam.

Așa cum poporul vietnamez a 
primit, acum patru ani, cu caldă 
și frățească prietenie vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în frun
tea unei delegații de partid și gu
vernamentale, în R.D. Vietnam, tot 
astfel poporul nostru salută astăzi, 
cu profundă bucurie și satisfacție, 
vizita tovarășului Le Duan, a 
celorlalți oaspeți vietnamezi în 
România, eveniment care repre
zintă un nou moment de seamă 
în cronica relațiilor de prietenie 
șl solidaritate dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Pășind pe pămîntul țării noastre, 
solii poporului vietnamez s-au 
bucurat din prima clipă de o cal
dă și entuziastă întîmpinare.

Ceremonia sosirii a avut loc 

Mii de bucureșteni întimpind cu oaidd însuflețire și aleasă stimâ pe cei doi conducători de partid

pe aeroportul Otopeni, împodobit 
festiv, joi dimineața. Deasu
pra salonului oficial se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, încadrate 
de drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte erau înscri
se urările : „Bun venit în Repu
blica Socialistă România delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam", „Să se dezvolte și 
să se întărească prietenia fră
țească și colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Vietnam".

La ora 12,45, aeronava a aterizat 
pe pista aeroportului.

La coborîrea din avion, tovară
șul Le Duan este salutat cu multă 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid își 
string îndelung mîinile, se îmbră
țișează cu bucuria revederii, de 
această dată pe pămîntul româ
nesc.

în întîmpinarea înalților oas
peți au venit, de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu,

ta sosire, pe aeroportul Otopenl

Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Hanoi, Tudor Zamfi
ra, ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, Nguyen Thanh Ha, 
și ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, Lam Van Luu.

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Le Duan, prim-secre

tar al Comitetului Central al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam, a făcut, joi după-amiază, o 
vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La întrevedere au participat to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Paul Niculescu, mem-

Se aflau de față șefi al mi
siunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Tovarășul Le Duan este însoțit 
în această vizită de tovarășii Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, Nguyen Co Thach, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nguyen Van Kha, adjunct al 
șefului secției economice și plan 
a Comitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, Le 
Khac, vicepreședinte al Comitetu- 

bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul e- 
ducației și învățămîntului.

A luat parte, de asemenea, to
varășul Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru al guver
nului R.D. Vietnam.

Schimbul de vederi pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan l-au avut în această zi pre- 

lui de Stat pentru Plan, și Nguyen 
Van Dao, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan.

Ceremonia continuă cu prezenta
rea onorului de către garda milita
ră. Sînt intonate apoi imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Viet
nam. în semn de salut, răsună 21 
de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Le Duan trec în revistă garda de 
onoare.

(Continuare în pag. a IlI-a) 

mergătoare convorbirilor oficiale 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și înțele
gere reciprocă, sub semnul dorin
ței comune de a extinde și întări 
relațiile de solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, de a 
dezvolta conlucrarea dintre ele, 
atît pe tărîmul construcției socia
liste din cele două țări, cît și în 
domeniul vieții internaționale, pen
tru triumful cauzei socialismului 
și păcii în lume.

România socialistă a întreprins In aceste zile o nouă acțiune importantă de politică externă — prezentarea la Organizația Națiunilor Unite a documentului intitulat „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării intre toate statele, fără deosebire de orinduire socială, ■ unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice". Noul document se adaugă celorlalte două, prezentate anterior în cadrul lucrărilor A- dunării Generale din această toamnă — în care este expusă poziția țării noastre cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale și, respectiv, la probleițiele dezarmării. Toate aceste documente se completează unul pe altul, se îmbină armonios, formează un tot unitar și coerent, avînd la bază liniile directoare stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, marcînd contribuții substanțiale ale României Ia abordarea și soluționarea unor pro- bleme-cheie, cardinale ale omenirii contemporane.Elaborarea și prezentarea noului document încununează eforturi neobosite, desfășurate de ani și ani, cu o deosebită perseverență de țara noastră, în vederea creșterii rolului și eficacității Organizației Națiunilor Unite in menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea colaborării între toate națiunile. Această consecvență și-a găsit ilustrare în cuvîntările președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inclusiv participarea personală și cuvîntarea rostită la tribuna O.N.U., cu prilejul sesiunii jubiliare din 1970, în importante documente de partid și de stat, în Decla-
Istoria si educarea 

tineretuluiUna din marile mele satisfacții este de a mă intîlni cu școlarii, cu a- dolescenții. Cu asemenea ocazii, acești copii frumoși la înfățișare și curați la inimă îmi adresează întrebări și așteaptă răspunsuri. întrebări serioase, despre cultură și despre știință, despre învățămînt și despre istorie, despre idealurile tineretului de odinioară și ale celui de azi. Asemenea intîlniri reprezintă, pentru cel vîrstnic, cu mai multă experiență, o dovadă grăitoare și convingătoare că strădaniile lui și ale altora, de a educa un tineret demn de patria în care trăim și muncim, nu se risipesc fără folos. Mai dovedesc a- ceste întîlniri un adevăr indubitabil: tineretul nostru se integrează, fără rezerve,în viața țării, în realitățile ei concrete, se i- dentifică organic, afectiv și rațional, cu aceste realități, cu trecutul de jertfe și de realizări ale poporului nostru, cu prezentul socialist luminos, care pregătește viitorul comunist, așa cum este prefigurat în Programul partidului nostru.Toate manifestările șl activitățile tinerilor, ale școlarilor și pionierilor demonstrează un alt adevăr de însemnătate fundamentală : formarea caracterelor bine conturate încă de

la vîrsta copilăriei. A- cești tineri cetățeni știu ce vor, nu e nevoie să le spui în fiecare clipă ce se cuvine să săvirșească și cum se cuvine să împlinească anumite în- datorirn pentru că sînt singuri în stare să dis- cearnă binele de rău, frumosul de urît, valorosul de mediocritate etc. Ceea ce nu in-
Tnsemnări de 

acad.
Ștefan PASCU

seamnă că sfatul și îndrumarea celor mai vîrstnici, cu mai multă experiență, ar fi de prisos. Dimpotrivă, veghea, cu tact și grijă, este de absolută trebuință, deoarece veghea și grija, sfatul și îndrumarea constituie componente organice ale sistemului educațional. Umărul mai puternic, prin experiență și călire, se cuvine să fie sprijin de nădejde inițiativelor și acțiunilor celor tineri, lăsîndu-Ie acestora convingerea și bucuria încrederii de care sînt vrednici. Vrednici de o lungă călătorie cu gîndul prin timp și spațiu, cu fantezia, cu dorința de a cunoaște, de a înțelege problemele lumii contemporane, de 
a o redescoperi prin

NICOLAE CEAUȘESCUrațiile solemne, tratatele sau comu« nicatele comune încheiate de țara noastră cu un mare număr de state de pe toate continentele — în toate acestea înscriindu-se cu toată tăria necesitatea unui aport sporit al O.N.U. la viața internațională. România a luat, încă în 1972, inițiativa de a înscrie pe ordinea de zi a A- dunării Generale un punct special privind creșterea rolului O.N.U. — inițiativă care s-a bucurat de un larg sprijin internațional, materializin' du-se în rezoluțiile adoptate în unanimitate de Adunarea Generală la precedentele sesiuni.Întreaga această activitate neo» bosită decurge din concepția fundamentală a partidului și statului nostru cu privire la necesitatea abolirii definitive a practicilor politicii de forță, dominație și dictat, a așezării relațiilor interstatale pe baze noi, de justiție, legalitate și respect reciproc, de promovare a unei conlucrări active intre toate statele, chemate să rezolve prin eforturi comune atît diferendele ce apar, cît și marile probleme ale progresului umanității. Or, pentru abordarea și soluționarea în spirit constructiv a marilor probleme ale vieții internaționale — atît cele politice, cit și cele economice — omenirea nu dispune în prezent de un for mai larg, mal reprezentativ decît Organizația Națiunilor Unite, la care participă cvasiunanimitatea țărilor lumii și căreia 1 s-a Încredințat de popoare misiunea de • asigura pacea, de a promova colaborarea, prin armonizarea intereselor tuturor membrilor ei. Dar pentru a-șl exercita nobila misiune ce îi revine, pentru a fi la înălțimea așteptărilor popoarelor este imperios necesar ca
(Continuare In pag. a Vl-a)

învățătură, experiența și meditație. Toate a- cestea, în scopul de a-și putea sluji și mai bine, conștient și cu toată dăruirea, țara, poporul, de a se dovedi vrednici de trecutul dramatic, dar e- roic, de prezentul revoluționar, de viitorul fericit, de a fi buni patrioți, asemenea marilor patrioți de odinioară și de acum.Patriotismul însă nu se poate mărgini la formulări și enunțuri abstracte. Patriotismul adevărat are un conținut concret, înmă- nunchind o seamă de trăsături definitorii și poate fi socotit, înțeles și slujit numai prin acte și acțiuni, fapte și Înfăptuiri de valoare, în cazul tineretului, sirguință și conștiinciozitate în îndeplinirea tuturor îndatoririlor, realizări de cît mai bună calitate, conștiința responsabilității față de propriile gîn- duri și împliniri. Conținutul complex al patriotismului presupune un caracter complex al procesului de formare și desăvîrșire a conștiinței patriotice, dezvoltarea fără încetare a convingerilor, a sentimentelor și atitudinilor constructive, transformarea acestora în necesități de fiecare zi.Două coordonate e-
(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCÂNTEI A — vineri 14 noiembrie 1975

DEȘEURILEFAPTUL
IN CIRCUITUL PRODUCTIVDIVERS

supărare
Fără

Mai bine de un sfert de secol, 
Iancu Cojocaru a fost director 
al întreprinderii de industriali
zare a peștelui din Tulcea. Deu
năzi l-am intilnit — dimineața, 
devreme — la debarcader, unde 
soseau primele ambarcațiuni cu 
peste din Deltă. Apoi l-am intil
nit la secția congelare. Apoi in 
hala fabricii de conserve. Apoi la 
o scurtă consfătuire de produc
ție, unde a venit cu o propunere. 
Veți spune — citind aceste rin- 
duri — că tot ce a făcut in ziua 
aceea I. C. este firesc in munca 
unui director. Așa este. Numai 
că el a ieșit la pensie de la în
ceputul lunii octombrie. De a- 
tunci, aproape că nu e zi in care 
să nu vină pe la întreprindere. 
Oamenii îi dau binețe, știu că 

■ experiența lui le folosește și nu 
puțini ti spun tot director. Noul 
director, Teodor Lăzăreanu, nu 
se supără. Dimpotrivă.

Act
iresponsabil

colectarea

pri-
Tihoc din Oituz făcut poftă da o mistreț. Aceeași

stringe și valorifica cit mai eficient deșeurile materiale din gospodăriile populației, trebuie recuperate anumite care există In inventarierea

cit mai Consiliul

organizării, în cel mai scurt a unor acțiuni de masă, stârniși cu caracter permanent, pense
răspunderi pre- tu- fieeărul i unor

de către

Foto : S. Cristian

ușurință dispozitii- ale legii, ce a ur- punînd a-
generate : 5<!)•specialitate :

au tl te nn-
tn meserie i

cunoscut că, judecătoreas- I. N. — fost cadrul unită- fost condam-

rezultă că...

Prin Înfăptuirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului, în primul semestru din acest an au fost colectate și valorificate suplimentar, față de prevederi, 147 000 tone deșeuri de fier și fier vechi, 14 000 tone deșeuri de fontă și fontă veche, 14 000 tone acid sulfuric rezidual, peste 39 000 tone carbonat de calciu precipitat, 4 400 tone cocs mărunt obținut de Ia fabricarea carbidului, 1000 tone fosl'ogips, 140 000 mc deșeuri lemnoase.

Venind din cursă cu autotrai- 
lerul 22— B—7 336. al sectorului 
de exploatare forestieră Snagov, 
(marți, 11 noiembrie), șoferul 
Stefan Neacșu a plecat cu aju
torul său, trolistul Dumitru Cre
țu, la locuința acestuia. Aici au 
început să dea de dușcă un pă
hărel, două, trei... Apoi s-au dus 
cu autovehiculul la locuința șo
ferului, in comuna Niculești, ju
dețul Ilfov. Văzind că nu se mai 
simte stăpln pe el, șoferul l-a 
rugat pe Crețu să ducă el au
tovehiculul la garaj. In timp ce 
Crețu îl manevra spre înapoi, 
l-a surprins pe șofer, acciden- 
tindu-l mortal. Un lanț de ne
reguli, la capătul căruia o viafă 
de om a fost retezată.

Le-a pierit 
poftaLui Vasile (Bacău) 1 s-a pastramă de poftă l-a molipsit și pe socrul său. împreună cu socrul și cu alți doi săteni, V. T. a luat flinta și a plecat la pădure. S-au întors acasă cu trei mistreți. I-au Împărțit frățește. V. T. a pus carnea la saramură, cu gîndul s-o facă pastramă. Dar — vorba ceea — nu e pentru cine se pregătește... Braconierii au fost depistați și amendați. în plus, urmează să apară și in fața instanței de judecată.

Datele de care dispunem arată însă că rezultatele nu se ridică la nivelul posibilităților reale de valorificare a deșeurilor. Sînt, de asemenea, sortimente de deșeuri care nu au fost colectate și valorificate în cantitățile planificate. Este cazul deșeurilor de cauciuc, uleiurilor minerale uzate, sacilor de polietilenă u- zați. zgurii de furnal, deșeurilor de plută, cenușilor de termocentrală, deșeurilor textile, anvelopelor pentru reșapare, al deșeurilor de hîrtie.După cum se știe, pornind de la necesitatea recuperării și utilizării productive a deșeurilor intr-o proporție mare, de Stat a adoptat un decret care reglementează. în mod unitar, toate activitățile legate de co'ecta- rea, predarea, gospodărirea si valorificarea a- ceslora și stabilește obligații și cise ce revin în acest domeniu turor unităților socialiste. I cetățean. în scopul rezolvării ____probleme organizatorice legate de a- plicarea întocmai a prevederilor decretului — care a intrat în vigoare cu citeva zile în urmă — unităților socialiste, forurilor de resort, organelor de sinteză le-au revenit o serie de îndatoriri. Cum sînt ele respectate, ce s-a întreprins concret și ce măsuri se impun adoptate în continuare ?O primă mare problemă constă în pregătirea condițiilor pentru introducerea în fiecare unitate economică, incepind cu anul 1976, a bilanțului a- nuai ai folosirii resurselor de materii prime și materiale, prin care urmează a se evidenția cantitățile de materii prime și materiale utilizate în fabricație și cele ce se regăsesc în produsele finite. Astfel se vor putea determina cantitatea șl structura deșeurilor și ale altor resurse secundare rezultate din procesul de producție. în acest fel, bilanțul anual al folosirii resurselor materiale va servi nemijlocit la fundamentarea planului fiecărei unități, la stabilirea concretă a obligațiilor și răspunderilor pentru diminuarea pierderilor sub formă de deșeuri, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, precum și pentru reintroducerea in circuitul economic a deșeurilor și celorlalte resurse secundare. Pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor decretului, organele de resort au consultat mai multe unități economice, printre care Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, întreprinderea „23 August" și Institutul de cercetări metalurgice din Capitală, în legătură cu metodologia unitară de întocmire a bilanțurilor de rt-

surse materiale. S-a conturat, astfel, o metodologie-cadru de bilanț, pentru organizarea și desfășurarea in toate unitățile din economie a acțiunii de elaborare a bilanțurilor de materii prime. Cu prilejul experimentării s-a relevat utilitatea întocmirii unor fișe tehnico-economlce pentru fiecare deșeu sau resursă secundară, care evidențiază nu numai în fazele procesului tehnologic și pe produse, dar și pe ansamblul Întreprinderii, pe fiecare sortiment de deșeu, cantitățile ce pot fi colectate, gradul de valorificare a acestora. întrucit pentru încheierea pregătirilor referi-

Potrivit decretului, pînă în prezent trebuiau întocmite regulamente specifice privind colectarea, sortarea, păstrarea, evidența, gestionarea, predarea, transportul deșeurilor dare care unităților nister sau PracFic, . „___stabilesc de fapt în detaliu cum vor fi valorificate fiecare deșeu sau fiecare resursă secundară în parte, sînt elaborate. Dar aceasta nu reprezintă totul, întrucît ele nu se vor aplica de la sine ; iată de ce se impun luate de urgență măsuri organizatorice, începînd de la minister și pînă la întreprindere, compartiment de specialitate sau secție de producție, pentru cunoașterea prevederilor, pentru respectarea lor întocmai, toți.Unele probleme

și valorificarea și a altor resurse secun- intră în profilul activității din cadrul fiecărui mi- altor organe centrale, aceste regulamente, care

au încheiat pregătirile 
pentru aplicarea noilor reglementări ?

toare la activitatea din anul 1978 a mai rămas puțin timp, se impune ca in fiecare întreprindere să fie luate de urgență măsuri pentru întocmirea. pînă la sfîrșitul acestui an, a bilanțurilor de resurse materiale și a fișelor tehnico-economice pe categorii de deșeuri.în strînsă legătură cu această acțiune, se cuvine amintit faptul că în Decretul Consiliului de Stat se prevede In mod expres obligația organelor de conducere colectivă din fiecare unitate socialistă de a desemna compartimente, servicii și persoane in a căror răspundere directă intră sarcinile de colectare, sortare, pregătire, depozitare și predare spre valorificare a deșeurilor și a altor resurse secundare, precum șl de utilizare a acestora în procesele de producție. Or, deși termenul limită prevăzut prin decret a expirat, după cum rezultă din sondajele efectuate, sînt încă multe unități economice in care nu au fost stabilite răspunderi concrete in acest domeniu și nu au fost inițiate măsuri pentru pregătirea elaborării bilanțurilor anuale de folosire a resurselor de materii me și materiale.

se ridică in legătură cude la populație a materialelor și o- biectelor scoase din uz. precum și cu sortarea a- cestora, încă din faza de colectare, în sconul îmbunătățirii activității în acest domeniu, Comitetul pentru problemele consiliilor populare trebuie să urgenteze elaborarea unor propuneri concrete care să stea la baza timp, toare tru a intens și rezultate Totodată întîrzieride către unele consilii populare a volumului reziduurilor menajere, stradale și a altora, acțiune menită să permită estimarea pe sorturi și calități a resurselor de care dispun principalele localități și fiecare județ. Inventarierile trebuie grabnic finalizate, deoarece ele sînt absolut necesare la elaborarea de către Ministerul Energiei Electrice și Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, împreună cu ministerele economice și institutele de specialitate, a unui studiu tehnico-economic pentru trecerea la valorificarea complexă și completă a acestor resurse.atribuții de control au blocat celor ce de predare a deșeurilor cantitățile cores-Recent, organele cu nu au realizat sarcinile punzătoare de materii prime și materiale prevăzute prin balanțe și repartiții. De pildă, Întrucît nu au predat cantitățile de anvelope prevăzute pentru reșapare, anumite unități din transporturi, agricultură, economia forestieră și a materialelor de construcții, din subordinea unor consilii populare județene ș.a. nu au mai primit cantitățile echivalente de anvelope noi. Sînt măsuri în spiritul și litera reglementărilor în vigoare, de natură să contribuie la instaurarea in fiecare întreprindere, centrală și minister, a ordinii și răspunderii în activitatea de colectare, predare și valorificare a deșeurilor, și a altor resurse secundare de materii prime și materiale.
Cornellu CARLAN 
Petre NEDELCU

Răbdare
nu glumă!

Cinematograful „Arta" 
Tg. Mureș a împlinit 15 ani
existentă. Cineva a avut o idee
— dar și o răbdare ca-n filme — 
si facă un bilanț „la zi". Am re
ținut cîteva din cifrele calculate
— ni se spune — „la marea pre
cizie". Cinematograful „Arta" a 
funefionat 5 473 zile. Au fost pro
iectate 792 de filme. Au avut loc 
31 245 spectacole. S-au înregis
trat 14 346 050 spectatori. Iar cu 
pelicula care a trecut prin apa
ratul de proiecție s-ar putea în
conjura de citeva ori Pămintul 
pe la ecuator.

Tragedia 
de la fermăMiercuri, 12 noiembrie. Un grup de muncitori de la ferma zootehnică nr. 1 a I.A.S. Banloc, județul Timiș, a observat că de la geamurile uneia din locuințele din apropiere iese fum. Au slergat și au pătruns înăuntru. în incăpere, plutea un fum dens, înecăcios, care ieșea dintr-o saltea. Sub pat se aflau cinci copii între 1 și 5 ani. Mama lor îi incuiase în casă, plecînd cu treburi într-o localitate învecinată. La plecare, uitase un reșou in priză. Copiii s-au Jucat cu el și... Șl patru dintre ei — două fetițe și doi băieți — n-au mai putut fi salvați. A supraviețuit numai băiatul cel mare, transportat urgent cu elicopterul la spitalul județean din Timișoara, unde se află acum In afara pericolului.
„Concediu

| prelungit
Cind Iosif Gyorffi, șef trans

porturi la întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase din 
Copșa Mică, i-a expus „en-de- 
tail" planul de a clștiga bani 
„en-gros", Livia (contabilă la 
aceeași întreprindere) nu s-a 
putut abține să nu-i facă un 
compliment: „Ești adorabil t“ 
După care, „adorabilul" șef 
transporturi a început să întoc
mească note fictive de plecări 
in concediu pentru cei din ju- 
ru-i. Mergea cu ele la contabilă, 
adică la Livia, care întocmea 
formele pentru acordarea drep
turilor bănești pe care cei 
doi „adorabili" șl le împărțeau. 
Dacă nu erau prinși la timp. îi 
trimiteau in concediu pe toți. 
Așa insă — după cum ne infor
mează procurorul-șef din Me
diaș, Mircea Pașca — instanța 
i-a trimis pe cei doi intr-un con
cediu pe termen lung : „adora
bilul" pentru cinci ani și jumă
tate, iar „adorabila" pentru trei 
ani.

RubrlcO redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

Unul din numeroasele lăcașuri construite in ultimul timp pentru îngrijirea sănătății oamenilor : Spitalul județean 
din Reșița, conceput de un colectiv condus de arh. Mihai Enescu .

„Vă facem prin hotărire că definitivă, gestionar In ții dv. — a nat penal pentru lipsă in gestiune.Din actele de la dosar rezultă că săvlrșirea infracțiunii — și. ca urmare, paguba creată avutului obștesc— a fost posibilă datorită faptului că dumneavoastră înșivă nu ați respectat dispozițiile legii cu privire la angajarea gestionarilor, dispoziții potrivit cărora I. N„ neintrunind nici condițiile de studii — are numai 4 clase elementare— nici condițiile de stagiu — nu mai lucrase niciodată în această profesie — nu putea fi angajat".Odată cu soluționarea cazului, cu sancționarea Vinovatului, ori de cite ori este necesar. instanțele noastre sesizează conducerile unităților socialiste în cauză, le arată cărui fapt se datorează încălcarea legii, ce anume trebuie făcut pentru reintrarea în legalitate. Se urmărește astfel atît înlăturarea unor cauze generatoare de prejudicii. cît si mai buna cunoaștere a legii, prevenirea încălcării el.Asemenea tnsă uneori surprindă ne răsfoiește. Nu tura faptelor
sesizări darul să cel care atît prin_______________ antisociale s’vtrgjte smi prin prejudiciile cauzate cit. mai ales, prin repetarea uneia dintre frazele conținute în însăși sesizarea citată : „Din actele de la dosar rezultă că săvtrșirea Infracțiunii — și, ca urmare, naguba creată avutului obștesc — a fost posibilă datorită faptului că dumneavoastră înșivă nu ați respectat dispozițiile legii cu privire la angajarea gestionarilor".Sesizarea atrage astfel atenția asupra adevăratelor cauze ale abaterilor *ă- vîrșite : înșiși factorii de răspundere din unitatea In

Preocuparea pentru continua creștere și diversificare a serviciilor oferite populației se vădește la Bacău și prin 
noul complex de ateliere, reunite sub genericul „Casa de mode", (arhitect Constantin Blebea) care răspund cu 

promptitudine solicitărilor. Foto : K. Dichlseann
COMUNE ARGEȘENE

IN PERSPECTIVA URBANIZĂRII
Județul Argeș se angajează în acțiunea de sistematizare a localităților rurale pornind de la următoarele condiții de ordin general : a) are un număr foarte mare de localități dispersate în teritoriu, ceea ce determină un indice de densitate de 8,5 localități la 100 km pătrați ; b) peste 60 la din comune au 5 sau mai multe componente ; c) peste 75 la sută totalul satelor din județ sînt (peste sau sub 500 de locuitori).Studiul de sistematizare a teritoriului județului ne-a permis să ne orientăm asupra viitoarei rețele de localități urbane și rurale care, printr-o organizare mai bună, să ducă in viitor la eliberarea a peste 4 850 ha teren pentru agricultură și la dezafectarea a 107 sate ce n-au — dato-' rită caracterului lor restrins, izolat,— nici o perspectivă de dezvoltare, în urma acestui studiu, s-au elaborat schițe de sistematizare pentru toate orașele și comunele din județ, precum și planul de dezvoltare econo- mico-soclală In profil teritorial. Deoarece acțiunea de sistematizare a comunelor nu este posibilă fără o temeinică cunoaștere a nivelului de dezvoltare atins, a resurselor proprii, a factorilor socio-demografici. a perspectivelor de dezvoltare, am elaborat pentru fiecare localitate evidența elementelor care caracterizează viața economică și socială a orașului eau comunei, iar pe baza acestora s-a trecut la elaborarea planului in profil teritorial — care include indicatorii producției industriale și agricole, in- vestiții-construcții, desfacerea mărfurilor, prestări de servicii, dezvoltarea social-culturală.Pentru a orienta in mod practic activitatea consiliilor populare in acțiunea de sistematizare, secretariatul comitetului județean de partid și comitatul eMfeutiWiil consiliului jxtpu- lar județean au hotărit să supună dezbaterii și aprobării, in prezența tuturor primarilor din județ, in primul rînd, schițele și planurile de dezvoltare pe perioada 1976—1980 ale comunelor Aninoasa, Izvoru și Stolnici, Care întrunesc condițiile pentru a putea deveni comune model de dezvoltare economico-socială.Avînd o populație diferită ca mărime — între 3 609 și 6 000' de locuitori— cele trei localități au o structură a populației echilibrată pe principalele grupe de virstă. Din punct de vedere economic, respectivele comune îndeplinesc funcții variate : Izvoru — situată în zona de cimple, iar Stolnici— în cimpie și deal au un profil dominant agricol, reprezentat prin cultura cerealelor, viticultură și zootehnie. în schimb, Aninoasa, situată în zona da deal, are un caracter po- micol-zootehnic. dar și un pronunțat caracter industrial reprezentat prin minerit. Cele trei comune asemenea, de un fond de social-culturale realizat in— școli, cămine culturale,

sută sate din mici

dispun, de construcții ultimii ani grădinițe
cauză au Încălcat, mai Înainte, dispozițiile legii. De ce ?Recent, la un control e- fectuat de organele de resort, lui Gheorghe Cercel — fost gestionar la magazinul din comuna Izvoarele, cooperativa de consum zonală Giurgiu — i s-au găsit lipsuri in gestiune. Si la mărfuri, și Ia ambalaje. La analiza atentă a cazului s-a constatat tnsă că lipsurile nu provin din

tiunii în cauză numai prin cine știe ce mistificări, că, în ceea ce îl privește, factorii de răspundere din conducerea unității au fost ori în totală necunoștință de cauză, ori induși în e- roare de niscaiva „învîr- teli".Eroare 1 Cei în cauză știau de toate cele de mai sus dar. entuziasmați de „șansa" care li se oferea prin angajarea unui asemenea „gospodar" în func-

țiilor de serviciu, a tuturor dispozițiilor legii ,— inclusiv a legii privind angajarea și funcționarea gestionarilor — nu doar a- tunci cind acest avut a fost încălcat, ci întotdeauna, cu atît mai mult atunci cind este vorba de numirea unui gestionar.Firește, și în cadrul activității de gestionare — ca și in alte domenii de activitate — se pot întîm- pla lucruri mai puțin pre-
..Din actele de la dosar
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SUB ACUZARE: RABATUL LA COMPETENȚĂ

sustrageri, ci... din proasta gospodărire a bunurilor încredințate lui Gh. C. : ceea ce a determinat instanța să vadă care este pregătirea generală și de specialitate a acestuia, în ce condiții i s-a dat o gestiune unde a- vea să minulască aproape... un milion lei. Și iată ce s-a constatat ;— Studii (cinci) claseStudii de Nu !Vechimea Nici o zi !— Cit despre spiritul gospodăresc... Nu o dată Gh. C. a fost văzut lăsind în locul lui persoane străine de gestiune, nu o dată clienții s-au întors din drum să-i restituie... restul primit în plus, peste ceea ce li se cuvenea. (Care s-au întors !).Față în fată cu dispozițiile imperative ale legii, s-ar părea că Gh. C. a putut să ajungă la clrma ges-

ția de gestionar, au solicitat forului tutelar — I.J.E.C.O.O.P. Ilfov — o derogare (? I). Și — culmea I — au șl primit-o 1Una dintre cauzele încălcării legii ni se relevă astfel a fi ușurința. Ușurință în exercitarea atribuțiilor de serviciu — privind selectarea și angajarea cadrelor cărora urmează să 11 se dea pe mînă averea obștii — In interpretarea lor imperative Pentru că, ceea mărit legiuitorul . numite condiții la angajarea viitorului gestionar este nu „completarea" studiilor și stagiului in meserie cu „derogări", ci cunoștințele șl gradul de pricepem necesare bunel gosnodărlri, date de studiile și stagiul in cauză.Apărarea avutului obștesc trebuie să se facă insă prin exercitarea riguroasă, cu simț gospodăresc, a atrlbu-

vizibile. Oricit de in regulă le-ar fi actele și oricit de corect comportamentul la data angajării, unii oameni se pot schimba pe parcurs — cu sau fără voia lor. Tocmai de aceea legiuitorul a ținut ca. pentru a putea oricind acoperi eventualele' daune provocate de unul sau de altul dintre gestionari, odată cu angajarea, fiecare dintre a- ccștla trebuie să depună drept garanții o anumită sumă de bani, proporțională cu valoarea bunurilor încredințate, să fie girat de anumite persoane de încredere. Uneori insă — ca și în cazul lui Vlad Marin — fost gestionar la bufetul din Epurești. Ilfov — o- dată cu descoperirea infracțiunii săvîrșite se descoperă și faptul că. vrînd să-si recupereze valorile sustrase, unitatea nu are de unde. Ia garanțiile și giranții de unde nu-s 1 Pentru că — în ciuda dis-

pozițiilor legii — nimeni nu i-a solicitat gestionarului așa ceva.Pentru faptele sale — delapidare și neglijență în serviciu — V. M. a fost condamnat la 4 ani închisoare. Pentru pagubă — 32 256,16 lei — neavînd constituită nici o garanție, ne- fiind girat de nimeni, alături de vinovat au fost chemați să răspundă și cei care l-au angajat — așa, fără respectarea legii. In speță, alături de V. M„ a fost obligat la plata despăgubirilor — calculate în limitele garanției legii — Gheorghe Staicu, președintele cooperativei de consum Ghimpați, de care aparține bufetul.— E o greșeală, tovarășe președinte ; Vlad Marin a delapidat. Vlad Marin trebuie să suporte pagubele — a susținut Gh. S. în fața instanței.Desigur, pentru delapidare răspunde gestionarul ; pentru nerespectarea obligațiilor legale privind constituirea garanțiilor șl Instituirea gîrantiior răspunde însă cel ce l-a angajat pe gestionar. Reglemen- tind probleme legate de patrimoniul nostru social, de avutul obștesc. Legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste obligă pe toți cei care ap răspunderi In această direcție să lunte pentru respectarea literei și spiritului ei.Respectarea literei și spiritului legii este. In acest domeniu, nu dezideratul final al grijii pentru păstrarea și buna gospodărire a avutului obștesc, ci prima dintre condiții.
Constantin BUGA
Președintele 
Tribunalului ludețean 
Ilfov

de copii, dispensare umane, unftăt! de desfacere — menite să asigure satisfacerea in condiții tot mai bune a cerințelor de această natură și în viitor.■Dezvoltarea echilibrată de pînă acum a respectivelor localități creează posibilitatea unei bune sistematizări, atît a zonelor de locuit, cît și a celor economice. Avînd un fond de locuințe valoros, concentrat în jurul centrului civic, cele trei comune au asigurate posibilități pentru echiparea eficientă cu dotări tehnico-edilitare și, în același timp, Condiții pentru folosirea rațională a celor existente, cum sînt rețeaua de energie electrică, da alimentare cu apă in sistem local, de încălzire centrală și altele. Poziția geografică asigură condiții ca teritoriul celor trei localități să nu fie supus inundațiilor sau alunecărilor de teren ; de asemenea, cels trei comune sînt străbătute de „drumuri modernizate, au acces la calea ferată prin care realizează o legătură directă cu principalele centre urbane și economice din județ, cum sînt Pitești, Cîmpulung Muscel, Schi- tu-Golești etc.Pentru elaborarea schițelor de sistematizare, colective de specialiști au făcut studii tehnico-economice, cu- legînd informații despre fiecare localitate. de la cetățeni, bătrîni, gospodari fruntași ai satelor, ingineri și tehnicieni, învățători, medici și alți specialiști ai comunelor. Drept rezultat, schițele celor trei comune prevăd păstrarea în cea mai mare parte a fondului de construcții existent, folosirea și amplificarea dotărilor tehnico-edilitare. Variantele elaborate au fost expuse la sediile consiliilor popu- sA lare-și supuse unei discuții largi în

cadrul comisiilor locale de sistematizare și apoi dezbătute în adunări cetățenești.După ce vor fi actualizate In spiritul prevederilor cincinalului viitor, al indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de luciu de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie, schițele de sistematizare vor fi supuse din nou dezbaterii șl aprobării comitetelor de partid și executive ale birourilor consiliilor populare, precum și secretariatului comitetului județean de partid, urmînd apoi să fie aprobate de către Conferința de- putaților consiliilor populare.întreaga acțiune de elaborare ■ schițelor de sistematizare și a planurilor comunelor in profil teritorial a fost și este conjugată cu o largă muncă politică de popularizare a documentelor de partid și de stat ce se referă la această importantă acțiune, organizîndu-se in cadrul unităților de cultură conferințe și dezbateri cu cetățenii pentru elucidarea problemelor noi ce apar. Desigur, dată fiind complexitatea unei asemenea acțiuni, nu putem spune că am epuizat toate căile de popularizare, de aprofundare de către cetățeni și de îmbunătățire a schitelor de sistematizare ■ comunelor. în continuare ne propunem acum să acționăm, alături de consiliile populare comunale, pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la traducerea în viață a planurilor economice de dezvoltare a comunelor, la înfăptuirea obiectivelor stabilite în programele de sistematizare.
Dumitru PETRESCU 
prim-vlcepreședinte ol Comitetului 
executiv ol Consiliului popular 
al: județului. Argeș,

LA
ȘantlaroBuzoienllor te place să spună că orașul lor este un permanent șantier. Și nu exagerează. Cu citva timp in urmă discutam cu primarul municipiului, Gheorghe Milu : Chiar acum m-nm Întors de la cete patru blocuri de locuințe, predate „la cheie", din noul cartier Dobrogeanu- Gherea. Aproape că nu e zi in care să nu înregistrăm cite o noutate intr-un colț sau altul al orașului.Pornind de la „porțile" orașului -- artere cu două și patru benzi de Circulație, care șerpuiesc peste pasaje denivelate spre șoseaua de centură sau spre centru, cu rețeaua stradală modernizată — zărești, de o parte și de alta a arterelor, zeci și zeci de blocuri moderne, alcătuind noile cartiere: Bălcescu, Cring. Unirii, Episcopiei, Dobro- geanu-Gherea. O cifră: în cursulcincinal, 7 000 s-au mutat in mente noi. La Iul sănătate se înscrie și ciul impunătorlui spital județean cu 700 paturi, cuplat cu policlinică, la care se adaugă o policlinică teritorială, ternitate, un stomatologic, piui dispune 1 535 paturi dezare, 185 medici, cadre cu pregătire medie sanitară, nul are o nedezmințităsport și nu ezită niciodată să pună umărul, cu entuziasm, ori de cite ori este vorba de amenajări și dotări ale zonelor de sport și a- grement. Așa s-au născut complexul sportiv și de odihnă „Parcul tineretului", stadionul „Cring", micro- baze sportive din incintele întreprinderilor industriale, iar tn curind vor începe lucrările Ia o modernă sală de sporturi.

actualului familii aparta- capito- publică edifi- al nou-
o ma- centru Munici- azi de spital i- 722Buzoia- tnclinațle pentru

BUZĂU
Pa „Lipscanii" 

Buzăuluiîn centrul civic al municipiului s-a Înălțat, de curind, magazinul universal „Dacia", edificiu cu 8 niveluri funcționale. Lingă el, în „inima tirgului" — cum era numită cindva — se află o mică stradă ticsită de numeroase u- nitățl ale comerțului de stat șl cooperatist. Zilnic, trec pragurile acestor prăvălii mii și mii de oameni, strada avînd menirea și aspectul faimosului vad comercial al Capitalei. Cu toate că vitrinele străduței sînt lipite una de alta, apariția pe trotuare a to- netelor cu felurite produse s-a dovedit extrem de utilă. în a- cest an, prin cete 60 tonete, amplasate străzile centrale, lumUl desfacerilor Înregistrat o creștere de 5,5 milioane lei.Dar „Lipscanii" Buzăului — vad cu veche tradiție — nu rămine in urma noului. Organizațiile comerciale care-și desfășoară aici activitatea se preocupă stăruitor de modernizarea unităților, atît In ce privește dotarea tehnică, cit și modalitățile de desfacere a produselor. Astfel, o serie de magazine au fost reamenajate, altele specializate pe a- numite grupe de mărfuri, care satisfac intr-un grad mai Înalt solicitările cumpărătorilor. Așa, spre e- xemplu, au luat ființă magazinele : „Materna" — specializat in articole pentru năseuți. „Sanitas" profilat piese și materiale da instalații sanitare etc.

pe vo- a

nou-pe obiecte,
„Se rezolvă 
imediat"...
la anu' ISubredacția noastră din Buzău a fost vizitată nu de mult de cițiva cetățeni, locatari ai blocului 105 de pe strada Karl Marx, care ne-au sesizat faptul că întreprinderea de construcții montaj a județului și întreprinderea de gospo-

dărie comunală și cativă le promit, doi ani, că o să medieze deficiențele constructive — calitatea necorespunzătoare a unor lucrări de structură și efectuarea finisajelor exterioare. De doi ani de zile oamenii .nu s-au ales decit cu promisiuni. Pe bună dreptate, cetățenii se întreabă : cum poate rămine surdă o instituție la solicitările lor Îndreptățite ?Dacă am judeca lucrurile prin prisma întreprinderii de gospodărie comunală, atunci „surzenia" amintită n-ar fi de natură să mire prea mult. în analele acestei instituții se întilnesc și alte cazuri „rezolvate" tot prin... promisiuni și tergiversări interminabile. Pe strada Bălcescu, la nr. 15, imobilul locuit de 20 de familii a fost supus reparațiilor capitale cu mai bine de un an în urmă. Treaba a mers bine la început, apoi totul a fost lăsat baltă. Cu toate insistențele locatarilor, lucrul n-a mai fost reluat nici în ziua de azi...în anul 1973, într-o sesiune a consiliului popular județean s-a trasat sarcină primăriei municipiului să delimiteze și să amenajeze spații de joacă pentru copii în vecinătatea blocurilor de locuințe. Cîte 8-au executat pină acum, pot fi numărate pe degete. Ba. mal mult: unele asociații de locatari și-au procurat fel de fel de grilaje metalice, bare și s!r- me cu care au împrejmuit perimetrele din jurul blocurilor, silind copiii să se joace pe aleile dintre clădiri, pe unde circulă mereu o sumedenie de autovehicule....începeam însemnările de față că buzoienllor să spună că orașul lor e un permanent șantier. Perfect adevărat. Dar șantierele începute trebuie să se și încheie cu bine.

lode re

arătind le place

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scintell"
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IERI A SOSIT ÎN CAPITALĂ TOVARĂȘUL LE DUAN
9

(Urmare din pag. I)

Pe aeroport, mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei își manifestă 
entuziast satisfacția pentru vizita 
solilor eroicului popor vietnamez, 
pentru reîntîlnirea dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Le Duan. 
Se scandează numele celor doi con
ducători de partid, se aclamă pen
tru prietenia româno-vietnameză, 
se dă expresie sentimentelor fră
țești pe care le nutresc reciproc 
popoarele noastre.

Numeroși studențl vietnamezi, 
aflați la studii și specializare in 
țara noastră, salută cu deosebită 
bucurie pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan.

Cei doi conducători de partid 
părăsesc aeroportul într-o mașină 
escortată de motocicliștl.

La intrarea în București, ca și 
pe marile artere ale Capitalei, îm
podobite cu drapelele de stat ale 
României și R.D. Vietnam, mii de 
oameni ai muncii întîmpină solii 
poporului vietnamez cu aceeași 
caldă însuflețire, expresie a prie
teniei profunde, a solidarității în
tregului nostru popor față de po
porul Vietnamului eroic. Mulțimea 
aclamă neîntrerupt, împărtășindu-și 
satisfacția pentru legăturile strîn- 
se, frățești, stabilite între cele două 
partide, țări și popoare, adeziunea 
deplină la politica marxist-leninis- 
tă a partidului și statului nostru, 
sentimentele de dragoste față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
stimă și prețuire față de tovarășul 
Le Duan.

Străbătînd culoarele vii formate 
din miile de bucureșteni, coloana 
oficială se oprește în Piața Scînteii.

Aici, în semn de adîncă cinsti
re, tovarășului Le Duan i se oferă 
cheia de aur a orașului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular al municipiului, a spus : 
„în numele comitetului municipal 
de partid și al consiliului popu
lar, al tuturor locuitorilor orașului 
București, vă rog să-mi îngăduiți, 
stimate tovarășe Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, să vă adresez dumnea
voastră, celorlalți oaspeți vietna
mezi, un cordial salut și o căl
duroasă urare de bun venit în ca
pitala Republicii Socialiste Româ
nia.

Doresc, de asemenea, să mă fo
losesc de acest prilej pentru a sa
luta cu deosebită stimă și respect 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, condu
cătorul iubit al partidului și po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele cetățenilor Bucureș- 
tiului, vă rugăm, mult stimate to
varășe Le Duan, să primiți cheia 
orașului nostru, ca simbol al înal
tei stime și prețuiri pe care o a- 
cordăm eroicului popor vietnamez, 
dumneavoastră personal, al priete
niei și solidarității frățești dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre".

Mulțumind, tovarășul Le Duan a 
spus : „Sînt deosebit de fericit că 
am posibilitatea de a vizita fru
moasa dumneavoastră țară, minu
natul oraș București.

In numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, al poporului nostru, adresez 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului român mul
țumirile cele mal călduroase pen
tru ajutorul acordat în lupta noas
tră împotriva imperialismului a- 
merican și edificarea socialismului 
in țara noastră. Poporul nostru 
păstrează întotdeauna vie în amin
tire vizita făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele 
de recunoștință pentru ajutorul 
primit din partea poporului român.

Am convingerea că prin această 
vizită prietenia dintre partidele și 
popoarele noastre se va întări și 
mai mult".

Grupuri de tineri oferă tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Le Duan 
buchete de flori. Se scandează 
„Ceaușescu — Le Duan". Cei doi 
conducători de partid răspund cu 
căldură la ovațiile entuziaste ale 
mulțimii.

în aceeași atmosferă de puterni
că însuflețire, coloana de mașini 
străbate Șoseaua Kiseleff, pînă la 
Piața Aviatorilor. Aici, mii de 
bucureșteni întîmpină cu aceeași 
aleasă stimă și considerație pe cel 
doi conducători de partid.

La intrarea în piață, micii trom- 
petiști pionieri dau semnalul pen
tru onor.

în fața drapelului României, 
pioniera Daniela Dima, coman- 
dantă de detașament, prezintă ra
portul. Secretarului general al 
Partidului Comunist Român și pri

mului secretar al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam 
li se oferă garoafe roșii, cravate 
și insigne pionierești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan, ceilalți conducători ai 
partidului și statului nostru, mem
brii delegației de partid și guver
namentale vietnameze străbat pe 
jos piața, răspund cu căldură ma
nifestărilor pline de simpatie ale 
mulțimii.

Numeroase grupuri coregrafice 
și corale prezintă sugestive mo
mente artistice inspirate din boga
tul folclor românesc și vietnamez, 

în centrul pieței, studenți 
sportivi alcătuiesc cu trupurile

Omagiu eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socialism
Joi după-amiază, tovarășul Le 

Duan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, a depus, în 
semn de omagiu, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete, 
și-au adus omagiul lor celor care 
au luptat pentru înaltele idealuri 
ale poporului român membrii de
legației Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a Guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam, 
tovarășii : Le Thanh Nghi, Nguyen 
Co Thach, Nguyen Van Kha, La 
Khac și Nguyen . Van Dao.

La solemnitate au luat parte to
varășii Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educației 
și învățămîntului, Ion Catrinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Gheor
ghe, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal București, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Erau prezențl ambasadorul 
României la Hanoi, Tudor Zam
fira, și ambasadorul R, D. Vietnam 
la București, Nguyen Thanh Ha.

La sosire, o companie militară, 
aliniată pe platoul din fața mo
numentului, a prezentat onorul. 

lor o piramidă în mijlocul căreia 
înalță îngemănate drapelele de 
stat ale României și R. D. Vietnam.

Tineri și tinere în frumoase cos
tume naționale încing, apoi, o tra
dițională horă, în care se prind și 
cei doi conducători de partid.

în această atmosferă de un vi
brant entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan 
se îndreaptă spre reședința re
zervată solilor poporului vietna
mez.

Aici, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan a 
avut loc o scurtă convorbire, des
fășurată într-o ambianță de caldă 
prietenie.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Democrate Vietnam.

După depunerea coroanei, asis
tența a păstrat un moment de re
culegere.

A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

în încheierea solemnității, perso
nalitățile vietnameze și române au 
primit defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres) In timpul vizitei protocolare

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Le Duan In tradiționala horă din Piața Aviatorilor

-------- „„„..jiu;  ________ _.......  rjnes'ncj sdoiqn 1? ti-

PENTRU ÎNCHEIEREA CU SUCCES A ANULUI ECONOMIC 1975

Eforturile întreprinderilor, 
fructificote prin sprijinul centrulei

Anul economic 1975 — încheiat cu bune rezultate în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă ! Iată o sarcină esențială a fiecărui colectiv de întreprindere, pentru a cărei înfăptuire, în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, conducerile unităților productive, organizațiile de partid au datoria de a mobiliza întreaga capacitate creatoare, energiile și inițiativa oamenilor muncii. Concomitent însă, mai mult ca oricind, centralele industriale au obligația de a sprijini direct, nemijlocit, conducerile întreprinderilor in soluționarea tuturor problemelor de care depind recuperarea restanțelor, acolo unde au apărut, îndeplinirea și chiar depășirea planului de toate unitățile din componența lor. Am concentrat investigațiile noastre în acest sens, în cîteva unități din cadrul CENTRALEI INDUSTRIALE DE MOTOARE ȘI MATERIALE ELECTROTEHNICE DIN BUCUREȘTI.în 10 luni, colectivul ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI ELECTRICE DIN CAPITALA și-a depășit planul 
la o serie de produse principale : motoare electrice, generatoare de curent alternativ, grupuri de sudură, echipament electric auto și pentru tractoare ș.a. ; totodată, a livrat suplimentar la export produse în valoare de 8 milioane lei valută. To-- tuși, sarcinile de plan la producția globală și marfă nu au fost realizate integral.— în prezent, eforturile noastre 
sînt concentrate, cu deosebire, asupra suplimentării producției la sortimentele solicitate de beneficiarii interni si clienții externi — ne spune ing. Aurel Săiceanu. întregul nostru colectiv este hotărît să recupereze neîntîrziat restantele, să încheie acest an cu bune rezultate.Intr-adevăr, activitatea din aceste zile de la întreprinderea de mașini electrice oferă tabloul unei munci dîrze, tenace a colectivului său pentru ca, odată cu îndeplinirea sarcinilor zilnice de plan, să lichideze și răminerile în urmă. Deosebit de important este că întreaga activitate se desfășoară în condițiile unei mai bune organizări a producției șl a muncii, unor susținute acțiuni politico-educative, sub controlul nemijlocit al comitetului oamenilor muncii șl comitetului de partid din întreprindere.La sfîrșitul fiecărei zile de mun
că, biroul comitetului de partid 
ei conducerea întreprinderii analizează modul cum s-a îndeplinit planul de producție în fiecare sector de fabricație în parte. In cadrul acestor „operative" se examinează problemele care apar în activitatea producti
vă ; ele se rezolvă imediat, fără nici o amînare. Situația realizării planului 
șl a măsurilor preconizate In acest scop sînt urmărite îndeaproape și de secretarii organizațiilor de bază, împreună cu conducerile secțiilor, cărora le revin mari răspunderi In a- ceste direcții si care au sarcina de a interveni operativ, ori de cîte ori o cere producția.Acest mod concret de a conduce și controla activitatea productivă își demonstrează eficienta. în prima decadă dîn luna noiembrie, realizările sînt substantial sporite la numeroase sortimente. O dovadă concludentă că stă în puterea acestui harnic colectiv să încheie anul economic 1975 cu rezultate bune la toti indicatorii de plan.Care dintre unitățile centralei au acum nevoie de sprijinul specialiș
tilor centralei și pentru ce 7 Una 

dintre ele este ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC AUTO DIN SF. GHEORGHE, deoarece rezultatele pe 10 luni nu s-au ridicat la nivelul prevederilor planului.— Ca urmare a măsurilor luate în ultima perioadă în întreprindere — preciza inginerul-șef al unității, ing. Benedek Iosif — în luna octombrie, planul de producție a fost Îndeplinit, dar nu s-a putut recu-
Ancheta noastră în trei 
unități din Centrala de mo
toare și materiale electro

tehnice

pera decît o parte din restanțele e- xistente la sfîrșitul trimestrului III al anului.Dacă centrala intervenea din vreme. întreprinderea amintită nu se afla intr-o atare situație. Practic, a- ceasta nu a dispus de comenzi la nivelul planului, ceea ce a duș la folosirea incompletă a capacităților de producție ale întreprinderii. Restantele puteau fi mult mai mici dacă prin intervenția centralei nu se in- tirziau omologarea și introducerea în fabricație a unor noi produse. Abia în ultimul timp s-au luat măsuri pentru soluționarea acestei probleme. Tinind seama de capacitatea de lucru insuficientă a atelierului de proiectare — principala cauză a rămi- nerii în urmă a omologării și introducerii in fabricație a produselor prevăzute în planul tehnic — centrala industrială a aprobat noi posturi de specialiști pentru acest atelier. Pînă în prezent au fost angajați o parte din inginerii și tehnicienii necesari, dar posturile respective nu au fost ocupate în totalitate.Strict necesară s-a dovedit a fi, de asemenea, asigurarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor pentru asimilarea noilor produse. In a- cest scop, s-a urmărit, în primul rînd. mărirea capacității de producție a propriei sculării. Concomitent, s-au încheiat convenții de colaborare cu întreprinderile „Conect" din București. „IMATEXT" din Tg. Mureș. „Electrotimiș" din Timișoara, „Metrom" din Brașov și „Metaloteh- nica" din Tg. Mureș ș.a., pentru e- laborarea proiectelor și S.D.V.-urilor 

unor produse. Un sprijin substanțial l-a primit întreprinderea și din partea activiștilor de la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, împreună cu specialiști de la Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, analizînd modul de realizare a sarcinilor cuprinse în planul tehnic al unității, a întocmit un amplu program de măsuri, cu termene și responsabilități precise, menite să îmbunătățească situația existentă în acest domeniu. Ră- mîne însă ca neîntîrziat conducerea întreprinderii și centrala de resort să aplice punct cu punct măsurile stabilite, pentru a se recupera cit mal mult din restanțele la producția fizică și a se îndeplini prevederile planului tehnic.Un sprijin neîntîrziat din partea centralei așteaptă și ÎNTREPRINDEREA DE CONDUCTORI ELECTRICI EMAILAȚI DIN ZALAU. Desfășurată în condiții bune pînă în septembrie a.c., activitatea unității s-a soldat — în opt luni — cu îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor cantitativi ai producției. In septembrie însă, nivelul realizărilor a scăzut brusc la 83.61 la sută la producția globală industrială, 85,08 la sută la producția-marfă și la 99,02 la sută la productivitatea muncii. în luna octombrie, situația a rămas neschimbată. Cum au apărut aceste restante care periclitează îndeplinirea integrală a planului pe anul 1975 ?— Unele probleme nerezolvate încă de centrala noastră influențează negativ activitatea colectivului — ne-a spus tov. Cornel Miclean. inginerul șef al întreprinderii din Zalău. In primul rînd. nn avem Iacul necesar pentru conductori de dimensiuni sub 0,4 pînă la 0,05 mm. din care motiv producția de sîrmă emailată a fost afectată în lunile sentembrie și octombrie. In al doilea rînd. deși ne aflăm în ultimele luni din acest an. forurile de resort nu au asigurat desfacerea producției la nivelul planului. Noi ne-am zbătut, dar fără sprijinul urgent al centralei nu vom putea încheia în bune condiții activitatea economică din acest ultim an al cincinalului.Centrala industrială trebuie să intervină prompt pentru rezolvarea problemelor care se ridică în unitățile din Sf. Gheorghe și Zalău, ca și în alte întreprinderi din componenta sa. Sprijinul■ concret, neîntîrziat este cît se poate de necesar, deoarece. în esență, prin recuperarea restantelor și îndeplinirea integrală a planului pe acest an se creează un suport trainic de trecere la realizarea ritmică. din primele zile, a sarcinilor din anul viitor.
Ilîe ȘTEFAN 
TOMORI Geza 
Gheorahe RUSU

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI MEDIAȘ

Rezultate bune în acțiunea de autoutilareSucceselor dobîndite în ultimii ani de întreprinderea de geamuri Mediaș în direcția diversificării, înnoirii și modernizării producției li se alătură realizări remarcabile pe linia autoutilării și diminuării importurilor. Elocvent în acest sens este faptul că, numai în acest an, valoarea utilajelor, mașinilor și pieselor de schimb executate cu forțe proprii se ridică la peste 18 milioane lei, acest volum urmînd să crească în 1976 la 23—25 milioane lei, iar în următorii 2—3 ani să se dubleze. De reținut că este vorba de mașini jși utilaje cu un grad înalt de complexitate, competitive cu utilaje similare din străinătate, ca șl de faptul că multe din ele sînt concepute și proiectate de specialiștii întreprinderii. Printre acestea sa numără instalațiile complet automatizate pentru fabricarea geamului securizat și instalațiile și mașinile pentru șlefuirea geamurilor pe cant. Prin acționarea simultană a unor dispozitive speciale, productivitatea acestor utilaje este de trei ori mai mare decît cea a mașinilor folosite pînă acum. In ultimul timp, 
o deosebită atenție se acordă și e-

ȘANTIERELE DE IRIGAȚII NU CUNOSC „PAUZE DE IARNĂ
...mai ales atunci cind lucrările sint intirziate, ca in sistemulîn anul viitor, suprafața care se va iriga va trebui să ajungă la două milioane hectare. Pentru aceasta este necesar ca toate amenajările prevăzute a se realiza in acest an să fie terminate și date in exploatare la termenele planificate. Cumulînd restanțele din anii anteriori cu sarcinile din acest an, înseamnă că trebuie date în folosință amenajări pe o suprafață de 322 000 ha. La Departamentul îmbunătățirilor funciare am fost informați că această suprafață va fi gata în două etape distincte. Prima — la 31 decembrie a.c., cind urmează săfie predate unităților agricole beneficiare 133 000 ha, iar a doua — la30 mai 1976, cind vor fi puse în funcțiune amenajările pe restul suprafeței de 189 000 ha. Se afirmă că, pe suprafețele care urmează săfie date în exploatare în luna decembrie a.c., toate lucrările de con-strucții-montaj au fost terminate, iar probele cu apă s-au făcut pe mai bine de 50 000 ha.Lucrările sint întirziate. pe suprafețele care urmează să intre în exploatare în luna mai a anului viitor. Am urmărit această problemă în cadrul sistemului de irigații Giurgiu— Răsmirești. Aici, în luna mai a anului ce vine, pe teritoriul județului Teleorman trebuie date în exploatare peste 41 000 ha. Chiar la începutul investigației noastre, pe rele trei șantiere din acest sistem am reținut păreri contradictorii referitoare ,1a respectarea termenelor de punere In funcțiune. Tov. Vasile Boncotă, director adjunct al direcției agricole județene, afirmă : „La vară nu vom putea iriga cele 41 000 ha care trebuie date în exploatare în luna mai". ..Vom termina lucrările la termenul stabilit" — susțin tovarășii Cornel Teodorescu si Ovidiu Ionescu, șefii șantierelor Răsmirești si Găuiani. Pe ce se bazează aceste afirmații ? Redăm mai întii punctul de vedere al direcției agricole.în luna octombrie, comitetul județean de partid, împreună cu direcția agricolă și Banca pentru agricultură și industrie alimentară au efectuat

xecutiei unor mașini și utilaje solicitate de alte sectoare ale industriei ușoare. Nu de mult, de pildă, a fost pusă la punct producția de mașini de turnat piese, de cuptoare de uscat pentru industria porțelanului, precum și mașini solicitate de indus

o analiză pe aceste șantiere. Concluzia la care s-a ajuns a fost următoarea : pe cele trei șantiere ale sistemului de irigații Giurgiu—Răsmirești, lucrările nu s-au desfășurat in ritmul stabilit. La începutul lunii noiembrie, șantierul Găujani înregistra la lucrările de construcții-montaj o restanță față de plan de 25 milioane lei. iar șantierul Răsmirești — de 20 milioane Iei. Cauzele rămînerilor în urmă : nerespectarea programului de muncă, neasigurarea numărului de oameni Ia nivelul prevăzut, folosirea cu randament scăzut a mașinilor și utilajelor terasiere și aprovizionarea neritmică cu materiale de construcții. Cîteva aspecte constatate la fața locului vin să confirme că și acum diferite lucrări sînt tărăgănate. La u- nele puncte de lucru unde trebuia să se muncească din plin — cum ar fi stația de repompare SRP-4 și traseul canalului principal de aducțiune a apei — nu am văzut nici un om, iar multe utilaje terasiere stăteau din cauza defecțiunilor. De asemenea, la stațiile de pompare și cele de repompare a apei, ca și la posturile elec

tria sticlăriei, ceramicii și vaselor e- mailate. De subliniat faptul că asemenea utilaje sînt deosebit de solicitate și la export.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

trice de transformare, a căror construcție a fost terminată, trustul „Electromontaj“-București și întreprinderea de instalații-montaj a Departamentului îmbunătățirilor funciare nu au început montarea echipamentului tehnologic. Atrage atenția și eșalonarea nejudicioasă a lucrărilor de investiții. La șantierul Răsmirești, circa o treime din volumul anual de investiții a fost planificat să se realizeze în lunile noiembrie și decembrie. Dacă se adaugă și cele 20 de milioane restanță, rezultă că în ultimele două luni ale anului pe acest șantier trebuie să se realizeze aproape jumătate din volumul anual de investiții.Să vedem pe ce se bazează optimismul constructorului cind afirmă că lucrările vor fi terminate la timp. Aflăm că, de fapt, urmează să fie date în funcțiune numai obiectivele vitale care asigură funcționarea de ansamblu a sistemului. „Celelalte lucrări — spunea tov. Ovidiu Ionescu, șeful șantierului Găuiani — așa cum s-a procedat și-n alte cazuri, pot fi realizate și dună ce se va face recepția de punere în funcțiune a sistemului. Se acreditează, deci, ideea punerii in funcțiune a sistemelor fără să fie gata toate lucrările prevăzute în documentațiile de execuție. Este vorba de impermeabilizarea canalelor, capitol la care sînt cele mai mari restanțe, nivelarea terenului pentru udarea pe brazde a circa 4 000 ha, lucrare pentru care, de fapt, nici nu există proiecte de execuție. A- ceastă tendință de a finaliza unele lucrări după darea în exploatare a noilor amenajări pentru irigații, car*

Fonta, oțel 
și laminate 
peste planColectivul Combinatului siderurgic Hunedoara a înscris în cronica întrecerii socialiste 150 000 tone fontă, otel și laminate finite realizate peste sarcinile de plan la zi. Sporul producției de metal s-a obținut îndeosebi prin utilizarea la parametri ridicați a agregatelor, scurtarea duratei de elaborare a șarjelor și sporirea vitezei da laminare, ceea ce a dus la creșterea productivității muncii pa ansamblul combinatului. In a- celași timp s-a imbogătit șl gama sortimentală, prin asimilarea a 13 mărci noi de oțeluri cu caracteristici calitative superioare. De asemenea, unităților constructoare de mașini din țară le-au fost livrate peste prevederile de plan o cantitate da laminate din oteluri aliate și Înalt aliate echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a 4 000 de tractoare. (Agerpres).

Giurgiu-Răsmireștia provocat atitea neajunsuri în funcționarea altor sisteme, trebuie combătută energic, nu trebuie admisă sub nici un motiv.Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? Acum, cind timpul a început să se răcească, pe șantierele sistemului Giurgiu—Răsmirești ritmul de lucru nu trebuie slăbit, cl, dimpotrivă, trebuie să se lucreze intens pentru a se recupera restanțele și a se realiza volumul de lucrări prevăzut. Conducerile șantierelor și ale unităților de montaj au datoria să acționeze Imediat și cu toată răspunderea pentru înlăturarea deficientelor, să asigure cadrele necesare și o bună organizare a muncii la toate punctele de lucru. In scopul grăbirii lucrărilor, șantierele trebuie să se bucure de un sprijin mai eficient din partea organelor locale de partid și, în primul rînd, din cartea Direcției agricole a județului Teleorman, care nu trebuie să stea în espectativă, să se rezume la analize, ci trebuie să pună serios umărul pentru ca în sezonul rece să se lucreze din plin ne șantiere. La rîndul său, Departamentul îmbunătățirilor funciare are obligația să ia măsuri hotărîte. mal ales pentru soluționarea problemelor legate de aprovizionarea șantierelor cu materiale. De operativitatea cu care vor acționa toți a- cești factori depinde crearea condițiilor pentru recuperarea grabnică * restantelor, pentru executarea tuturor lucrărilor și darea în exploatar* Ia termen a suprafețelor prevăzuta pentru luna mai 1976.
Aurel PAPADIUG
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Mal mică sau mai mare, aflată în oraș sau în sat, aproape fiecare școală din cuprinsul țării dispune de o bază didactică adecvată realizării unui invățămint strins legat de viață, de practică, în concordanță cu principiile instructive și educative înscrise în hotărîrile partidului nostru, in Directivele Congresului al XI-lea, privind dezvoltarea și modernizarea școlii de toate gradele. în fiecare an, din bugetul statului se alocă zeci de milioane de lei pentru modernizarea cadrului și sporirea dotării cabinetelor și laboratoarelor. După cum, în fiecare an, inițiative, concepții originale, eforturi meritorii ale multor colective profesorale adaugă acestei baze didactice, din resurse locale, mijloace și modalități deosebit de eficiente pentru îmbinarea firească, rațională, logică a noțiunilor științifice din lecții cu demonstrarea șl aplicațiile lor practice.Pornind de la aceste considerente se ridică, firesc, întrebarea : eum este utilizată această zestre didactică in predarea lecțiilor de chimie, fizică, biologie, ș.a.m.d. ?La consfătuirile cadrelor didactice, care au precedat deschiderea acestui an școlar, unele Intervenții critice semnalau că mijloace tehnice intrate în dotarea școlilor — cum ar fi magnetofonul, radioul, televizorul etc. — nu sint integrate în procesul de învăță- mînt, fiind utilizate doar ocazional în activitățile din afara clasei (județul Timiș) ; că profesori de fizică predau lecțiile fără să efectueze lucrările practice prevăzute în programa școlară (județele Argeș și Bacău) sau că profesori de fizică, chimie, biologie, geografie, deși au la dispoziție laboratoare și cabinete, țin lecțiile tot în clasă, recurglnd tot la cretă și la tabla neagră (Școlile generale nr. 23, nr. 185, Liceul de mecanică nr. 18 — din București). Ana- lizind și dezbătind pe larg problemele complexe ale legării cunoștințelor științifice de viață, de practică și, implicit, ale utilizării dotărilor din laboratoare și cabinete în procesul Instructiv-educativ se propuneau măsuri și soluții pentru cit mai buna și eficienta desfășurare a lecțiilor în laborator. Urmarea 1...Ne aflăm la liceul real-umanist „George Enescu" din Sinaia. Două laboratoare de fizică și cite unul de chimie și biologie, cabinete de geografie, istorie, limbă și literatură română, științe sociale oferă o bază didactică modernă pentru predarea lecțiilor. Dar, deși laboratorul, bine dotat cu planșe, mulaje, mostre, se află la doi pași, ora de biologie de la anul II se desfășoară în clasă.— De ce aici și nu în laborator ?

— Pentru că toate obiectele expuse li distrag pe elevi — ne explică prof. Petre Iancu.

— Atunci aș fi trimis pe cineva să caute laboranta.Insistăm să fie căutată, dar laboranta, cu cheile, nu e de găsit... în compensație, vizităm laboratorul de biologie : mai degrabă un depozit de material didactic, în neorînduială.— Avem laboratoare și cabinete bine dotate, dar ele nu sînt folosite suficient, pentru că nu toate cadrele didactice le înțeleg rolul important In procesul de învățămînt — recunoaște prof. Ovidiu Movilă, directorul liceului.Este, oare, suficientă numai această recunoaștere, fie ea și din partea conducătorului instituției ? Oare consiliul profesoral n-ar trebui să aibă un rol mai activ în buna gospodărire

Rutina —lacăt la ușa 
laboratorului școlar

Prof. Elena Iliescu, directoare adjunctă a liceului, încearcă să justifice acest punct de vedere :— Tovarășul Iancu este un profesor bine pregătit și lecția respectivă ținută de dinsul în clasă are aceeași eficacitate și fără materialul ajutător din laborator.Să înțelegem din această afirmație că numai profesorii . ceva mai slab pregătiți au nevoie de laborator ?! Și potrivit, probabil, acestei optici didactice greșite, laboratoarele liceului după-amiaza sint închise, iar laboranta — care răspunde de inventar — plecată.Pornim mai departe. La Liceul real-umanist din Bușteni situația este aproape similară. Profesoara Maria Scăoșeanu ține ora de chimfe în clasă. La laboratorul de fizică aparatele sint sub cheie. Și aici laboranta este plecată, deși a fost programată o ședință de lucru a cercului de fizică al elevilor.— Practic, azi nu avem nevoie de aparate — afirmă prof. Viorel Ciu- botaru.— Și dacă, totuși, ați fi avut T

șl utilizare în procesul de învățămînt a zestrei didactice a liceului ?în alt colț de țară — la Școala generală din comuna Trifești, județul Iași — aceeași situație. în laboratorul de chimie și fizică — 4 dulapuri cu instalații și substanțe pentru chimie și alte 4 cu aparatură pentru lecțiile de fizică. Toate încuiate. Aflăm că de la începutul anului școlar nu s-ă umblat niciodată la ele. De ce ?— Profesorul titular este în concediu medical — se justifică prof. Constantin Scutelnicu, directorul școlii.Ca -și cum profesorii suplinitori n-ar avea datoria să facă lecții și demonstrații practice cu elevii în laborator 1 Dar aici nu este vorba de a dovedi netemeinicia unor justificări, evident fără fundament. Important este, credem, de scos în relief existența unei optici care nu poate fi numită altfel decît retrogradă. Orientarea către o maximă eficiență a în- vățămîntului nostru, eforturile făcute în acest sens de către Ministerul Educației și învățămintului, de inspectoratele școlare, rămln în unele locuri investiții nerodnice numai și numai din pricina lui „așa am

apucat". A „crede" mai mult în „clasicele" cretă și tablă dectt in aparatura modernă, a cărei eficiență didactică este de mult verificată, reprezintă o atitudine incompatibilă cu felul de a gindi, de a concepe munca un profesor cu orizont modern.Cu atît mai mult cu cît In raidul nostru, chiar In județele menționate, am întâlnit și multe școli în care laboratoarele și cabinetele școlare reprezintă cu adevărat cadrul prielnic al unor lecții vii, interesante, unde fiecare elev participă frecvent la efectuarea unor demonstrații și lucrări practice, absolut necesare înțelegerii și aprofundării cunoștințelor științifice. Tocmai pentru că există o asemenea experiență pozitivă, inițiative lăudabile, nu pot fi tolerate, la numai cițiva pași, situații ca cele a- mintite mai sus. Nu este mai puțin adevărat că din discuțiile cu unii profesori și directori de școli au rezultat și u- nele greutăți, determinate fie de sistemul greoi, i- noperant în care sînt gospodărite și gestionate bunurile din inventarul laboratoarelor și cabinetelor școlare, fie de insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru utilizarea, întreținerea sau recondiționa- rea aparatelor și utilajelor didactice. O intervenție mai activă a forurilor locale de învățămînt, o îndrumare mai concretă în vederea identificării modalităților pedagogice celor mai adecvate pentru buna desfășurare a lecțiilor, la toate disciplinele și îmbinarea organică a teoriei cu practica, ar fi de real folos școlilor în întreaga lor activitate.Pentru că — de ce să n-o spunem deschis ? — insuficienta utilizare a materialului tehnic-ilustrativ de care dispune școala, ținerea acestuia în neorînduială ori sub cheie oferă elevilor o nedorită lecție de gospodărire necorespunzătoare a unor bunuri ce aparțin școlii, societății, în care au fost investiți bani, muncă și inteligență umană, în scopul nobil de a servi perfecționării conținutului învățămintului, pregătirii teoretice și •practice a tineretului școlar.
Florîca »INULESCU, Con
stantin CAPRARU, Manole 
CORCACI

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală. Școala contem
porană Tehnologie didac’- 
tică ; lucrul în grup, g Dia
loguri pe terne de educație 
preșcolară.

16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
13,35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
18,55 Tragerea Loto.
19.10 Film documentar.
19.20 1001 de seri : „Bunica" de 

Barbu ștefănescu Delavran- 
cea.

19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv. Cine șl ce îm

piedică afirmarea gîndiril 
tehnice proprii ?

20.20 File de dicționar. • Meda
lion : regizorul Jiri Menzel.

Filmul artistic „Băiatul 
care caută fericirea". Pre
mieră pe țară. In distribuție: 
Jan Hrusinsky, Jana Giergie- 
lova.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL TI

17.00 Telex.
17,05 Anchetă socială TV : „Mal 

mult costă ața decît fața..,",
17,40 Emisiune de educație este

tică. Interferări ; muzica și 
poezia (I).

18,05 Cîntece ale zilelor noastre. 
Selecțiuni din prima ediție 
a Festivalului cîntecului pen
tru tineret și studenți — 
București 1975.

18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Baletul „Raimonda" de Gla

zunov. Interpretează ansam
blul de balet al Teatrului 
Mare Academie de Stat din 
Moscova. Soliști : Nina Ti
mofeeva, Nicolai Fadeecev, 
Irina Holina, Alexander La- 
pauri, Natalia Kasatkina, An
drei Kondratov, Irina Pro
kofieva. Coregrafia : Leonid 
Lavrovski.

2110 Telex.
21,15 Viața economică a Capitalei. 

Avanpremieră la 1976. Azi — 
sectorul 2.

21.35 Treptele afirmării.
22,00 Povestiri din Pădurea Nea

gră. Reportaj TV.

Idei și forme
în muzica de cameră

Istoria și
(Urmare din pag. I)

educarea tineretului
sențiale grupează elementele constitutive, de preț ale patriotismului : conștiința apartenenței la o realitate geografică și istorică. social- politică și spirituală certă și conștiința marilor răspunderi ce derivă din apartenența la aceste realități. In trecut, iubirea de patrie era condiționată, în mintea celor mai înaintați gînditori ai vremii, de emanciparea socială a celor mulți și oropsiți, de emanciparea națională a țării, a poporului. Ceea ce In vremurile trecute constituia preocuparea u-nor învățați $i bunipatrioți, astăzi, cînd visele lor sînt împlinite, cînd orînduirea socialistă înalță pe o treaptă superioară componentele definitorii ale patriotismului, educația patriotică constituie o Îndatorire de cinste a tuturor factorilor de răspundere față de tineret. între acești factori, școala, organizațiile de tineret ocupă unul din cele mai de seamă locuri. Nici o disciplină școlară și nici un prilej nu trebuie ignorate sau subestimate in preocuparea de a sădi în mintea și inima tineretului dragostea față de patrie, de trecutul poporului, de minunatele realizări ale vremurilor noastre.

Dragostea pentru limba strămoșească, cunoașterea valorilor culturii naționale, populare și culte ofe-. ră prilejuri minunate pentru prețuirea creațiilor spirituale ale poporului nostru. ,.Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai..." — balada „Mioriței" emoționează și impresionează, deșteaptă sentimente de mîndrie și prețuire față de creatorii unor asemenea comori. Optimismul, încrederea în puterea de creație a omului, istețimea minții și în- demînarea mîinilor, dăruirea pînă la sacrificiu pentru trăinicia operei durate sînt alte caracteristici ale spiritualității poporului român — balada „Meșterului Manole" sau a „Mănăstirii Argeșului" sînt doar două dintre multele dovezi.Cunoașterea și, ca urmare, prețuirea tradițiilor de muncă și de luptă ale poporului constituie calea cea mai dreaptă pentru a înțelege adevărul că viața de acum este rezultatul multor sacrificii ale înaintașilor. Iar din cunoașterea a- cestui trecut și a prezentului, atît de deosebit de trecut, tineretul va învăța cum să făurească mai bine viitorul fericit, liber și independent al tării și națiunii. Trecut-pre- zent-viitor, trei coloane trainice ale edificiului național, puncte de legătură peste

veacuri Intre ceea ce a fost de valoare și de preț, între ceea ce este de valoare și de preț și între ceea ce va fi de valoare și de preț. £n acest fel trebuie înțelese, de către educatori, cuvintele înțelepte, rostite de cel ce iubește din toată inima acest tineret, de cel ce veghează cu grijă părintească la viața lui demnă, la fericirea lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Oare cum s-ar simți un popor care nu și-ar cunoaște trecutul, nu și-ar cunoaște istoria, nu ar prețui și nu ar cinsti această istorie ? Nu ar fi ca un copil eare nu-și cunoaște părinții și se simte străin in lume? Fără nici o îndoială că așa ar fi. Iată de ce noi avem datoria să cunoaștem, să studiem trecutul de luptă al poporului nostru. A- vem un trecut cu care ne putem minări. în condiții grele, poporul nostru și-a păstrat ființa națională. în a- ceastă parte a lumii, el a fost un factor de progres și civilizație, și-a adus contribuția Ia mersul înainte, pe calea unei vieți mai bune".Valoarea acestor îndemnuri patriotice sporește și mai mult dacă nu uităm adevărul : viitorul se clădește pe trecut și pe prezent, viitorul se pregătește în prezent 1

Interesul suscitat, mai eu seamă în ultima vreme, de muzica noastră camerală, realele succese ale unor manifestări (de pildă, cea de la Brașov) ne îndeamnă să rememorăm cîteva dintre adevărurile principiale legate de acest gen muzical. Ele se propun ca subiecte de meditație pentru profesioniști și, totodată, se vor calde îndemnuri adresata melomanilor dornici nu numai să asculte, ci să și facă muzică de cameră, în spiritul unei vechi tradiții a culturii noastre muzicale.Muzica de cameră are, după cum bine se știe, in rîndul genurilor muzicale — legitatea ei, anume modalități istoricește constituite și in continuă înnoire, care ii conferă o marcantă specificitate. Dar, dincolo de a- ceastă condiționare o- biectivă, dezvoltarea muzicii românești de cameră, în ultimele trei decenii, a pus In prim plan adincirea și lărgirea unor legături vitale cu fondul de frumos și adevăr artistic care face parte din imensul tezaur ai culturii românești. Modalitățile de valorificare a unor sugestii venite din cultura, din arta populară pot fi extrem de diferențiate, ceea ce explică șl nuanțarea Stilistică, e- videntă, în evoluția muzicii noastre camerale. Lucrul cel mai prețios constă poate in dobîndirea unei arte autohtone moderne, in definitivarea unei tradiții moderne, care indică drumuri sigure în viitor. Ceea ce ne bucură în mod deosebit este consolidarea sentimentelor de continuitate, fapt care leagă creațiile unor generații succesive de muzicieni, unde se disting cu claritate ^nume de compozitori

Incepind cu Enescu pînă la cele mai tinere condeie de astăzi. în creațiile de virf inre- gistrate pe acest parcurs, înscrise in ultimă instanță Intr-o unitate superioară, cuprinzătoare, se reflectă și se precizează un ethos distinct românesc, un tonus vital, o forță artistică firmă viața de in plenitudinea generozitate tească ce vreacomunice semenilor. Chiar dacă prin apartenența creației de
ce »- 
astăzi 
ei, o 
sufle- 

să se

însemnări de
Wilhelm BERGER

gen, prin forma lor, multe lucrări de profil contemporan implică un anume grad de abstracție, muzica se păstrează accesibilă prin mesajele ei, prin emoționalitatea sădită in ea, prin forța de convingere pe care o degajă. Firește, conținutul emoțional al unei sonate sau al unul cvartet de coarde nu poate fi tălmăcit, transcris prin cuvinte, precum acest lucru nu este posibil pentru o simfonie sau concert instrumental. Poetica muzicală Înscrisă în filele partiturii trebuie să fie suficient de puternică pentru a convinge prin mijloacele ei proprii. Nici un compozitor nu poate medita în abstract. Problematica pe care o imaginează și o traduce in acest act artistic este, prin felul ei de a fi, o problematică a zilelor . noastre, o idee a acestui timp, o parte a efortului o- mului contemporan.în ansamblul mișcării muzicale mondiale, muzica românească de cameră a cunoscut în

deceniile din urmă un ritm al devenirilor cu totul excepțional, ceea ce a dus la acumularea unor realizări de prestigiu național fi internațional. în lumina acestui adevăr, sarcina majoră ce revine compozitorilor de muzică de cameră este menținerea acestui curs ascendent care Implică o dezvoltare armonioasă a tuturor modalităților specifice genului (mă refer Ia sfera sonatei, a trio-ulul, a cvartetului da coarde, a cvintetului cu pian sau pentru ansamblu de suflători...), precum înnoirea în substanță a mesajului artistic comunicat prin forme moderne, dar neapărat accesibile ; in acest timp dobîndirea unei simplități complexe ca semnificație artistică, în care să vibreze cu adevărat o lume de idei și emoții ce își caută împlinirea in inima, In conștiința publicului. Pentru că în acest gen operează cu stringență criterii de selecție, de valoare, extrem de severe, care fac ca lucrările insuficient gîndîte șl realizate, cu insuficientă acoperire Ideatică și emoțională să sg elimine de la sine, în acest sens un deziderat al zilelor noastre constă în dezvoltarea sistematică pe temeiul unui program de perspectivă a muzicii instrumentale și vocale de cameră, In varietatea aspectelor constituante. Numai astfel se asigură un mers înainte spre înalt, pe măsura tradițiilor — care obligă și conferă un sentiment de deplină ■ încredere — pe măsura interesului suscitat de acest gen în rîndurile publicului nostru, un public din ce în ce mai avizat, generos și tocmai de aceea deosebit de exigent
CONSILIUL CULTURII Șl EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE anunțâ, în cadrul 
planului de colaborare culturalâ 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și R. P. Chineză, spectacole 

extraordinare susținute de 
Ansamblul de cîntece 

și dansuri
„LIAONIN" 

din R. P. Chineză
Spectacolele vor avea Ioc la

Opera Română, duminică 30 no
iembrie și luni 1 decembrie 1975, 
ora 19,30, la Sala Palatului, 
miercuri 3 decembrie 1975, ora 

19,30Spectacole vor mai avea loc șl la Timișoara (19 și 20 noiembrie) ; Reșița (22 și 23 noiembrie) ; Craiova (25 și 26 noiembrie a.c.).Biletele se vind, pentru București, la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, țel. 13 53 75, iar pentru, provincie, la agențiile teatrale din localitățile respective.
„TEATRU FĂRĂ SCENĂ"în sala mică („Studio 42") a Teatrului de Nord din Satu- Mare, colectivul actoricesc al secției române a abordat acea formulă de spectacol care se poate numi „teatrul fără scenă" sau „teatrul rotund", pentru că actorii își interpretează rolurile, recită sau cintă chiar In mijlocul spectatorilor. Primele spectacole : o reușită selecție de poezie patriotică din lirica românească clasică și contemporană, balade ale poeților români, cintate (ambele în regia lui Mihai Raicu). (Octav Gru- meza).

COLOCVIU 
DE EDUCAȚIE 

PATRIOTICĂDin inițiativa secției de propagandă a Comitetului județean de partid Prahova, la Palatul culturii din Ploiești a avut loc un interesant colocviu, prilejuit de prezentarea prestigioasei lucrări științifice „Mihai Viteazul", apărută recent în Editura Academiei. în fata unui public numeros (profesori de Istorie, cadre de la muzeele și arhivele statului din localitate, tineri de la liceele șl institutul de petrol și gaze din Ploiești), dr. Nicolae Stoicescu, cercetător principal la institutul de istorie „Nieolae Iorga", a prezentat lucrarea, punind în eviden

CULTURALță contribuția pe care o aduce prin documente inedite la o cunoaștere și mai bună, la o interpretare judicioasă a perioadei în eare a domnit Mihai Viteazul. în continuare, activiști de partid, editori, cadre didactice au subliniat rolul pe care îl are cartea de cercetare în e- ducația patriotică a tinerilor, aspecte ale predării istoriei In școli, ale prezenței tematicii istorice în programele cluburilor muncitorești, ale caselor de cultură. (Constantin Căpraru).

ARTIȘTII 
DE LA POALELE 

TARCĂULUILa Comănești (Bacău) funcționează de un an un cenaclu al artiștilor plastici amatori. Membrii lui sînt mineri, forestieri, profesori, medici, oameni care iubesc pictura, grafica, sculptura, arta fotografică. Printre ei, timplarul Constantin Rusei, minerul Gheorghe Spulber, tehnicianul Petru Ionaș, profesorii Octavian Hanganu și Eugenia Boteanu și alții. Truda lor creatoare este cunoscută și prețuită de tovarășii lor de muncă, de publicul din localitate, prin intermediul expozițiilor organizate în sălile Clubului C.P.L. Numai in acest an au fost organizate opt asemenea expoziții. (Gheorghe Baltă).

COR CENTENAR 
LA BOCȘACorul din Bocșa — așezare cu vechi tradiții de cultură muncitorească — își serbează în a- ceste zile centenarul. Cu acest prilej, forurile județene de cultură și artă și cele locale au inițiat aici o „Săptămînă culturală", al cărei program cuprinde : concerte ale corurilor și orchestrelor din localitate și din împrejurimi ; spectacole ale brigăzilor și altor formații artistice; întilniri ale membrilor corului sau ale cenaclurilor literare cu compozitori de seamă; simpozioane. în final vor avea loc concerte susținute de ansambluri corale oaspete la sărbătorirea corului centenar. (Nicolae Cătană).

„NOAPTE ALBĂ" Mircea BRADU

la Teatrul de stat din OradeaContinuînd o bună tradiție a reprezentării pieselor istorice, Teatrul de stat din Oradea a deschis stagiunea 1975—1976 cu poemul dramatic „Noapte albă" de Mircea Bradu — pe care l-a oferit, recent, în cadrul unui turneu în țară, și spectatorilor bucureșteni. Teatrul orădean răspunde astfel în mod semnificativ imperativului actual al scenei românești, in dublul sens al promovării dramaturgiei originale și al unei contribuții cit mai largi la educarea publicului.Poemul lui Mircea Bradu a oferit realizatorilor spectacolului — direcția de scenă Zoe Anghel-Stanca — un material literar dens, un conflict bine Închegat — în care sînt Implicate atît contradicțiile social-istori- ce între primele voievodate românești din Transilvania și forțele invadatoare străine, cît și dramele personale ale eroilor — cîteva personaje vii, cu destine și evoluții interesante, dramatice (voievodul Menumo- rut, Usubuu, căpetenia oas- tei dușmane, Domnița), dar mai ales o problematică istorică și umană generoasă. Descifrind sensurile Simbolice ale piesei, regia a evitat o interpretare scenică riguros istorică, In tradiția marilor spectacole ilustrativ-evocatoare ; ea a Încercat, și în bună măsură ■ izbutit, să transcrie aura 

de legendă a textului, cu intenția clară de a reliefa valențele acestuia în ceea ce privește caracterul de permanență a luptei poporului român pentru libertate și independență. luciditatea politică și perseverența diplomatică a celor mai însemnați conducători ai săi, abnegația și spiritul lor de jertfă în fața vicisitudinilor istoriei, triumful demnității și umanismului românesc.
CARNET TEATRAL

Direcția de scenă a utilizat, sub semnătura scenografei Eliza Popescu, un decor sugestiv, constituit ain cîteva platforme suprapuse, albe, puțind semnifica in egală măsură o cetate sau un interior, încadrate în faldurile zvelte ale unor perdele care, sub focul reflectoarelor, au calitatea de a naște atmosferă și 4e a proiecta parcă tot ce se întîmplă în scenă în eternitatea istoriei. în acest cadru, personajele — înveș- mîntate intr-un mod mai puțin izbutit — evoluează într-o alternanță de ritmuri, de natură să accentueze dinamismul acțiunii (acolo unde, in text, aceasta trenează), ori, dimpotrivă, să sublinieze momentele solemne, de cumpănă și gravitate istorică.Interpreții vădesc, în ansamblu, un efort evident de 

integrare în spiritul viziunii regizorale, dar nu întotdeauna izbutesc, cu toții, să păstreze echilibrul necesar. Ion Mîinea aduce în scenă un voievod Menumo- rut însuflețit de ideile mari pe care le slujește ; gestul lui e măsurat, glasul capătă inflexiuni calde, profunde, ori, dimpotrivă, severitatea lucidității, privirea și tăcerile exprimă aproape întotdeauna tensiunile e-
moționale ; un rol bun și o realizare care contribuie eficient la transmiterea mesajului patriotic al piesei. Eugen Țugulea, mai puțin servit de text, izbutește totuși să contureze convingător personalitatea aparent contradictorie a căpeteniei „Usubuu", Alia Tăutu îi conferă „Doamnei" prestanța unei soții de voievod și căldura dureroasă a mamei care-și vede fiica îndepărtată, dar Înțelege rațiunea superioară a faptului. Debutul recentei absolvente a I.A.T.C. Ileana Iarciue In rolul „Domniței" confirmă un talent autentic, afectat uneori de gesturi exterioare și deintonații lacrimogene. Prezente notabile — lnțpr-preții celor doi „Cro,-nicari" : Laurian Jivanși artistul emerit Dorel Ur- lățeanu (acesta din urmă 

accentuind uneori prea a- pă3at latura pitorească a personajului). Tulburător, comentariul cîntat de Anca Miere Chirilă (Doica). Jean Săndulescu a găsit calea justă către interpretarea „Solului din Nord" (mai puțin unele exagerări în ton), ceea ce nu putem spune decît în foarte puține momente despre Marcel Popa, un Bora dezaxat, halucinat, lipsit de consistență socială. Radu Neag, Nicolae Barosan, Ion Abrudan s-au străduit cu folos să învingă partituri dificile prin concizia lor, ca și Eugen Harizomenov, un actor dotat, dar care n-a înțeles de data aceasta că gestica și încruntările excesive nu pot amplifica biografia unul personaj.Fără îndoială, concepția regizorală și, în bună parte, traducerea ei în realitate scenică servesc piesa lui Mircea Bradu și, dacă ea ar fi fost realizată consecvent, spectacolul orădean ar fi constituit o reușită și mai importantă. Regizoarea pare șă se fi lăsat însă antrenată excesiv de dorința de a întregi prin mișcare ceea ce textul a oferit cu oarecare zgîrce- nie.Un spectacol nefiind insă nieiodată un fapt de artă definitiv încheiat, teatrul din Oradea are neîndoielnic posibilitatea de a lucra în continuare, pentru a-i împlini rodul artistic și educativ.
Mihai VAS1LIU

într-un singur deceniu, o Specie deosebit de viguroasă a documentarului cinematografic — filmul de anchetă socială — s-a impus, cucerind aprecierile publicului larg, precum și ale criticii care i-a sesizat valențele educative și perspectivele de creație înnoitoare (în anul 1966, la cel de-al III-lea Festival național al filmului de la Mamaia, filmul-anchetă „Cazul «D»“ a fost distins cu „Premiul criticii"). în perspectiva timpului, putem spune că apariția, la noi, a filmului de anchetă socială a constituit reflexul prompt, în arta documentarului, a spiritului de amplă dezbatere și de consultare publică asupra problemelor mersului nostru înainte, inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului, continuat, dezvoltat, perfecționat după Congresele al X-lea și al XI-lea.Devenit, ani de-a rîndul, punctul de efervescentă ai activității creatorilor de la Studioul „Al. Sahia", filmul-anchetă a polarizat rapid forțe de prestigiu care, alăturindu-se efortului de pionierat depus cu pasiune și perseverență de unii creatori ca Al. Boiangiu și Florica Holban, au lărgit aria investigației sociale și au afirmat totodată modalități diferite în promovarea criteriilor etice fundamentale modelării o- mului nou, Cineaști cu vocație și experiență ca Titus Mesaros, Mirgl Ilieșu, Dumitru Done, I. Moscu, Paul Orza și alții s-au consacrat deopotrivă descoperirii unor cazuri și împrejurări de cit mai larg interes, cît și rezolvării problemelor, uneori spinoase, ale creației de acest gen, Succesele n-au lipsit. De la dimensionarea filmului-anchetă 

în limitele restrictive ale scurt-metrajului pînă la diversificarea formelor de realizare și expresie cinematografică (acestea inclu- zind și efortul de adaptare a unor mijloace tehnice o- bișnuite cerințelor de mobilitate specifice anchetei) au fost obținute, cu inspirație și trudă, rezultate de o indiscutabilă calitate fil- mică. Ceea ce, cum era firesc, a dat imbold frecventării acestor posibilități ale
Filmul de anchetă socială 

în așteptarea relansării
documentarului social chiar pe teme socotite pînă atunci, din inerție sau prejudecată, ca „dificile" (cum ar fi ridicarea unui caz individual, „intim" la condiția de problemă de interes general, sau apelul la colaborarea publicului în rezolvarea unor neajunsuri). în scurtă vreme, a- ceastă modalitate a făcut școală și, astfel, urmînd exemplul cineaștilor a- mintiți, tineri documentariști, ca Felicia Cernăianu sau Constantin Vaeni, au probat o reală înzestrare pentru acest gen (filme ca ,,în fiecare zi" și, respectiv, „începuturi" nu sînt decît două din multele e- xemple posibile).Cu toate acestea, in mod surprinzător, în ultimii ani, numărul unor . asemenea filme este în continuă seădere — ca și cum ele ar fi reprezentat „o modă" și 

nu Îmbogățirea cinematografiei noastre, în spiritul timpului, cu o nouă modalitate educativă, care-și justifică și permanentizarea și continua strădanie de perfecționare. De asemenea, în ultima vreme se acreditează ideea că, întrucît anchete sociale există și pe micul ecran (am putea adăuga că ele apar curent și în presă tipărită), continuarea producției lor la studioul „Al Sahia" ar

Puncte 
de vedere

„dubla" strădaniile din aceste domenii, documentarul urmînd. deci, să-și caute un profil artistic autonom, într-o arie ce exclude ancheta-socială. E- xiștă, credem, o confuzie intre scop și modalități : ancheta nu este, cum ar apărea într-o viziune simplistă, doar un interviu multiplicat prin numărul subiecților, ci o cercetare riguroasă șl aprofundată, operînd in zone atotcuprinzătoare ale vieții sociale, acțiune ce comportă modalități filmice variate, in funcție de adevărul abordat, în acest sens, conceptul origina! al documentaristului nu este În

corsetat de un procedeu „gazetăresc", ci, dimpotrivă, el poate extrage din realitatea imediată, prin mijlocul ales, substanța unei creații eficace și durabile, atît sub raport educativ, cit și estetic. Este a- devărat că filmul-anchetă presupune rigori speciale (înregistrate „pe viu", urmărirea în timn a anumitor fenomene etc.), fără de respectarea cărora s-ar îndepărta de la menirea șa 

eșențială de a-și bizui pledoaria pe fapte și caractere autentice, ajungînd — qum s-a petrecut uneori — să simuleze „tranșe de viată" prin filmări aranjate in prealabil în care interpret! ocazionali sau profesioniști evoluau in fața aparatului de filmat ce urma o traiectorie dinainte studiată-Dar la fel de evident este că efortul in această direcție este justificat de eficienta speciei respective. De aceea, credem că trebuie să i se acorde mai multă atenție, întrucît cultivarea trăsăturilor înaintate de caracter — preocupare permanentă, desfășurată astăzi la scara întregii noastre societăți — nu se poate dispensa de aportul scurt-metrajului documentar, care, în modalitatea anchetei sociale, se bucură, datorită valorilor sale e

ducative, de sufragiile a milioane de spectatori. Codul eticii și echității socialiste oferă cineaștilor orizontul cuprinzător și fecund pentru realizarea a numeroase filme de anchetă socială, fie evidențiind e- xernple demne de a fi Însușite, fie denunțind comportamente antisociale și creind astfel un curent combativ de opinie publică împotriva a tot ceea ce dăunează progresului societății noastre. îndeosebi, filmul de anchetă socială iși dovedește utilitatea in educarea tinerei generații, datorită putinței sale de a convinge și orienta, fără didacticism și într-o manieră captivantă, în direcția unei armonioase împliniri profesionale și morale a omului de mîine, al cărui profil se conturează azi. Filme ca „Iscusința nu așteaptă vîrsta" de Titus Mesaros, „Cineva ține la mine" de Paul Orza, „Iarna unor pierde-vară" de I. Moscu sau „Pe orice căi" de Dumitru Done sînt cîteva din filmele-anchetă, alese dintr-o producție recentă, care argumentează virtuțile amintite mai sus. Atît cîheaștii' care le-au realizat, cît și alții ar putea fructifica experiența do- bîndită, astfel tncît producția filmului de anchetă socială să cunoască o cuvenită înviorare.Este necesar, deci, ca strădaniilor pasionate, concretizate adesea în certe reușite, ale creatorilor de la studioul „Al Sahia" să li se răspundă prin stabilirea, în planul tematic, a ponderii justificate de Importanța filmului-anchetă, astfel îneît să putem asista la o relansare a acestei atît de actuale specii cinematografice.
Eugen ATANASIU
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Președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 

scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Zambia

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIUEUI 
DL MINIȘTRI Al SIRIEI, MAHMOOD AL-AYOUBI 
CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

în alocuțiunea rostită în cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare, ambasadorul ALBERTO NKANDA KALYATI a transmis președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un salut cordial si urări frățești din partea președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda. De asemenea, el a transmis partidului, guvernului și poporului român un mesaj prietenesc din partea Partidului Unit al Independenței Naționale, a guvernului și poporului zam- tes*".Exprimlnd gratitudinea sa pentru primirea caldă, prietenească ce i s-a făcut In țara noastră, vorbitorul a arătat că, în spiritul bunelor relații româno-zambiene, va acționa, in tot timpul misiunii sale în România, ..pentru adîncirea și întărirea pe mai departe a legăturilor de prietenie și cooperare, care există deja în domeniile politic, economic, social și cultural, spre avantajul reciproc al celor două țări".„Zambia — a spus In continuare noul ambasador — admiră în mod deosebit conducerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică și apreciază eforturile susținute pe care le faceți pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în tara dumneavoastră. Poporul Zambiei muncește, de asemenea, cu perseverență pentru transformarea țării sale Intr-o societate umanistă, pe baza filozofiei umanismului".în continuare, vorbitorul a spus :„Noi, în Zambia, apreciem în mod deosebit contribuțiile dumneavoastră la promovarea înțelegerii internaționale, a păcii și dreptății. Pe plan internațional, ca membre ale Națiunilor Unite, ambele noastre țări au conlucrat la soluționarea problemelor majore și la promovarea înțelegerii între națiuni".Arătînd, în continuare, că rolul și contribuția României în înlăturarea rămășițelor colonialismului sînt mult
Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 

guvernamentale româno-filipineze >
de colaborare economică și tehnicăJoi Ia amiază a sosit In Capitală Troadio Quiazon, ministrul comerțului din Filipine, președintele părții fflipineze în Comisia mixtă guvernamentală româno-filipineză de Colaborare economică și,, tchnjc'ă^ pentru a participa la lucrările primei^ sesiuni a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române In comisie, de alte persoane oficiale.Au fost prezențl Râul Rabâ, în- «ărcinat cu afaceri ad-interim al

LA C.P. L. REGHIN

Tipuri noi de instrumente muzicale 
și articole de sport

La Complexul de prelucrare a lemnului Reghin, colectivul de oameni ai muncii acționează permanent pentru diversificarea, asimilarea și îmbunătățirea continuă a calității produselor, pentru obținerea unei înalte eficiente economice și în vederea asigurării competitivității produselor pe piața internă șl externă, reducerea consumurilor șpecifice șl a cheltuielilor da producție. în anii cincinalului, au fost asimilate peste 300 de produse noi : instrumente muzicale, articole de sport, ambarcațiuni, mobilier. Au fost asimilate ambarcațiunile de performanță — caiace, canoe, schifuri și ve- ltere, diferite ambarcațiuni de
LOTOCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 7 NOIEMBRIE 1975EXTRAGEREA I : Categoria I : 1 variantă 25 la sută autoturism Dacia 1 300 și 1 variantă 10 la sută a 28 000 lei ; cat. 2 : 1,95 a 23 146 lei ; cat. 3 : 11,75 a 3 841 lei ; cat. 4 : 16,40 a 2 752 Iei ; cat. 5 : 67,85 a 665 lei ; cat 6 : 135,05 a 334 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 1 577 lei. 

apreciate, ambasadorul zambian a spus : „Zambia este recunoscătoare tării dumneavoastră pentru ajutorul valoros acordat mișcărilor d<9 eliberare din Africa de sud. Vă încredințez, domnule președinte, că țara mea este în continuare hotărîtă să asigure ca masele asuprite din acea parte a Africii să fie eliberate".în încheiere, noul ambasador și-a exprimat, incă o dată, hotărîrea de a contribui, prin întreaga sa activitate In România, la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare româno-zam- biene.A luat apoi cuvîntul președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Mulțumind pentru salutările cordiale șl frățești ce i-au fost adresate, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, călduroase urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în îndeplinirea înaltei sale misiuni consacrate cauzei progresului și prosperității poporului zambian. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis Partidului Unit al Independenței Naționale, guvernului și poporului Zambian prieten cordiale urări din partea partidului, a guvernului și poporului român.„Folosesc acest prilej — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — pentru a evoca cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit între partidele, țările și popoarele noastre. Ele au cunoscut un curs mereu ascendent în ultimii ani și au cuprins tot mai multe domenii de activitate. în ce ne privește, vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea continuă a acestor relații, pentru transpunerea iii viață a înțelegerilor și acordurilor pe care le-am semnat în timpul vizitei me'e în Zambia și a vizitei președintelui țării dumneavoastră la București".

Republicii Filipine la București, și membri ai ambasadei.
★Joi după-amiază, la Palatul din Piața Victoriei au îpceput lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-Jilipineze de colaborare ecorionîică ’ și tehnică. Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România este condusă de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar delegația guvernamentală a Republicii Filipine — de Troadio Quiazon, ministrul comerțului al acestei țări. (Agerpres)

agrement șl utilitare, iole. în grupa de articole de sport s-au fabricat noi tipuri de schiuri pentru copii, pentru Instruire și sport de performantă, crose pentru hochei, rachete de tenis, mese de tenis, arcuri pentru tir și aparate de gimnastică. S-a diversificat și reînnoit, de asemenea, producția secției de instrumente muzicale cu tipuri noi de chitare de școală, chitare clasice de concert, chitare electrice. S-a trecut la fabricația in serie a mobilierului rustic și al celui pentru hoteluri. Ponderea produselor noi și repro- iectate in ansamblu] produselor finite este acum de 80 la sută, față de anul 1970. (Cornel Po- găceanu).

EXTRAGEREA A Ii-a s Categoria A : 1 variantă 25 la sută a 50 000 lei ; cat. B : 1,85 a 21 625 lei ; cat. C : 3,70 a 10 813 lei ; cat. D : 15,75 a 2 540 lei ; cat. E : 68.65 a 583 lei ; cat. F : 185.95 a 215 lei ; cat. X : 1 392,80 a 100 lei.REPORT CATEGORIA A : 17 996 lei.

Referindu-se la politica externă a țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat :„în relațiile sale cu alte state, România promovează cu consecvență principiile egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și Ia amenințarea cu forța. De asemenea. România se pronunță pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale menite să asigure dezvoltarea nestingherită a tuturor națiunilor și popoarelor, și în primul rîr.d a țărilor în curs de dezvoltare, accesul lor larg la cuceririle științei și tehnicii moderne".„Republica Socialistă România — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — și-a manifestat și îsi manifestă solidaritatea cu lupta popoarelor din Africa pentru consolidarea independenței lor politice și economice, a acordat și acordă sprijin politic, moral și material mișcărilor de eliberare de pe continentul african, salută cu deosebită satisfacție victoriile obținute de popoarele africane care și-au cucerit de curînd independența națională ; în același timp condamnăm ferm politica de discriminare rasială și de apartheid".în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador mult succes In îndeplinirea misiunii ce i s-a încredințat și l-a asigurat de sprijinul guvernului român și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească și cordială cu ambasadorul Republicii Zambia, Alberto Nkanda Kalyati.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Silviu Ciirticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
vremea

Ieri in țară : Vremea s-a menținut rece. Cerul a fost variabil, mai mult noros în sudul și estul țării. Local, în Moldova, s-au semnalat burnițe și ninsori slabe, iar în sudul Dobro- gei a plouat. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Cotnari și 11 grade la Gurahonț, Chișineu-Criș și IlOlod. în București : Vremea a fost, îjțcțiișă. Vintui a suflat slab, pină la potrivit.
•

Noi reglementări ADAS in 
automobilistilor

avantajul

De curînd, Administrația Asigurărilor de Stat a adus noi îmbunătățiri la reglementările privind asigurările facultative de autovehicule. Astfel, la asigurările de avarii auto, încheiate de Cei care și-au procurat autoturisme prin I.D.M.S. cu plata integral sau în rate, ADAS acordă despăgubiri, în perioada de garanție de 6 luni, respectiv în perioada de plată a ratelor, și în cazul în care autoturismul a- sigurat a fost, condus de o altă persoană decît asiguratul. Tot in aceeași perioadă, ADAS a- cordă despăgubiri și pentru pagubele produse ca urmare a furtului sau a tentativei de furt a autoturismului sau a unor părți componente sau piese ale acestuia. Trebuie menționat faptul că ADAS acordă aceste despăgubiri fără vreo plată suplimentară de primă.O altă noutate pe care o »- nunță ADAS este aceea că la asigurările pentru avarii auto, care se vor Încheia sau reînnoi, primele de asigurare au fost re-
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TENIS
Sâptâmîna viitoare, 

la București, un meci 
Năstase — ConnorsMarți, 18 noiembrie, amatorii de tenis din Capitală vor avea prilejul să urmărească meciul dintre campionul român Ilie Năstase și nord- americanul Jimmy Connors. întîlni- rea se va desfășura la Palatul sporturilor și culturii. Cei doi jucători urmează să sosească la București în cursul zilei de duminică, venind de Ia Londra.Biletele de intrare pentru acest meci, care va începe la ora 18,00, s-au pus în vinzare incepind de astăzi la agenția C.C.A., agenția Loto-Prono- sport din pasajul subteran al Universității și casele de la Palatul sporturilor și culturii.*Două surprize au fost Înregistrate în primele meciuri ale sferturilor de finală din cadrul turneului internațional de tenis, contînd pentru „Cupa Dewar". Eddie Dibbs (S.U.A.) l-a e- liminat cu 6—4, 6—2 pe Arthur Ashe (S.U.A.), iar Buster Mottram (Anglia) a ciștigat cu 6—1. 6—0 jocul cu cehoslovacul Jan Kodes. în sferturile de finală, campionul român Ilie Năstase urmează să-l întîlnească pe Ha- roon Rahim (Pakistan), în timp ce Connors (S.U.A.) va juca In compania lui Mitton (R.S.A.).

★în primul tur ai turneului de la Buenos Aires, campionul argentinean Guillermo Vilas l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe compatriotul său Roberto Carruthers, iar italianul Adriano Pa- natta a dispus cu 6—3, 6—2 de columbianul Jaire Velasco. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a Republicii Turcia.Țin să vă exprim mulțumirile mele călduroase și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.Sint, la rîndul meu, încredințat că relațiile de prietenie și bună vecinătate, fundamentate pe principiile enunțate în Declarația comună semnată recent la București, se vor dezvolta continuu, in interesul țărilor, noastre, al păcii și securității in Balcani, în Europa și în lume.
FAHRI 5. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Delegația parlamentară bulgară în județul ClujDelegația parlamentară bulgară, condusă de tovarășul Vladimir Bo- nev, membru al Secretariatului C.C. al P. C. Bulgar, președintele Adunării Populare a R. P. Bulgaria, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită oficială In țara noastră, a sosit joi la Cluj-Napoca.în cursul dimineții, la sediul Consiliului popular al județului Cluj, oaspeții bulgari au avut o întrevedere cu Ștefan Mocuța, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele
0 DELEGAȚIE ROMANĂJoi dimineața, o delegație română condusă de general-maior Gheorgho Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, a plecat spre Conakry, unde, la invitația C.C.

Cronica zilei
Joi dimineața a sosit In Capitală o delegație a orașului Nampho din Republica Populară Democrată Coreeană. condusă de Pek Ciong Hîp, președintele Comitetului administrativ orășenesc, care va face o vizită de prietenie în municipiul Galați. La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de Vasile Cojocaru, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului Ga

Temperatura maximă a fost de 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 șl 17 noiembrie. în țară : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea precipitații izolate. La munte, temporar ninsoare. Vînt potrivit, cu unele intensificări. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 5 grade, mai coborîte în depresiuni, iar maximele între 2 și 12 grade. Pe alocuri se va semnala ’ ceață. în București : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Ceru) va fi variabil, mai mult noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor- variabilă.

duse cu 10 Ia sută. De exemplu, pentru un autoturism „Dacia 1 300“, prima anuală de asigurare era, pînă acum, de 2 200 lei. Odată cu noua reglementare, a- ceasta este cu 220 lei mai mică, adică de 1 980 lei.Importante reduceri de prime s-au acordat și la alte asigurări facultative auto. Față de reglementările anterioare, ia asigurarea suplimentară pentru furt șl la asigurarea pentru incendiu, primele de asigurare au fost micșorate cu 33,3 la sută.La asigurările pentru avarii ca și la cele 'două feluri de asigurări menționate se acordă importante reduceri de prime în următoarele condiții : 10 Ia sută, în cazul în care asigurarea se încheie direct la unitatea ADAS; 15, 25 sau 35 la sută în cazurile în care se reînnoiesc succesiv contractele de asigurare, in funcție de vechimea în asigurare (1, 2, 3 sau mai mulți ani) și dacă pentru perioadele respective anterioare nu s-au plă-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HAND3AL : „Cupa Sileziei"La Katowice au început întrece^ rile ceiei de-a șaptea ediții a „Cupei Sileziei" la handbal, competiție la care, în-acest an, participă reprezentativele feminine ale Cehoslovaciei, României, Suediei, Poloniei și selecționata secundă a Poloniei.în partida inaugurală, handbalistele românce au intîlnit formația secundă a Poloniei, în fața căreia au ciștigat cu scorul de 15—9 (7—5). Cele mai bune jucătoare din echipa României au fost Simona Arghir (4 goluri), Cristina Petrovicl și Doina Furcoi (cite 3 goluri).Intr-un alt meci, prima reprezentativă a Poloniei a întrecut cu scorul de 18—17 (13—10) formația Cehoslovaciei.

TENIS DE MASADupă cum s-a mai anunțat, campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei se vor desfășura intre 20 și 22 noiembrie în orașul Liubliana. Organizatorii acestei tradiționale competiții au desern- nat-o ca principală favorită a concursului feminin pe jucătoarea româncă Maria Alexandru. Urmează, în tabloul favoritelor, Heilman (Suedia), Palatinus (Iugoslavia), Ham- mersley (Anglia), Lotaler (Ungaria), Grofova (Cehoslovacia), Bergeret (Franța) și Hendriksen (R. F. Germania). Favoriții turneului masculin sînt iugoslavii Stipancici și Surbek, suedezul Bengtsson și chinezul Li Peng.în competiția masculină pe echipe vor juca formațiile R. P. Chineze, Cehoslovaciei, Suediei și Iugoslaviei, iar în cea feminină, selecționatele R. P. Chineze, Cehoslovaciei, Ungariei și Iugoslaviei . 

comitetului executiv al consiliului popular județean. în Continuare au fost vizitate întreprinderea „Unirea", unitate profilată în construcția de mașini textile, noi cartiere de locuințe și instituții sociale și culturale din municipiul Cluj-Napoca.în aceeași zi, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Cluj a oferit un dineu în onoarea oaspeților din țara vecină și prietenă. (Agerpres)
A PLECAT LA CONAKRYal Partidului Democrat din Guinee» și a guvernului Republicii Guineea, va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a V-a aniversare a victoriei poporului guineez asupra agresiunii imperialiste.

lați, și loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S.Au fost de față reprezentanți al ambasadei R.P.D. Coreene la București. *La Centrul demografic O.N.U.— România din București a avut loc miercuri o ceremonie în Cadrul căreia, din partea guvernului francez, au fost donate centrului o serie de cărți de specialitate.Cu acest prilej au rostit scurte alocuțiuni ambasadorul Franței în România, Raoul Delaye, si directorul Centrului demografic O.N.U.—România, Ferdinand J.C.M. Rath.
Joi, Ia sediul A.D.I.R.I. a avut loc o masă rotundă, la care a vorbit Lefkos Clerides, președintele Asociației juriștilor din Cipru, fost ministru de justiție, redactor-șef al revistei „Tribuna cipriotă de drept", despre : „Problema Ciprului, problemă de drept internațional". Au luat parte profesori universitari, cercetători ai institutelor Academiei de științe sociale și, politice, funcționari ai M.A.E., juriști.

tit ori țiu se datorează despăgubiri, in baza contractelor de asigurare.Importante reduceri de prime s-au acordat și la asigurările facultative de răspundere civilă, care se încheie cu șoferii organizațiilor socialiste, in sensul că, în loc de 250 de lei cit se plătea pentru o astfel de asigurare cu durata de un an, acum se plătesc numai 125 de lei. în cazul în care șoferii vor încheia asigurarea facultativă de răspundere civilă numai pe durata de 6 luni, vor plăti o primă de 70 de lei, in loc de 140 lei cît se plătea mai înainte.Prin noile reglementări »-au mai acordat asiguraților și alte avantaje. Pentru relații suplimentare și încheierea de asigurări, cetățenii se pot adresa Im- puterniciților ADÂS din unitățile socialiste, filialelor A.C.R., agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități teritoriale ADAS.

FOTBAL : în preliminarii 
olimpice. Olanda — Franța 

2—3în localitatea olandeză Veendam »-a disputat meciul dintre selecționatele Olandei și Franței contind pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal (grupa a patra europeană). Fotbaliștii francezi au terminat învingători cu scorul de 3—2 (0—1), prin golurile înscrise de Royer (min. 47), Rubio (min. 49) și Schaer (min. 85). Punctele gazdelor au fost realizate de Karstens (min. 30, dm lovitură de la 11 m) și Veenendal (min. 58).Următorul meci din această grupă se va disputa la 3 decembrie, cînd echipa Franței va lntîlni, pe teren propriu, formația reprezentativă olimpică a României.*Peste 40 000 de spectatori au urmărit meciul dintre echipele Portugaliei și Cehoslovaciei, disputat Ia Porto în cadrul grupei I a campionatului european de fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Oaspeții au deschis scorul in minutul 7 prin Ondrus, iar in minutul următor Nene a înscris golul egalizator.în clasamentul grupei conduce echipa Angliei cu 7 puncte (golaveraj 10—2), urmată de formațiile Cehoslovaciei — 7 puncte (12—5), Portugaliei — 4 puncte și Ciprului — zero puncte.
★Echipa de fotbal F. C. Argeș, aflată In turneu in Bulgaria, a jucat la Pernik cu formația locală Minior, care activează în prima divizie a campionatului. Partida s-a încheiat la egalitate ; t—3.

Joi după-amiază au continuat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi.Pe baza concluziilor șl propunerilor rezultate din discuțiile purtate în grupele mixte de lucru, consti-*Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, a fost, joi dimineața, oaspetele constructorilor de tractoare din Brașov. Primul ministru sirian și persoanele oficiale care ti însoțesc au vizitat principalele sectoare de producție ale întreprinderii, unde au urmărit procesul de fabricare a tractoarelor românești.
• •

La Ministerul Afacerilor Externe au continuat, joi dimineața, convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialista România, George Macovescu, șl ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Mou- mouni Djermakoye Adamou.A avut loc un schimb de opinii în probleme de interes comun ale vieții politice internaționale.La convorbiri, desfășurate Intr-o atmosferă prietenească, au luat parte Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E., precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră.
★Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru ai guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit joi

Primire la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice InternaționaleJoi la amiază, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a

Realizări ale 
de consumBuna aprovizionare a populației cu un volum sporit și diversificat de mărfuri industriale și alimentare este o preocupare permanentă șl a cooperației de consum din județul Bacău. în ultimul timp, au fost construite tn sate numeroase magazine noi, iar altele au fost modernizate, pe principiile formelor rapide de desfacere : expunere deschisă, accesul liber la rafturi, autoservirea. In acest an. cooperația de consum băcăuană a dat

Se dezvoltă dialogul între comuniști 
si socialiștiIn condițiile succesului electoral al forțelor de stingă, și in primul rînd al comuniștilor, la scrutinul din 15 iunie și, în a- celași timp, în condițiile adîncirii crizei economice și politice prin care trece țara, ale convulsiilor care se înregistrează în sinul partidului de- mocrat-creștin, apare tot mai limpede că revine stingii italiene să indice o cale de ieșire din actuala situație, iar pentru aceasta, creșterea unității dintre comuniști și socialiști reprezintă condiția esențială.în ciuda deosebirilor de ordin ideologic, P. C. I. și P.S.I. au adesea poziții și inițiative convergente privind orientările generale de politică economică și socială, apărarea libertăților și instituțiilor democratice, liniile mari ale politicii externe. După alegerile din iunie, a- ceastă colaborare s-a intensificat și îmbunătățit, mai ales pe plan local, prin formarea noilor administrații regionale, provinciale și comunale de stingă.Pornind tocmai de la necesitatea gtringe- rii colaborării dintre P.S.I. și P.C.I., comuniștii au lansat recent, printr-un interviu al lui Paolo Bufalini, membru al direcțiunii P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I., propunerea de dezvoltare a procesului de apropiere. Atit in interviul acordat revistei „11 Mondo", cît și intr-un articol publicat ulterior tn zia

rul „l’Unită". liderul comunist evidențiază că strategia „compromisului istoric" este strins legată, în esența ei, de necesitatea „unul asemenea proces de apropiere a celor două componente, socialistă și comunistă, ale mișcării muncitorești italiene, în condițiile, firește, ale menținerii diversității și caracterului distinct al rolurilor și funcțiilor celor două partide". „Este vorba —
CORESPONDENȚA 

DIN ITALIA

«e precizează de către reprezentantul P.C.I. ■— de un proces de a- propiere care să tindă spre depășirea punctelor de diviziune pe planul orientărilor ideologice și politice, al strategiei și a însăși concepției despre socialism", și nu „de o propunere politică, de reunificare și cu atit mai puțin de fuziune" între cele două partide.Propunerile comuniștilor au fost apreciate de către socialiști ca „extrem de interesante". „Diferențele de tradiții, de doctrine, de metode dintre cele două partide — remarca Gaetano Arfe, membru al Direcțiunii P.S.I. și director al ziarului „Avânți" — rămîn, fără îndoială, profunde, dar nu de nedepă- șit, prin ele însele", în mai multe ocazii, secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino, a subliniat

tuite pe ministere, cei doi șefi da guverne au examinat concret, pe fiecare acțiune de cooperare, măsurile ce urmează a fi întreprinse da cele două părți In vederea realizării integrale a acordurilor încheiate.Convorbirile au decurs într-o atmosferă de lucru, de înțelegere reciprocă.
♦Pe platoul marii unități a avut loc apoi o prezentare a celor mai noi tipuri de tractoare. Tot aici, primului ministru sirian i-au fost prezentate și o gamă variată de autovehicule, incepind de la autoturisme de oraș pînă la autocamioane de mare tonaj, produse în țara noastră.în aceeași zi, oaspeții sirieni au vizitat fermele întreprinderii agricole de stat Prejmer. (Agerpres)

afacerilor externe 
Republica Niger după-amiază pe ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou.Cu acest prilej au fost discutate inițierea unor acțiuni de cooperare de interes reciproc, în special In domeniile minier și agricol, precum și realizarea de schimburi comerciale bilaterale. *în cursul dimineții de joi, ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger și persoanele oficiale care îl însoțesc au depus o coroană de fiori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Oaspeții din Niger au vizitat apoi Întreprinderea „Semănătoarea" și cartierul Drumul Taberei din București.(Agerpres)

primit pe Khosrow Pakdaman, ministru adjunct la Ministerul Transporturilor și Drumurilor din Iran.(Agerpres)
cooperației 
băcăuaneîn folosință aproape 50 de magazine în construcții noi sau în localuri modernizate. Printre a- cestea se . ngmăță complexul comercial de la Sascut, cuprin- zîhd • raioane de țesături, tricotaje. confecții, încălțăminte, precum și cîteva secții de prestări servicii. Printre magazinele universale și specializate date in folosință în construcții noi se numără și -cele din comunele Dărmănești, Podul Turcului, Prăjești și altele.

importanța Intensificării colaborării dintre cele două partide, „care ar putea fi chemate la responsabilități majore, ca urmare a unei tot mal sporite încrederi populare".Intervenind în dezbateri, secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a arătat că „perspectiva unui pact de alianță între cele două partide nu este considerată în Italia o problemă la ordinea zilei nici de socialiști Îi nici de comuniști", n schimb „se poate și- trebuie aprofundată discuția pentru a încerca să se realizeze o apropiere cît mai mare între pozițiile celor două partide pe plan ideologic și al perspectivelor strategice ale mișcării muncitorești italiene. In cadrul general al Europei bccldentale". A- ceasta „deoarece exigentele unei cît mal substanțiale unități politice șl ideologice a mișcării muncitorești italiene — care să nu limiteze însă autonomia celor două partida — este una din condițiile decisive pentru a- vansarea Italiei pe calea unei reînnoiri democratice și mai departe, spre socialism".Dialogul și dezbaterea dintre cele două partide se află, firește, abia Ia început. Intensificarea lor și in general dezvoltarea colaborării dintre forțele stingii nu poate decît să servească interesele clasei muncitoare italiene, ale tuturor forțelor democratice și progresiste.
Radu BOGDAN
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SESIUNEA O. N. U. LUANDA

„Interesele păcii cer imperios Măsuri pentru afirmarea suveranității
să se pună capăt cursei înarmărilor, naționale a noului stat

să se acorde cea mai înaltă
prioritate dezarmării nucleare* 

subliniază reprezentantul României în Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate

LUANDA 13 (Agerpres). — La Luanda — capitala tinărului stat african independent Republica Populară Angola — au fost adoptate măsuri pentru afirmarea suveranității naționale a noului stat. Imediat după proclamarea independenței a fost dată publicității legea fundamentală a Republicii Populare Angola, in care
NAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Unul dintre cele mai importante puncte de referință ale dezbaterilor de politică generală din Comitetul pentru problemele politice și de securitate asupra celor 19 puncte ale capitolului dezarmării îl constituie „consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității ta lume" — punct adus de România, după cum se știe, în atenția și preo- bupările O.N.U.; Luînd cuvîntul ta cadrul dezbaterilor, reprezentantul României ta acest comitet, ambasadorul Constantin Ene, 

a subliniat că, de la întocmirea, în anul 1974, de către secretarul general al O.N.U., a raportului asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor, situația în acest domeniu a continuat să se deterioreze, ritmul creșterii cheltuielilor militare sporind, în ultimii 5 ani, de patru ori mal repede decît în deceniul trecut, ajungînd la considerabila Sumă de 300 de miliarde dolari. O profundă îngrijorare o creează amploarea pe care a luat-o cursa înarmărilor nucleare, dezvoltarea, diversificarea și acumularea de armament nuclear însumind o uriașă forță de 'distrugere în masă. Acumularea in continuare a unui asemenea potențial de distrugere nu numai că nu mai poate adăuga nimic la securitatea națională, ci, din contra, pune în pericol securitatea tuturor națiunilor.■ România, a continuat vorbitorul, împărtășește convingerea larg exprimată că interesele păcii și securității cer ca, înainte de toate, să se pună capăt cursei Înarmărilor nucleare și susține, de aceea, cu toată fermitatea, ca in negocierile de dezarmare să se acorde cea mai înaltă prioritate dezarmării nucleare. Perfecționările tehnologice ale armamentului nuclear încep să fie guvernate tot mai puțin de necesități de securitate și tot mai mult de punerea la punct a unor noi sisteme de armament. Cercetarea-dezvolta- rea militară se află într-un continuu proces de autodepășire a propriilor descoperiri, conducînd, în practică, la o multiplicare și o perfecționare la infinit a efectelor distrugătoare ale celor mai noi cuceriri ale geniului uman. Cursa înarmărilor îmbracă astfel un pronunțat caracter vertical, armele devenind tot mai perfecționate, mai rapide, mai precise, mai penetrante și mai automatizate. Jumătate din totalul oamenilor de știință și al inginerilor angajați în cercetări și aproximativ 40 la sută din fondurile alocate de toate națiunile lumii cercetării științifice și dezvoltării tehnice sînt utilizate în scopuri militare. Reprezentantul român a evidențiat necesitatea unui program concret de reducere in etape a bugetelor militare, Incepîndu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate, care trebuie să-și reducă fondurile bugetare destinate cercetării-dezvoltării ce a-

alimentează competiția tehnologică Înarmărilor.Vorbind apoi despre incompatibilitatea de structură dintre cursa înarmărilor și noua ordine economică internațională, ambasadorul român a arătat că cheltuielile militare reprezintă o grea povară pentru toate popoarele lumii, frînînd progresul economic și social, dezvoltarea cooperării între state și constituind un obstacol în calea eforturilor pentru rezolvarea celorlalte probleme de care depinde viitorul omenirii. Totodată, cursa înarmărilor provoacă distorsiuni în dezvoltarea economică a tuturor statelor, alimentează inflația și dezechilibrele în balanțele de plăți, creează bariere artificiale în calea transferului de u- tilaje și tehnologii, în calea dezvoltării schimburilor între națiuni, determină o gestiune nerațională a resurselor umane și de materii prime.Rcferindu-se la ritmul negocierilor de dezarmare, nepermis de încet față de escaladarea perfecționării armamentului, ambasadorul C. Ene a subliniat că tergiversarea tratativelor, imobilismul în care se găsesc în momentul de față, le condamnă în mod obiectiv la ineficientă, Intrucit pe parcursul negocierilor pot apărea noi arme, care pot lipsi de obiect tratativele începute pe alte baze și in alte condiții.în încheiere, reprezentantul țării noastre s-a pronunțat în favoarea reactualizării studiului secretarului general al O.N.U. asupra consecințelor cursei înarmărilor, arătînd că a- cesta ar răspunde nevoii de informare continuă a guvernelor și opiniei publice internaționale privind situația existentă pe planul dezarmării. De asemenea, el a apreciat că o cerință fundamentală a desfășurării unor negocieri eficiente de dezarmare o constituie mobilizarea tuturor statelor, a tuturor popoarelor, a unor forțe sociale tot mai largi pentru o acțiune fermă, angajată în vederea Înfăptuirii dezarmării.*NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a aprobat, miercuri, printr-un consens cvasigeneral, recomandarea Consiliului de Securitate privind admiterea Insulelor Comoro ca membru al O.N.U. Rezoluția Adunării Generale reafirmă necesitatea respectării unității și integrității teritoriale a arhipelagului Comorelor.Prin admiterea Insulelor Comore In Organizația Națiunilor Unite, numărul membrilor organizației mondiale se ridică la 143.
★Arhipelagul Comore — denumit și „Insulele Parfumului", datorită producției de plante aromate — este situat în ‘ ......................... ~Indian, gascar. lometri proximativ 300 000 de locuitori.

Întîlnire între liderii 
P. C. Italian 

și P. C. din BelgiaROMA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, s-a întîlnit cu președintele Partidului Comunist din Belgia, Louis van Geyt. Cu acest prilej, a fost reafirmată deplina adeziune a celor două partide la hotărî- rile conferinței de la Bruxelles, din 1974, a partidelor comuniste din Europa occidentală și s-a procedat la un schimb frățesc de opinii și informații asupra problemelor care se află in fața comuniștilor din cele două țări, în acțiunea pentru unirea forțelor muncitorești și populare.

•e arată că surse naționale aparțin întregului popor. La Luanda și-a început, de asemenea, lucrările Consiliul Revoluționar al republicii căruia ti revine sarcina, potrivit prevederilor legii fundamentale, de a elabora și defini principalele orientări ale politicii interne și externe a statului. Una dintre primele măsuri ale Consiliului Revoluționar constă în elaborarea planului de măsuri efective în vederea restabilirii ordinii pe întreg teritoriul țării.După cum anunță agențiile de presă, alte țări, între care Gabon, Siria, Togo, Tunisia, au recunoscut noul stat independent — Republica Populară Angola.

toate principalele re- sînt bunuri care și geologiei

TANANARIVE 13 (Agerpres). — Președintele Consiliului Suprem al Revoluției, șeful statului și guvernului Republicii Malgașe, Didier Ratsi- raka, l-a primit pe Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, președintele părții române la cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică româ- no-malgașe ale cărei lucrări se desfășoară, în prezent, la Tananarive.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, reprezentantul român a transmis șefului statului malgaș un mesaj de prietenie și

urări de sănătate și de prosperitate poporului malgaș.Mulțumind, președintele Didier Ratsiraka a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut de prietenie, urări de sănătate deplină și de fericire, precum și noi succese in activitatea pe pentru binele și porului român.La întrevedere ministrul afacerilor externe al publicii cum și afaceri rive.

care o desfășoară prosperitatea po-au fost prezențl Re- Malgașe. R. Tiandraza, pre- Petre Țăranu, Însărcinat cu a.i. al României la Tanana-

GENEVA

Lucrările sesiunii F. A. O.
Intervenția conducătorului delegației române

sud-estul Africii, în Oceanul la nord-vest de Insula Mada- Are o suprafață de 2 236 ki- pătrați si o populație de a-

Reuniune cu privire la dezvoltarea
socială în EuropaGENEVA 13 (Agerpres). — La Geneva are loc prima reuniune a grupului de lucru permanent privind ezvoltarea socială in Europa, în cadrul căreia se examinează tendințele sociale, urmînd să se stabilească acțiunile ce vor fi întreprinse în cadrul programului european O.N.U. de dezvoltare socială.Intervenind în dezbateri, reprezentantul român Gheorghe Tinea a subliniat dorința țării noastre de a intensifica cooperarea cu celelalte țări europene în cadrul programului. Vorbitorul a insistat asupra semnificației politice a programului, arătînd necesitatea să se angajeze cu curaj și perseverență ta căutarea și găsirea unor noi metode de lucru, să organizeze reuniuni și alte

al

ca acesta mai mult

acțiuni care să-i permită să constituie un factor activ de intensificare a cooperării europene te spiritul principiilor și hotărîrilor adoptate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. El a menționat posibilitatea organizării unor reuniuni pe teme privind problemele dezvoltării sociale în țările balcanice. România, a arătat reprezentantul țării noastre, sprijină organizarea unor astfel de acțiuni.Puncte de vedere similare au exprimat și reprezentanții Greciei și Iugoslaviei, țări membre ale grupului de lucru. Reprezentantul Greciei a anunțat în cadrul aceleiași ședințe dorința țării sale de a găzdui un seminar al țărilor balcanice pe o temă’ de interes specifică pentru acestea.
(Urmare din pag. I)O.N.U. »ă-și Îmbunătățească substanțial activitatea, astfel incit să devină un instrument eficace, pe deplin corespunzător cerințelor actuale.Prin prisma acestor necesități, documentul prezentat de România face o succintă analiză a activității desfășurate de O.N.U. in perioada celor 30 de ani de existentă, subliniindu-se contribuțiile pozitive pe care le-a a- dus in abordarea unoța din problemele contemporaneității, în dezvoltarea colaborării internaționale, rele- vîndu-se, totodată, neajunsurile și punctele slabe care s-au manifestat în activitatea organizației, diminuîn- du-i eficiența, rolul și vigoarea. în lumina acestei analize, documentul trasează direcțiile principale in care se cer Îndreptate eforturile statelor membre in vederea ridicării la un kiivel tot mai inalt. a activității organizației. Prin propuneri constructive, Judicioase și realiste sînt vizate (puncte nodale, de care depinde cu a- devărat ca acest for să joace un rol mult mai activ in viața internațională, să cuprindă in aria sa de acțiune cele mai importante probleme Ia ordinea zilei, de interes vital pentru umanitate, cărora să Ie asigure nu soluții verbale, ci rezolvări concrete, potrivit intereselor arzătoare ale contemporaneității.în acest sens, o cerință fundamentală pe care o evidențiază documentul este aceea ca O.N.U. să reflecte in mod corespunzător realitățile lumii de astăzi. Marile transformări și procese înnoitoare de pe arena internațională — afirmarea tot mai puternică a statelor socialiste, formarea a zeci și zeci de noi state independente, viguroasa manifestare a voinței popoarelor de pace și dezvoltare independentă, participarea tot mai activă la viața internațională a statelor mici și mijlocii, conturarea unui curs nou, deși încă fragil, spre destindere și colaborare — toate acestea trebuie să-și găsească reflectare in structura și funcționarea O.N.U., căci nu-

mal ancorlndu-se în realități, organizația va putea fi în măsură să răspundă problemelor efective ale realității. în acest sens, o cerință prioritară, adevărată „esență a esenței" problemelor, este aceea că O.N.U. nu poate face abstracție de impetuoasa afirmare a conceptului de egalitate în drepturi a tuturor statelor. După cum se știe, ca o expresie concretă a

P. C. Peruan sprijină 
crearea Frontului 

național de apărare 
a revoluției

ROMA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul plenarei celei de-a 18-a sesiuni a conferinței F.A.O. au continuat dezbaterile de politică generală. Luînd cuvîntul în ședința de joi după-amiază. conducătorul delegației române, Constantin Glavan. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, a arătat că țara noastră apreciază că pentru lichidarea foametei, care persistă încă în întinse regiuni ale lumii. și, în general, pentru rezolvarea problemelor alimentației este imperios necesară instaurarea unei noi ordini economice internaționale menite să asigure o dezvoltare armonioasă a tuturor statelor. Vorbitorul a arătat că F.A.O. trebuie

să-și aducă o contribuție importantă la realizarea acestui deziderat prin inițierea unor măsuri și acțiuni concrete.în același timp, este necesară sporirea contribuției F.A.O. la adoptarea unor măsuri vizînd liberalizarea cit mai largă a schimburilor cu produse agroalimentare, asigurarea unei stabilități a prețurilor și piețelor la a- ceste produse, o corelație corespunzătoare între prețurile produselor a- gricole, cele ale materiilor prime și prețurile produselor industrializate. Vorbitorul a arătat apoi că România este favorabilă constituirii fondului internațional de dezvoltare agricolă.

iugoslavo-bulgare

LIMA 13 (Agerpres). — într-un document dat publicității la Lima, Partidul Comunist Peruan își exprimă sprijinul față de propunerea guvernului de a se crea un Front național de apărare a revoluției și cheamă poporul să contribuie la realizarea acestui organism.în fata acțiunilor forțelor contrarevoluționare, fără precedent în ultimii șapte ani. se spune în document. Partidul Comunist Peruan consideră că este imperios necesară constituirea unui front, fără principii sectare, dogmatice sau încercări de tip hegemonie.Totodată, P.C. Peruan își reafirmă sprijinul față de inițiativele guvernamentale îndreptate spre construirea unei societăți noi, socialiste, pentru perfecționarea sistemului instituțional-administrativ al țării.
Președintele S.U.A. va face 
o vizită în R. P. ChinezăPEKIN 13 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că, după cum s-a convenit, președintele Statelor Unite ale Americii. Gerald Ford, va face o vizită în Republica Populară Chineză în perioada 1—5 decembrie 1975.

★WASHINGTON 13 (Agerpres). — Casa Albă a anunțat oficial joi că, după călătoria în Republica' Populară Chineză, președintele Gerald Ford va face vizite în Indonezia și Filipine, în zilele de 5—6 decembrie și, respectiv, 6—7 decembrie. în drum spre Pekin, escale la Anchorage (Alaska) Tokio. președintele va face scurteȘi
Situația din capitala 

LibanuluiBEIRUT 13 (Agerpres). — După mai mult de o săptămînă de acalmie, situația din capitala Libanului s-a deteriorat din nou într-o oarecare măsură, cu începere de miercuri noaptea. In citeva puncte ale orașului s-au înregistrat schimburi de focuri soldate cu circa zece morți. De rul au Joi _ .reapărut pe străzile Beirutului. Majoritatea acestora au fost însă eliberați datorită eforturilor autorităților, dar soarta celorlalți este nesigură.Drept urmare, magazinele, instituțiile, băncile și sălile de spectacol, care își reluaSeră activitățile aproape normal în ultimele zile, au fost joi Închise, iar circulația pe străzi s-a redus simțitor.

asemenea, a crescut brusc numă- de răpiri — circa 150 de oameni fost luați ostatici — miercuri și — de grupurile înarmate care au

tul pus pe căutarea și obținerea consensului statelor în soluționarea problemelor abordate.Din aceeași necesitate a luării în considerare a schimbărilor intervenite decurge și necesitatea ca legea fundamentală a existenței O.N.U., Carta, care a fost elaborată cu mal bine de trei decenii în urmă, să fie adusă și ea la ora marilor transfor-

ATENA Conferință internațională de solidaritate
cu poporulATENA 13. — Corespondentul A- gerpres transmite : în capitala Greciei au început, joi, lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu poporul chilian, la care participă reprezentanți ai opiniei mișcărilor democratice și din numeroase țări.Din România participă condusă de acad. Eugen _____________Conferința își propune să reafirme simpatia, solidaritatea și largul sprijin internațional de care se bucură lupta poporului chilian împotriva dictaturii, să dea expresie cerinței ferme a opiniei publice internaționale de a se aplica efectiv și imediat rezoluția Adunării Generale a O.N.U., care prevede eliberarea tuturor deți- nuților politici și restabilirea drepturilor fundamentale ale omului și a libertăților democratice în Chile.înaintea începerii dezbaterilor, pe

publice, ai progresisteo delegație Jebeleanu.

stadionul Panionios, din capitala e- lenă, a avut loc un mare miting de solidaritate, la care a vorbit Hortensia Allende, văduva fostului președinte Salvador Allende.

BELGRAD ' 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Pe- tăr Mladenov,' și-a încheiat vizita oficială în R.S.F. Iugoslavia. Comunicatul comun publicat cu acest prilej exprimă satisfacția părților pentru progresul colaborării dintre R.S.F.I. și R.P.B., precum și dorința dezvoltării și extinderii în continuare a relațiilor în domeniile politic, economic și cultural pe baza principiilor egalității. respectării suveranității șl integrității teritoriale, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne. S-a căzut de acord ca părțile să stabilească metodele și căile în vederea examinării și rezolvării problemelor dezvoltării în continuare a relațiilor reciproce, inclusiv în problemeîn cursul deosebită a din Balcani, nătatea colaborării bilaterale ca premisă esențială pentru consolidarea păcii si securității în această regiune și în Europa.
controversate.convorbirilor, o atenție fost acordată situației evidentiindu-se însem-

Acțiunile represive continuă în SpaniaMADRID 13 (Agerpres). — Știrile transmise de agențiile de presă informează că autoritățile spaniole au procedat la noi măsuri represive împotriva persoanelor acuzate sau bănuite de apartenență la organizații politice interzise de regimul fran- chist. Astfel, un comunicat oficial al poliției, reluat de agenția Associated Press, anunță că de la 27 august — dată la care a intrat în vigoare o lege care aduce noi îngrădiri libertăților cetățenești — au fost arestate peste 400 de persoane, printre care

membri ai Partidului Comunist din Spania și ai altor organizații declarate ilegale de autorități. Cele mai multe arestări — 130 de persoane — au fost efectuate la Barcelona.Numai în ultimele zile, la Granada, după cum informează agenția France Presse, au fost arestate 37 de persoane, dintre care 10 sînt acuzate că fac parte dint partidul comunist sau din celelalte formațiuni politice ce alcătuiesc Junta Democratică din Spania.

agențiile de presă
Președintele Mao Tzedun s-a întîlnit joi cu U Ne Win, președintele Republicii Socialiste a U- niunii Birmane, președintele Consiliului de Stat, care se află in vizită în R.P. Chineză. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cordială, prietenească.
Convorbiri franco-ceho-SlOVaCO. Joi au *ncePat la Paris convorbirile oficiale între primul ministru al Franței, Jacques Chirac, și Lubomir Strougal, președintele Guvernului federal al R. S.ce. Convorbirile se referă bilaterale și la probleme nale de interes reciproc.

La Praga au luat sfîr?lt lucrările sesiunii comune a celor două camere ale Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Au fost aprobate proiectele de lege privind asigurările sociale, cooperația agricolă, folosirea fondului funciar și a altor bunuri agricole în scop productiv și altele. A fost adoptată, de asemenea, o. hotă- rire care aprobă raportul prezentat de ministrul de externe referitor la politica externă.
Cehoslova- la relațiile internațio-

întrevedere birmano— 
cambodgiana. u Ne Win’ pre* ședințele Republicii Socialiste a U- niunii Birmane, președintele Consiliului de Stat, a avut, joi, la Pekin, o întîlnire cu Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cam- bodgiei.

Papa Paul al Vl-leal a pri_ mit pe Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, într-o audiență privată, anunță agenția M.T.I. în cursul convorbirii, printre altele, părțile și-au exprimat dorința de a îmbunătăți, în continuare, relațiile reciproce.
Cancelarul federal alSchmidt, luînd congresului Par-R.F.G., Helmut cuvîntul în cadrul tidului Social-Democrat din Germania. care se desfășoară la Mannheim, s-a pronunțat pentru continuarea politicii de destindere a relațiilor R.F.G. cu țările socialiste.

transmit
„Țîrgul internațional al 

Pacificului" s_a deschis la Lima în prezența președintelui Republicii Peru, Francisco Morales Bermudez. La ediția din acest an sînt reprezentate întreprinderi din 38 de țări. România participă cu exponate ilus- trînd dezvoltarea unor ramuri de bază ale economiei naționale, între care construcția de mașini, electronica, e- lectrotehnica și chimia.
Un acord de cooperare,n d°- meniul transporturilor aeriene civile între Republica Populară Chineză și Republica Arabă Siriană a fost semnat la Damasc. Prin semnarea acestui document se vor dezvolta relațiile prietenești dintre cele două țări, subliniază agenția China Nouă.

menite să asigure mai complet dreptul tuturor popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor, pe avuțiile lor naționale, a-și organiza viața potrivit voinței și intereselor lor. Tocmai a- cestor cerințe Ie răspunde propunerea țării noastre de a se adopta, în cadrul O.N.U., un Cod de conduită, cu caracter universal, privind drepturile și îndatoririle statelor — ceea ce
Voința si contribuția României socialiste

păcii, securități si colaborării internaționale
mutațiilor din viața internațională, numărul membrilor O.N.U. a crescut de la 51 la înființare, la 143 în prezent, îndeosebi prin primirea noilor state independente ; dar universalitatea de care se apropie acum O.N.U. nu este doar o problemă de număr ; ta prezent acest principiu impune, în mod deosebit, asigurarea condițiilor ca toate statele membre, indiferent de mărime, orînduire socială, de potențial sau nivel de dezvoltare, să participe, pe baza deplinei egalități in drepturi, la întreaga activitate a organizației, sub toate formele și aspectele, inclusiv o reprezentare corespunzătoare în organele ei de conducere. Spre același o- biectiv al democratizării activității organizației converg diferitele măsuri preconizate — de la creșterea atribuțiilor Adunării Generale și mărirea numărului membrilor Consiliului de Securitate pînă la accen-

mări ale lumii de azi. Preconizînd eliminarea din Cartă a unor formulări anacronice, fie că este vorba de prevederi in legătură cu menținerea unor colonii — și doar însăși O.N.U. a votat rezoluții de desființare a colonialismului ! — de menținerea „sub tutelă" a unor țări sau teritorii, fie că este vorba de referiri la țări învingătoare și învinse, propunerile din document au drept scop să elimine ceea ce este depășit, perimat și a devenit caduc, să consacre efectiv în cuprinsul Cartei o realitate majoră și un principiu suprem — acela al deplinei egalități în drepturi a tuturor țărilor.Și în ceea ce privește principiile și normele de relații interstatale, enunțate în Cartă și care la timpul lor au exercitat un rol pozitiv, viața nu a stat pe loc : experiența istorică a dat la iveală și alte principii și norme. care, pe lingă cele din Cartă, sînt

ar reprezenta un aport de o excepțională importanță la statuarea, generalizarea și înrădăcinarea unor relații de tip nou, la cauza păcii și dezvoltării libere a tuturor popoarelor.România consideră — și acest lucru este subliniat cu pregnanță în document — că Națiunilor Unite trebuie să le revină atribuții tot mai importante în înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să ducă la lichidarea marilor decalaje existente, la apropierea și egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare a tuturor statelor, la crearea condițiilor pentru propășirea tuturor statelor în O nu alepro- atita
interesul general al umanității, asemenea activitate corespunde numai sarcinilor economice O.N.U., dar și vocației ei de a mova pacea și securitatea, căci

timp cit persistă fenomenul subdezvoltării, cit lumea continuă să fie împărțită în țări sărace și bogate nu poate fi vorba de o destindere reală, în concordanță cu interesele supreme ale păcii, România’ preconizează creșterea rolului O.N.U. în prevenirea stărilor conflictuale și în soluționarea diferendelor pe cale pașnică, subliniază cu tărie necesitatea angajării organizației pe făgașul înfăptuirii de pași efectivi în direcția dezarmării, ta primul rind a dezarmării nucleare — sarcină fundamentală a O.N.U.Ideile reflectării realităților actuale ta activitatea O.N.U., consacrarea deplinei egalități in drepturi a tuturor statelor în ce privește participarea la activitatea organizației străbat ca un fir roșu și măsurile preconizate de țara noastră în vederea îmbunătățirii structurii, organizării și funcționării organizației. Ele tind să asigure ca O.N.U. să devină intr-adevăr tribună democratică la care popoarele să își poată face glasul, să își poată susține și interesele, contribuind astfel la promovarea țelurilor comune ale întregii umanități.Toate popoarele lumii sînt interesate ca O.N.U. să-și poată îndeplini cit mai eficient misiunea ce-i revine, să constituie un scut de nădejde al păcii și securității, un promotor activ al legalității internaționale, al dezvoltării libere a popoarelor. Tocmai acesta este și sensul propunerilor României pătrunse de spiritul unei înalte responsabilități față de destinele păcii, față de cauza libertății și progresului omenirii, pe care țara noastră le-a prezentat, pornind de la ferma convingere că, prin eforturile unite ale statelor și popoarelor, O.N.U. poate contribui într-o măsură tot mai mare și într-un mod tot mai eficient la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Peste 95 Ia sută din ale
gătorii laoțieni !nscri?i pe tele electorale din Vientiane s-au prezentat la urne, la 5 noiembrie a.c., pentru alegerea noilor membri in consiliile populare — a declarat Tem- deth Vongsar, vicepreședinte al Comitetului administrativ al orașului. în cadrul unei conferințe de presă. El a precizat că la așa-zisele alegeri legislative organizate în trecut, participarea alegătorilor nu depășea 40 la sută.

Senatul Statelor Unite 8 *- doptat cu 93 de voturi favorabile, nici unul împotrivă, o rezoluție prin care se cere Administrației americane să întreprindă măsuri în direcția negocierii unui Cod etic internațional pentru comerț, care să prevină corupția, luarea de mită și contribuțiile cu caracter politic de care s-au făcut vinovate unele corporații multinaționale.

DE PRETUTINDENI
• CĂLDURĂ LA... PO

LUL FRIGULUI. In această toamnă, la Verhoiansk, polul frigului din emisfera nordică, unde mercurul termometrelor ajunge pînă la minus 70 de grade. s-au înregistrat valori mal ridicate decît în multe localități din zona temperată. Astfel, la 1 noiembrie, temperatura s-a ridicat pînă la plus două grade, în același timp, un alt oraș nordic, unde iama începe de fapt în octombrie, Iakuțk, a cunoscut, tot la 1 noiembrie, o temperatură de plus un grad. Specialiștii consideră că asemenea anomalii se petrec cel mult o dată la o sută de ani.
• RECOMPENSĂ. Șoferul britanic Robert Olifith a fost oprit de un agent de circulație, deși șoseaua era liberă și nu-și amintea să fi comis vreo neregulă. Agentul de circulație a insistat să i se prezinte permisul de conducere, a verificat numărul mașinii, apoi l-a invitat pe șofer la primul post de poliție. Aici, surpriză : i s-a înmînat drept cadou un stilou, însemnîndu-i totodată în documentele de conducere „mulțumiri pentru conducere exemplară". Șoferul cu pricina, circuited în plină viteză, a observat pe șosea o... rață care traversa agale, urmată de șase boboci. Deși grăbit, a oprit mașina pînă cînd „pietonii" au traversat strada, fapt observat de agentul de circulație care a procedat în consecință.
• INSECTE ÎMPOTRI

VA INSECTELOR. Trel milioane șî jumătate de persoa- . ne sînt angajate în prezent în R. P. Chineză într-o vastă campanie de combatere a lăcustelor, paraziților și bolilor care atacă cerealele și legumele, informează agenția China Nouă. O noutate o constituie faptul că această campanie se desfășoară nu numai prin cultivarea terenurilor mlăștinoase din apropierea rîurilor în care proliferează lăcustele, dar și prin recurgerea la așa-numita metodă ecobiologică. Ea constă în a utiliza împotriva insectelor și bacteriilor alte insecte și bacterii. Metoda în sine nu este inedită, dar niciodată pînă a- cum nu a fost folosită pe o scară atît de mare.
• EXPEDIȚIE IUGO

SLAVĂ IN HIMALAYA. Membrii unei expediții de al- piniști iugoslavi au reușit să a- tingă vîrful Makalu (8 481 m) din masivul Himalaya. Ascensiunea a fost realizată pe versantul sudic. Expediția, care a părăsit Delhi în august, și-a stabilit tabăra de bază la 5 septembrie și a instalat alte cinci tabere înainte de „asaltul" final al piscului himalayan.
• BICICLETĂ ELEC

TRICĂ. Cu ocazia inaugurării unui centru de studii tehnologice din Melbourne (din apropiere de Cambridge), fostul a- lergător de curse automobilistice britanic, Graham Hill, a prezentat prototipul unei biciclete electrice, care, potrivit specialiștilor, va revoluționa mijloacele de transport. Conceput de o societate engleză, vehiculul își reîncarcă acumulatoarele a- tunci cînd coboară în pantă, putted să funcționeze astfel cu un foarte mic consum de energie. Pentru 40 de km. de exemplu, costul electricității consumate echivalează cu un penny (a suta parte dintr-o liră britanică).
• INGENIOZITATE. Furturile. din mașini au ajuns in S.U.A. o adevărată plagă. Semnificativă este următoarea întîmplare din orășelul Berwin, unde, datorită grevei gunoierilor, cantitățile de resturi menajere deveniseră o problemă a- proape de nerezolvat. în căutarea unei soluții, locuitorul Arnold Miller a făcut un pachet mare. în care a pus gunoiul a- cumulat timp de peste o săptă- mînă, a legat pachetul cu O panglică frumoasă, l-a urcat în automobil, apoi a parcat în fața primului magazin, unde a intrat după cumpărături. Cînd s-a întors după citeva minute, a constatat cu multă plăcere că pachetul dispăruse...

acea toate auzit apăra

în cadrul simpozionului și ex
poziției internaționale a filmului 
de animație ce se desfășoară în 
orașul Lund (Suedia), sub aus
piciile facultății de teatru și film 
a universității din localitate, la 
cinematograful Balladium a fost 
organizată o seară dedicată fil
mului de animație din țara noas
tră. Au fost prezentate filme Pre
miate la numeroase concursurt 
internaționale.

Manifestarea a fost urmărită 
cu mult interes de specialiști, de 
publicul iubitor de artă din 
Lund.

★în prezența unui numeros pu
blic, la Oslo a avut loc o „seară 
culturală românească", în ca
drul căreia pictorul Snorre An
dersen, directorul „Casei artiști
lor plastici", a vorbit despre mo
numentele din nordul Moldovei, 
iar poeta Astrid Andersen și ac
torul Bjarne Andersen au reci
tat din lirica românească con
temporană. In continuare a fost 
prezentat filmul „Vechi capitale 
românești". Manifestarea s-a 
bucurat de un deosebit succes.

• CUM RĂMÎNE CU 
SPECTATORII ? Un nou j°c sportiv capătă o mare popularitate în Franța : polo subacvatic. Jucătorii sînt înzestrați cu echipament subacvatic, arbitrii la fel. Jocul conține elemente din baschet și polo. Ră- mîne însă de rezolvat o problemă : cum se vor echipa spectatorii ?

• 10 000 AUTOVEHI
CULE BLOCATE DE ZĂ
PADĂ. Ninsoarea care a căzut, surprinzător, miercuri seara, asupra zonei septentrionale a landului vest-german Hessen, a blocat aproximativ 10 000 de autovehicule pe arterele de circulație. Pe anumite tronsoane ale autostrăzilor Kassel — Frankfurt și Kassel — Fulda, coloanele de autovehicule se întind pe o lungime de 20 kilometri. Chiar și atelajele speciale de deszăpezire și mașinile poliției se află blocate in numeroase puncte. Echipele de Cruce Roșie au depus mari e- forturi pentru a aproviziona cu băuturi calde și pături pe auto- mobiliștii imobilizați. Unii dintre aceștia și-au epuizat rezervele de benzină, lăsînd motoarele în funcțiune pentru a se încălzi.
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