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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOTUL PRIN POPOR, 
PENTRU POPOR
„Sîntem ferm hotărîți să asigurăm și în viitor cadrul orga

nizatoric cel mai adecvat, condițiile cele mai propice pentru 
participarea amplă și efectivă a poporului la adoptarea hotărîrilor 
care privesc bunul mers al țării46.

NICOLAE CEAUȘESCUConcepția partidului nostru asupra progresului social, concepție fundamentată pe învățătura mate- rialist-dialectică despre lume si societate, are in vedere faptul că. Odată cu dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, sint absolut necesare perfecționări corespunzătoare în sfera relațiilor sociale, a organizării societății, în formele și metodele de activitate ale tuturor verigilor organismului social. Numai astfel pot fi dinamizate energiile creatoare ale poporului și pot fi deschise mereu noi căi de acces rapid spre trepte tot mai înalte de progres și civilizație. A fost, deci, pe cit de firesc pe atît de necesar ca procesul perfecționării relațiilor sociale, promovat cu consecvență de partid în ultimul deceniu, să fie continuat și ridicat pe o treaptă superioară pe baza hotă- ririlor Congresului al XI-lea, potrivit cerințelor mereu mai înalte ale etapei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Practic, nu există domeniu care să nu fi beneficiat, in spiritul hotărîrilor Congresului, de înnoiri și perfecționări, pentru o adaptare continuă la cerințele vieții — de la organele de stat la cele obștești, de la legislație la metodele de conducere.Trăsătura fundamentală, definitorie a acestei perioade este tocmai consecvența eforturilor pentru perfecționarea cadrului organizato
AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL 
PE ACEST ANPînă la această dată, 11 unități economice din județul Galați au anunțat îndeplinirea sarcinilor de plan la producția globală industrială pe întregul an 1975. Ele vor realiza suplimentar pînă la finele anului, între altele, peste 5 000 tone produse trefilate, circa 5 000 metri cubi produse prefabricate din beton și 3 000 tone construcții metalice, 110 tone carne. 43 000 kilograme preparate din carne etc.(Agerpres)Constructorii din cadrul Gru- '•ului de șantiere al T.C.H. „Mol-<5a“ — Bacău au îndeplinit sarcinile de plan ce le reveneau pe acest an și angajamentele asumate în întrecere. La ora actuală, pe marile șantiere de la Siriu, Stînca- Costești, Tașca, Buceeea, constructorii se află in avans față de grafice cu 3—4 luni de zile. Pentru creșterea productivității muncii pe șantiere și reducerea timpului de execuție a noilor obiective au fost modernizate o seamă de tehnologii și operații. Astfel, la Siriu se folosește, pentru prima dată în țară, taluzarea complet mecanizată a versanților, fapt ce va contribui la scurtarea cu 3 luni de zile a termenului de e- xecuție a barajului, iar la Stinca-Costești a fost introdusă prepararea centralizată și automatizată a materialului necesar etanșării barajului, ceea ce contribuie la creșterea productivității muncii cu 20 la sută și la înlăturarea pierderilor de ciment. Sint create premise ca pînă la finele anului să se obțină o producție suplimentară în valoare de 20 milioane lei (Gh. Baltă).Fabrica de produse ceramice din Roman a raportat îndeplinirea planului la producția industrială pe anul 1975. Pînă la sfirșitul anului colectivul fabricii va realiza, peste prevederi, o producție globală de 5,8 milioane lei, concretizată în cărămizi și blocuri ceramice pentru construirea a peste 250 apartamente, peste 15 000 mp materiale de finisaj și placaje, cahle teracotă pentru peste 8 000 sobe și altele. (C. Cârlan).
In ziarul de azi.
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TUTINDENI 

ric în măsură să asigure participarea tot mai amplă și efectivă a celor ce muncesc la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, la adoptarea și înfăptuirea măsurilor care privesc bunul mers al țării. Momentele politice de importantă națională care au avut loc în anul scurs de la Congre^5^ PrW viață 
hotăririle CongresuluiW al XI-lea al P. C R.

sul al XX-lea al partidului — a- legerile de deputați in Marea Adunare Națiqpală și în consiliile populare, sesiunile Marii Adunări Naționale, întilriirile președintelui țării și ale conducerii de partid cu cadre de partid și de stat, cu specialiști din diferite sectoare, consfătuirile la niyfeî"iiațîdrial pe ramuri de activitate’, congresele unor organizații de masă, cum a fost forumul politic al tineretului — precum și activitatea curentă desfășurată de organele locale ale puterii de stat în județe, municipii, orașe și comune, in general activitatea tuturor organismelor vieții noastre

întreprinderea de hirtie Bușteni. în imagine: mașina de fabricat hîrtie de ziar

MUNCA IN A GRICUL TURA
In condițiile acestei ierni timpurii
Unitățile zootehnice, serele, sfecla—pe primul plan al preocupărilor 

în zonele afectate de zăpadă și viscol • Arăturile trebuie continuate 
cu toate forțele acolo unde condițiile climatice permitbruscă a vremii, care mai mare parte a ță- zonele din sud și est,Schimbarea a afectat cea rii, îndeosebi cere o adaptare grabnică a măsurilor privind desfășurarea lucrărilor agricole de sezon la condițiile nou create. După cum se știe, cantitățile abundente de zăpadă care au căzut intr-un timp scurt, precum și faptul că, în unele locuri, datorită vîntulul s-au format troiene au împiedicat continuarea arăturilor de toamnă și transportul din cîmp al ultimelor cantități de sfeclă de zahăr ; în unele locuri a fost nevoie de măsuri speciale pentru a se asigura desfășurarea normală a procesului de producție în fermele zootehnice și în sere. în toate zonele in care a nins abundent și a viscolit trebuie să continue acțiunile pentru înlăturarea troienelor de zăpadă și crearea căilor de le zootehnice je, spre sere acele porțiuni află sfeclă de partid au datoria să atragă la executarea acestor lucrări pe toți membrii cooperativelor agricole, pe lucrătorii din stațiunile de mecanizare și întreprinderile agricole de stat, pe alți locuitori ai satelor.O deosebită atenție trebuie acordată, in aceste zile, stringerii sfeclei de zahăr de pe ultimele hecta- 

acces spre construcții- și depozitele de furași, de asemenea, spre din cîmp unde se mai zahăr. Organizațiile de

sociale au antrenat nemijlocit milioanele de cetățeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la conducerea treburilor tării, la rezolvarea problemelor ce privesc munca și viața lor. Din acest punct de vedere, campania electorală, care a premers alegerilor din luna martie, a 

fost un exemplu cît se poate de e- dificator : prin modul cum a fost organizată și s-a desfășurat, prin caracterul său de lucru, ea a constituit un excelent cadru — pe cit de larg, pe atît de fertil — pentru consultarea cetățenilor și atragerea lor la conducerea treburilor statului și ale obștii, oamenii fiind stimulați să-și spună părerea asupra oricăror probleme ale colectivelor sau localităților în care trăiesc, să găsească soluții, să facă propuneri concrete. Așa se explică faptul — constatabil azi la fiecare loc de muncă și în fiecare cartier ori sat — că sugestiile realiste formulate 

re și transportării ei la fabrici. Există, este adevărat, suprafețe mici în județele Dolj și Constanța, dar nimic din producția acestui an nu trebuie să se piardă. Există și sfeclă în cîmp recoltată și așezată în grămezi, care trebuie să fie transportată în timpul cel mai scurt. în- trucît sint locuri unde nu pot intra camioanele, centrala de specialitate și centrala întreprinderilor mecanizarea agriculturii au să fie folosite în acest scop tractoarele cu remorci Deoarece temperaturile prea scăzute, rădăcinile rit deprecieri. Totuși, s-a indicat ca sfecla ce se transportă acum din cimp să nu fie depozitată în silozuri pentru păstrare, ci să se livreze direct fabricilor pentru a fi prelucrată imediat.Zăpada abundentă a creat unele probleme desfășurării normale a procesului de producție în sere. Se știe că, in condițiile încălzirii normale a serelor, zăpada depusă se tooește, incit nu există pericol de spargere a sticlei. Totuși, ținînd seama de e- voluția timpului, trebuie gure temperatura optimă rul serelor. Centrala de a luat măsuri pentru combustibilului necesar serelor încălzire proprie. Unele i se constată in ce privește apei calde de către centralele termi- 

pentru stabilit toate S.M.A. fostdin I nu au nu au sufe-

să se asi- în interio- specialitate procurarea cu neajunsuri ilivrarea

atunci, în intilnirile cu candidațil Frontului Unității Socialiste, au fost sau sint transpuse cu succes și folos in viață.Din ce în ce mai mult s-au implantat în viața noastră economico- socială și și-au dovedit viabilitatea— ca foruri colective de conducere— adunările generale ale oamenilor muncii și comitetele oamenilor muncii din întreprinderi, adunările generale ale cooperatorilor și consiliile de conducere din cooperativele agricole, ele asigurînd un cadru optim pentru, participarea nemijlocită a celor ce muncesc la dezbaterea problemelor și luarea deciziilor, pentru dezvoltarea responsabilității de producători și proprietari ai mijloacelor de producțieiîn lumina indicațiilor Congresului al XI- lea privind perfecționarea conducerii societății, în acest an a fost lărgit în continuare și întărit sistemul instituțional menit să asigure traducerea în viață a politicii partidului și statului Ini diferite domenii. Astfel, a fost legiferată organizarea periodică a Congresului deputaților consiliilor populare județene și a conferințelor președinților consiliilor populare comunale, orășenești șl municipale — foruri colective chemate să dezbată problemele fundamentale ale activității organelor locale ale puterii de stat, să asigure creș-
(Continuare în pag. a Il-a)

fost Întocmite temperaturii căldurii nu noile condi- au datoria să de se
ce. Graficele care au înainte de scăderea privind asigurarea mai sint valabile în ții. Centralele termice furnizeze cantități suplimentare căldură, astfel incit plantele să dezvolte normal, să se evite depunerea zăpezii pe acoperișul serelor. La toate serele, precum și la centrele de producere a răsadurilor au fost formate echipe permanente de intervenție, au fost asigurate materiale de rezervă : sticlă, folii de polietilenă. Se cere ca aceste echipe să intervină operativ cînd apar dificultăți.După cum se știe, comandamentul central a stabilit ca arăturile , de toamnă pentru însămințările de primăvară să se încheie în jurul datei de 20 noiembrie. Acest termen, bine gîndit de altfel, a rezultat din dotarea unităților agricole cu tractoare și pluguri, din viteza zilnică de lucru posibilă de realizat. Totuși, în unele județe arăturile nu au fost e- xecutate pe toate suprafețele. Lucrările trebuie continuate cu prioritate in județele din zonele unde solul nu este acoperit cu zăpadă. Pe măsură ce zăpada se va topi — este de așteptat acest lucru — arăturile trebuie să continue pe toate terenurile destinate insămințărilor de primăvară.Venirea timpurie a Iernii impune din partea conducătorilor de unități

O SARCINĂ ACTUALĂ DE MARE RĂSPUNDEREPregătirea forței de nucăpentru viitorul cincinal
ANCHETĂ 1

„SClNTEII"! industriei Construcțiilor de Mașini
Azi, răspunsul Ministerului

Convorbire cu tovarășul Ioan AVRAM, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini

— Pentru început, vă rugăm 
să ne vorbiți despre conținutul 
și stadiul de elaborare a planu
lui privind necesarul de forță de 
muncă in industria construcții
lor de mașini, a cărui definiti
vare a fost fixată ca sarcină 
prioritară la Plenara comună 
din 21—22 iulie a.c.— Planul pe anul 1976 și planul cincinal 1976—1980 privind necesarul și modul de asigurare a forței de muncă pentru unitățile ministerului nostru au fost definitivate și transmise acestora imediat după Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din 21—22 iulie a.c., luîndu-se măsuri concrete în vede- 

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 
MUNCII SI VIEȚII COMUNIȘTILOR,

11 1

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
29. Membrii partidului și ai Uniunii Tineretului Co

munist trebuie să aibă, în toate împrejurările, o con
duită politică, morală și profesională care să le asi
gure un înalt prestigiu în fața maselor. Prin faptele 
lor, ei trebuie să fie exemple înaintate pentru toți cei 
in mijlocul cărora trăiesc și muncesc. Unitatea dintre 
vorbă și faptă trebuie să caracterizeze pe fiecare co
munist.

Publicăm în pagina a Il-a comentariul nostru : 
UNITATEA DINTRE VORBA Șl FAPTA — PRESTI
GIUL COMUNISTULUI.

agricole mai multă atenție pentru desfășurarea normală a activității in zootehnie. Din informațiile sosite la redacție rezultă că, în localitățile a- fectate de căderi masive de zăpadă, au fost luate măsuri energice pentru transportarea în adăposturi a animalelor surprinse în cîmp. Șe cere, în continuare, să se acționeze cu e- nergie în vederea furajării normale a animalelor și păsărilor, să se asigure în interiorul adăposturilor o temperatură corespunzătoare. în acest scop, pe lingă lucrătorii din zootehnie, ceilalți cooperatori și muncitori din I.A.S. să participe la curățirea căilor de acces spre depozitele de furaje, la lucrările de reparare a construcțiilor zootehnice. Trebuie să se muncească in așa fel incit din zootehnie să se obțină o producție normală de lapte, să se livreze conform graficelor întocmite animalele destinate abatoarelor. Totodată, se cere ca întreprinderile de industrializare a laptelui să preia neîntîrziat laptele și să-l transporte spre unitățile de desfacere pentru buna aprovizionare a populației.Oamenii muncii din agricultură sint chemați ca și în condițiile mai grele de lucru determinate de iarna timpurie să muncească cu pasiune și dăruire, astfel incit procesul de producție din agricultură să se desfășoare nestingherit

rea realizării lor. Aceste planuri țin seama de dezvoltarea industriei constructoare de mașini în viitorii ani, de sarcinile de creștere continuă a productivității muncii, de mișcarea și fluctuația naturală a personalului, ca și de modificările ce vor interveni în structura profesiilor potrivit progresului tehni- co-știțnțific actual. Planul pe 1976 și pe perioada 1976—1980 cuprinde o serie de elemente noi. Necesarul de muncitori calificați a fost stabilit de această dată pe ani și meserii, pe întreprinderi și centrale industriale, urmărindu-se ca acesta să fie acoperit în Întregime cu absolvenți ai diferitelor categorii de școli sau cursuri de scurtă durată. în plus, necesitatea stabilității cadrelor a impus

Ninge, ninge, dar îngrâșâmintele naturale trebuie transportate la cîmp, 
indiferent de condițiile atmosferice. Este ceea ce fac lucrătorii și mecani

zatorii de la I.A.S. Afumați

In sudul și estul țării 
NINSOAREA Șl VISCOLUL CONTINUĂ
Se lucrează intens la degajarea zăpezii, pentru desfă
șurarea normală a activității economice și a aprovizio

nării populației ÎN PAGINA A V-A

Importante sporuri 

de productivitateSporind productivitatea muncii cu peste 3,5 la sută față de sarcina stabilită, colectivele unităților industriale din județul Hunedoara au realizat pe această cale, în perioada care a trecut de la Începutul anului, o producție suplimentară față de prevederile planului în valoare de peste 500 milioane lei. Prin utilizarea la parametri ridicați a agregatelor, perfecționarea tehnologiilor de lucru și prelungirea timpului de funcționare a capacităților între reparații, si- derurgiștii combinatului din Hunedoara, de pildă, au realizat pe un angajat o productivitate cu aproape 13 000 lei mai mare decît era stabilit. Formațiile de lucru de la întreprinderea minieră Barza au depășit sarcinile stabilite la acest indicator cu 12.9 la sută, iar minerii din bazinul Poiana Ruscăi au obținut o productivitate cu 13,5 la sută superioară prevederilor.(Agerpres)
La noul laminor de țevi de la 
întreprinderea metalurgică din 
lași producția se desfășoară 
neîntrerupt, sub atentă supra

veghereFoto : S. Cristian

șă se renunțe la practica acoperirii unei părți din necesarul de forță de muncă prin angajări directe de muncitori calificați in unitățile altor ministere. Menționăm, de asemenea', preocuparea pentru creșterea ponderii femeilor în totalul personalului calificat din industria construcțiilor de mașini, în diverse meserii, cum ar fi, de exemplu, la mașini-unelte, la confecționarea și montarea componentelor electronice, a pieselor pentru radio și televizoare, a semicon- ductorilor, la fabricarea de mașini șl aparate electrice, precum și a altor produse de înaltă tehnicitate ; In prezent, femeile reprezintă 23—24 la sută din numărul muncitorilor calificați și se prevede ca In următorii ani proporția să ajungă la sută.îmbunătățit cu aceste noi, planul pregătirii forței _________că — parte componentă a planului de stat pentru viitorul cincinal — trasează sarcini concrete pentru minister, centrale industriale, întreprinderi și unitățile de invățămînt ale ministerului cu privire la acoperirea numerică și calitativă a nece- fiecare an în

26—27 laelement* de mun

cadre pe
domeniul 
care sint

sarului de parte. - în 
duceți, 
ridică probleme 
raportul pregătirii 
muncă și ce măsuri au fost a- 
doptate pentru soluționarea lori— Viața a dovedit că orice meserie are avantajele ei și aduce satisfacții depline celui care i se consacră. Trebuie să recunoaștem însă că există și unele secții de producție, cum sint turnătoriile, cazangeriile, forjele — secții de bază în uzinele constructoare de mașini — către care s-a îndreptat un număr insuficient de tineri ; o cauză este și necunoașterea perspectivelor tehnice și tehnologice de dezvoltare a acestor sectoare, sub raportul mecanizării și automatizării proceselor de lucru, astfel incit viitorul muncitor să fie scutit substanțial de munca manuală, eforturile mari fiind preluate de mașini, agregate sau instalații. Prin măsurile de orientare profesională a e- levilor întreprinse în ultimii ani in școli, prin acordarea diferențiată a burselor, prin crearea unor condiții

Mihai IORDANESCU

pe care-l con- 
meseriile 
specifice 

forței

ca sub 
de

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vorba și fapta într-o indiscutabilă unitate...Scrisoarea venea din Cluj-Napoca de la un maistru. Dintre rîndurile cu scris mărunt și ordonat, un gînd țîș- nea ca un laitmotiv : „înainte de toate este tată. Și, ca tată, cum l-a lăsat inima să fie așa de aspru cu propriul lui copil ?“Pe scurt, scrisoarea înfățișa următorul caz : după un meci de fotbal, împreună cu cîțiva tineri, fiul secretarului organizației de partid din secție s-a lăsat „prins" de comentarea fazelor. Revenit la locul de muncă, a constatat că piesele puse la prelucrat erau rebutate. Secția suferea o importantă pagubă materială. Aflind de isprava feciorului, tatăl, secretarul organizației de partid, a supus-o discuției comuniștilor din secție, propunînd el însuși, imputarea pagubei materiale și sancționarea pe linie de partid pentru încălcarea disciplineiIată ce stîrnise, rirea interlocutorului tolar. Mai importante însă ni se par alte întrebări care se pun cu aceeași acuitate în fața resorturi intime menea atitudine cestui comunist? toții știm cît de i

Secretul

Șipe- un cel la fe-

asemănării

OMUL - MUNCA - ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
le, o conduită politică, morală și profesională care să le asigure un înalt prestigiu în fața maselor. Prin faptele lor, ei trebuie să fie exemple înaintate pentru toți cei in mijlocul cărora trăiesc și muncesc. Unitatea dintre vorbă și faptă trebuie să caracterizeze pe fiecare comunist".Atitudinea secretarului de partid despre care ni s-a relatat în scrisoarea amintită proba tocmai conștiința unei asemenea obligații. Un comunist, ca atîtea multe sute de mii clți numără partidul, s-a arătat pătruns în adîncul ființei sale de adevărul că menirea lui este de a fi

partid" nu putea avea altă semnificație decît a crea premisele unor avantaje palpabile într-o perspectivă cit mai apropiată. „A face politică" însemna a te lansa într-o afacere, iar afacerea era făcută spre a aduce un profit cît mai însemnat.Membrul Partidului Comunist Român se distinge ca un adevărat om politic pentru că nu are alt crez decît slujirea cu ardoare a intereselor superioare pe care partidul le promovează în folosul întregii națiuni. El militează nicidecum împins de vreun interes personal, ci doar din nobila chemare a conști-
Unitatea dintre vorbă și faptă

PRESTIGIUL COMUNISTULUI
de producție, în fond, nedume- nostru epis-. acestui episod : ce au declanșat o ase- fermă din partea a-' Oameni sîntem și cu greu ne este adeseori să ne eliberăm de șovăieli și inerții, să fim drepți cu. noi înșine, ca și cu cei din jurul nostru, cu cei foarte apropiați. Om ca toți ceilalți, comunistul nu este lipsit de slăbiciuni. El are însă, trebuie să aibă, conștiința că este dator să-și dezvolte și să-și desăvîrșească aptitudinile și, totodată, să lupte împotriva defectelor pentru a le birui....întimplarea de mai sus ne atrage atenția asupra unei îndatoriri esențiale pe care partidul o pune în fața membrilor săi : UNITATEA DINTRE VORBA ȘI FAPTA. în Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste se spune : „Membrii partidului și ai Uniunii Tineretului Comunist trebuie să aibă, în toate împrejurări-

exemplu înaintat pentru toți cei în mijlocul cărora trăiește și muncește, de a fi model în muncă și viață, de a nu precupeți nimic, nici chiar liniștea personală, pentru îndeplinirea obligațiilor politice, morale și profesionale ce-i revin.Este o atitudine firească, determinată de un adevăr simplu : membrul de partid, prin calitatea ce și-a asumat-o, este un om cu mari răspunderi politice. El se înfățișează în fața oamenilor nu numai ca un de- săvîrșit strungar, oțelar, miner, profesor sau medic, ci înainte de toate ca un exemplu înaintat de militant politic. Or, un om care slujește o politică exemplară, cum este cea a partidului nostru, nu poate fi, el însuși, decit un om exemplar.Prin comunist, societatea noastră socialistă a propus, pentru întîia oară în istoria țării, un asemenea tip de om politic, total angajat servirii intereselor colectivității. în lunga sa istorie, poporul nostru a cunoscut fel de fel de oameni politici ; a cunoscut și demagogi notorii și aventurieri perfizi. Pentru toți aceștia „a intra in politică", „a te lega de un

inței. El știe un singur lucru : partidul său a apărut în arena politică făgăduind prosperitate și fericire poporului și, în numele acestui legă- mînt, comunistul, utecistul își dăruiesc fiecare strop de sudoare, fiecare clipă a existenței lor.în acest eroic efort, comunistul nu acționează singur. El luptă pentru înălțarea țării și propășirea poporului cot la cot cu toți cei ce muncesc, dar întotdeauna în linia întîi, acolo unde este mai greu, acolo unde o bătălie trebuie pornită, purtată și dusă la biruință. Acolo unde cineva trebuie să fie în frunte, să se dovedească motorul acțiunii întreprinse, să arate celorlalți, prin pilda propriei activități, că nu există culmi care să nu poată fi cucerite.Liantul trainic care a unit comuniștii cu masele largi a fost intotdeuna adevărul. Curajul de a rosti adevărul a fost necesar nu numai în epocile cînd afirmarea lui însemna o provocare la adresa ordinii stabilite, o sfidare la adresa unei societăți care nu-și putea permite să se joace cu un lucru atît de primejdios, incendiar, de subversiv pentru de ea

cum este adevărul. El este deopotrivă necesar și azi, și comuniștii îl rostesc ori de cite ori se cere rostit. Tocmai respectul profund față de adevăr este semnul distinctiv al comunistului — omul care nu se rezumă doar Ia simple recunoașteri verbale, ci militează efectiv pentru ca adevărul să primeze în fața Oricăror alte considerente. în condițiile actuale, cînd perfecționarea conducerii vieții economice și sociale, însușirea științei conducerii societății de către întregul activ de partid și de stat au devenit premise esențiale ale făuririi socialismului multilateral dezvoltat, lupta pentru ade- --------------------------- văr — înglobînd ea element component vital înfățișarea sinceră, deschisă a realității — se situează pe primul plan al sarcinilor de partid.Tocmai pentru a fi la înălțimea misiunii sale istorice, comunistului nu i se pot trece cu vederea abaterile de la normele vieții de partid. Cu atît mai mult el trebuie să fie în fruntea tuturor acelora care respectă întocmai normele de etică și echitate, să nu tolereze abaterile de la aceste norme. .'.Să nu o luăm in tragic, mai greșește omul", mai auzi pe ici pe colo cîte o justificare. Se știe însă că unitatea dintre vorbe și fapte stă la temelia marii încrederi de care se bucură partidul în rîndul maselor. Această unitate trebuie să fie proprie fiecărui comunist, în fiecare moment al existenței sale. Nu poate fi cu adevărat comunist cel despre care se spune : bun profesional, dar rău tată în familie ; harnic la serviciu, dar cu o morală îndoielnică în viața de toate zilele.Vorba și fapta trebuie să alcătuiască permanent un tot de nedespărțit. Istoria țării depune mărturie permanentă despre îndreptățirea și valoarea profund umană a luptei comuniștilor pentru simbioza dintre vorbă și faptă, vitală în construcția socialistă și de un foarte grav și însemnat rol la adaosul civilizației în general.
Ioan ERHAN

Asemănarea celor trei din fotografia alăturată are o explicație simplă : se . numesc Ion Moise, Maria Moise, Vasile Moise. Sint frați. Băieții sînt strungari, iar sora lor a devenit de curînd controloare de calitate. Calificați toți trei la grupul școlar al întreprinderii „1 Mai“-Ploiești, fruntași la învățătură, pasionați pentru profesiile lor, model de comportare în societate, caracterizați printr-o înaltă conștiință a răspunderii față de îndatoririle, lor sociale. Argumente în măsură să dimensioneze statura morală a acestor tineri.Și încă ceva. De curînd, frații și sora au devenit între ei și TOVARĂȘI. încununare a biografiei lor comune, consecință a trăsăturilor lor de caracter, do- bîndite printr-o educație frumoasă, cei trei au trăit, în a- ceeași zi, în același loc, și o unică emoție : rîndurile Român. au fost Partidului primiți în ComunistFoto : S. Cristian
Sîntem, ca oameni, fiii nu numai ai părinților noștri, ci sîntem și fiii locurilor unde am deschis pentru prima dată ochii asupra miracolelor lumii. A- vem, fiecare, „partea noastră de pămint" — așa cum foarte plastic spunea Ko- gălniceanu. Și tot așa de firească, precum copilul care caută să știe totul despre părinții săi și despre părinții părinților săi, ni se pare a fi și cerința de a ști totul despre locurile unde s-au născut și au crescut părinții, despre lumea lor, despre lupta, impasurile, dar rrtai ales despre izbînzîle R>r. Este, aceasta, o nâVoie ' organică ; este up deziderat care se subsumează efortului statornic pentru educarea patriotică a tinerei generații. Este, în același timp, „o înaltă obligație de conștiință1". Fiindcă lecția despre patrie începe, trebuie să înceapă, cu cunoașterea locului unde muncești și trăiești.Am vrut să vedem cum „se predă" această lecție tinerilor brăileni, cît de mult își însușesc ei din a- ceastă vibrantă și pilduitoare pledoarie despre locul natal. Pentru știință, am formulat, în scris, zece întrebări referitoare la trecutul istoric al municipiului dunărean, la luptele revoluționare ale muncitorilor portuari, precum și întrebări privind istoria prezentă, realizări de prestigiu ale luminoșilor ani ai orinduirii socialiste.O constatare plăcută: cele mai multe răspunsuri corecte le-am primit de Ia pionieri, lucru care — din păcate — nu-1 putem afirma și despre celelalte categorii de tineri investi- gați. Majoritatea celor mai buni tineri (caracterizați ca atare înaintea testării, de către cei în drept) n-au răspuna corect la întrebări.— Cum vă explicați toate acestea ?întrebarea am adresat-o unor tovarăși cu munci de răspundere, muncitori, profesori, activiști de partid. Iată răspunsurile :Veronica Dobrin, președinta Consiliului județean ^Brăila al Organizației pio-

t >

(Urmare din pag, I)terea răspunderii și rolului depu- taților in conducerea treburilor de stat și obștești. A fost constituit, tot în acest răstimp, Consiliul Național al Apelor — ca organ central al administrației de stat care are drept sarcină principală coordonarea măsurilor pentru asigurarea apei potabile, industriale și de irigații, pentru realizarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor. De asemenea, a fost constituit Consiliul Sanitar Superior — organ de stat însărcinat să asigure elaborarea liniilor generale și a principalelor obiective ale politicii sanitare.Pornindu-se de la prevederile Programului partidului referitoare la atenția deosebită ce trebuie a- cordată perfecționării permanente a legislației socialiste, în anul care a trecut de la Congresul al XI-lea s-a desfășurat o bogată activitate normativă. Au fost adoptate și date publicității pes - te 200 de legi și decrete, peste 150 de hotărîri ale Consiliului de Miniștri, numeroase acte normative altf organelor centrale și locale ale administrației de stat — care reglementează activitatea pe o arie' foarte largă, practic, în aproape toate domeniile și sectoarele de activitate. Printre legile importante adoptate după Congresul al XI-lea, se înscrie noua Lege electorală — care conferă alegerilor un cadru îmbunătățit, corespunzător cerințelor a- dîncirii democrației socialiste, și a- sigură perfecționarea activității tuturor organelor puterii de stat, creșterea răspunderii deputaților în fața 
celor ce i-au ales, în fața întregului

nierilor. Copiii au dat cele mai bune răspunsuri pentru că, după opinia mea, cele mai multe activități educative, de cunoaștere, se desfășoară cu copiii. Și e bine. Iată doar cîteva exemple. în ultima perioadă — în colaborare cu întreprinderile industriale, cu cooperativele agricole de producție, cu muzeele etc___am organizat acțiuni menite să întipărească în mintea și în sufletul copiilor, pionierilor fapte din trecutul poporului nostru, al orașului. Am prezentat figuri de ieri

sante cu tinerii, dar multe dintre ele sînt minate de formalism, nu corespund exigențelor vîrstei tinere. Astfel îmi explic eu rezultatele testului...Gheorghe Bratosin, maistru, Erou al Muncii Socialiste la I.U.G. „Progresul" Brăila : „Ca să-și iubească țara, orașul, «partea sa de pămînt», mare sau mică, omul — îndeosebi omul tî- năr, adolescentul, copilul — trebuie să știe totul despre ele. Iar totul înseamnă trecut, prezent și viitor. Tinerii au cele mai puține

savant român, elevii nu le pot vedea pentru simplul motiv că ei n-au acces în hol, ci doar noi, profesorii, și vizitatorii.în altă ordine de idei : cred că activitățile pe care le organizăm trebuie pregătite foarte atent. Dincolo de clasa a IlI-a, nimeni — sau foarte rar — nu le ma> vorbește elevilor despre istoria orașului, despre prezentul și viitorul lui. In funcție de psihologia fiecărei vîrste trebuie stimulată curiozitatea adolescenților, a tinerilor în general.

ei scop, cel educativ. Evident, de vină sînt organizatorii unor astfel de... turnee-fulger botezate excursii.Nicolae Gurgu, secretar al Comitetului municipal Brăila al U.T.C. : „Acțiuni pentru cunoașterea orașului nu s-au organizat decit în școli generale. Acum îmi dau seama că astfel de activități pot și trebuie organizate cu toți tinerii din municipiu, iar activiștii noștri trebuie să se situeze în frunte. în colaborare cu casa de cultură și sindica-
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Ce știți despre orașul
în care trăiti?

și de azi ale luptătorilor pentru libertate națională, pentru neatîrnare, pentru progres social, realizări ale prezentului. Am organizat ștafete ale hărniciei pionierești, acțiuni de pregătire pentru apărarea patriei, ne îngrijim de repertoriul formațiilor artistice, organizăm excursii, expediții „Cutezătorii", întocmim albume. Ultimele activități ? „Calendar eroic", „Străzile au amintiri", „Baladă pentru eroi", „Tezaurul faptelor de vitejie", excursii la Plevna, Mărășești, Doftana etc. Căutăm să implicăm în procesul educativ atît factorii afectogeni, cit și cei raționali. Inima, sufletul copiilor și creierul lor trebuie influențate deopotrivă.Dar și aici apar disfunc- ții. Ați observat că de la clasa a V-a în sus copiii nu mai cîntă, în orice caz cîntă mai puțin decit în primele clase 7 De ce ? Pentru că unii profesori nu mai cîntă cu elevii, așa cum bine procedează învățătorii. Nu spun că după vîrsta pionieriei nu se mai organizează acțiuni intere-

Anchetă socială
repere de viață. De ei trebuie să ne îngrijim în mod cu totul deosebit. Ei trebuie ajutați să știe totul despre cătunul, satul, comuna ori orașul în care muncesc, trăiesc. A ști înseamnă a compara. A compara ce este cu ceea ce a fost, cu ceea ce va fi. Pentru asta tinerii trebuie luați de mină, conduși pe străzi, în muzee, la film și la teatru, în excursii, în fabrici și uzine...".Profesorul Corneliu Vîr- golici, director la liceul „Nicolae Iorga" Brăila. „Rezultatul testului ar trebui să-i pună pe gînduri pe toți profesorii liceului nostru. Tinerii nu sînt indiferenți, dar curiozitatea lor trebuie stimulată și orientată. Mă gîndesc la faptul că nici un elev n-a răspuns, printre altele, la întrebarea referitoare la lucrarea lui Iorga despre Brăila. Abia acum îmi dau seama că deși în holul liceului există multe opere ale ilustrului

Și mai cred că unii profesori ar trebui să participe mai des la ședințele U.T.C. din școală, din liceu. Personal, vă spun că particip și aflu acolo lucruri foarte interesante. Repet, rezultatul testului m-a pus pe ginduri. Veniți peste cîtva timp și veți vedea că altfel se vor prezenta elevii".Promitem să revenim.Prof. Victoria Tănase : De curînd am fost într-o excursie prin țară organizată de către casa de cultură din municipiu. în două zile am parcurs 12 județe Vă dați seama că totul n-a fost decît o alergătură lipsită de sens, neavînd timpul necesar unor luări de contacte autentice, pozitive, în sens educativ. Am alergat permanent ca să prindem dejunul în orașul X, cina la hotelul Y etc. astfel de situații, oricît bun ar fi ghidul — și noi am avut un ghid bun — totul se dă peste cap, excursia ratează principalul
în de

tele vom iniția pe viitor concursuri pe tema «Vă cunoașteți orașul 1» etc. și vom insista ca la instruirile activului nostru să includem și astfel de activități".într-adevăr, trebuie acționat cu mai multă consecvență și fermitate pentru a recupera ce este de recuperat. Dar, mai ales, trebuie acționat permanent. Nici o clipă nu trebuie considerat că educația patriotică — ca și educația în general — poate fi sistată la o anumită vîrstă. E- ducația patriotică este și trebuie să fie un proces permanent, in care au răspunderi precise toți factorii^ întreaga societate ; să fie începută încă de la vîrsta jocurilor și continuată și la vîrsta adultă. La ea trebuie să-și dea mina, în- tr-un efort conjugat, toți factorii educaționali din societate. Și nu numai la zile festive. Pentru educarea patriotică fiecare zi, fiecare minut și oră trebuie considerate „festive". Este, de altfel, și ceea ce sublinia, ca o concluzie

'la ancheta noastră, tovarășul Ion Gh. Roșu, secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R. : „Și fără un astfel de test puteam stabili ierarhia răspunsurilor. într-adevăr, cu pionierii se muncește cel mai mult. S-ar putea spune că ponderea acestor activități este invers proporțională cu înaintarea în vîrstă a copiilor. Există încă serioase deficiențe în acest sens. Se cer mai multe activități atractive bine gindite, organizate, în strînsă colaborare, de organizațiile U.T.C., sindicatele din întreprinderi, de Școli etc. îndatoriri serioase revin cadrelor didactice, inspectoratului șco- Iar.1 care -nu întotdeauna urmărește cu suficientă a- tenție această latură a procesului educativ al elevilor. De asemenea, filiala Brăila a societății de științe istorice și filologice, organizația județeană de turism, casa de cultură, teatrul, cluburile, chiar grădinițele de copii trebuie șă găsească modalități noi în efortul de a face cunoscute tinerilor, copiilor trecutul, prezentul patriei, ale locurilor natale. Avem monumente istorice, de arhitectură, dar nu întotdeauna sirit suficient de bine folosite. în paran- ' teză fie spus : starea de conservare a unor astfel de obiective, în județul nostru, lasă de dorit. Ar trebui reparate, aduse la un grad corespunzător importanței amintirea ridicate. înseși parații ar putea fi executate de către tineri sub o supraveghere competentă și s-ar putea constitui în acte de cunoaștere educative. Toate acestea vor forma, desigur, în mai mare măsură, un obiectiv concret, de lucru al organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor. Pentru că munca de educație patriotică. de pregătire pentru viață a tineretului este una dintre îndatoririle noastre de căpătii, una dintre răspunderile noastre concrete față de viitorul patriei".

• DE CE ? în satul Nima, comuna Mintiul Gherlei, județul Cluj, trăiește, dacă se poate spune așa, o bătrînică de 70 de ani, infirmă de multă vreme, grav bolnavă. Acum 46 de a adus pe lume o fată. I-a un nume luminos, evpcator speranță, a cărui etimologie gerează FERICIREA. „în cepțiunea mamei — ne M. R. Lăpușanu — acest nume ar fi putut ilustra fericirea mamei care a născut-o, speranța ei în liniștea și odihna bătrîneții". Plecată însă într-un oraș mare, fetița de odinioară a uitat că acolo, în satul de Someș, cineva are nevoie de sprijin, de o mîngîiere puțin. Mai mult, aflăm de alți oameni din comună că tița de odinioară a avut totuși ocazia să treacă prin satul natal, însă a refuzat cu ostentație să revadă obrazul pe care a citit, demult, cînd a deschis întîia oară ochii, ce înseamnă chipul omului.Din păcate, scrisoarea amintită nu e unica pe această temă. De pe strada Petre Păun din București, un tată vîrstnic deplînge, în rîndurile pe care ni le trimite, faptul de a fi fost uitat de copiii săi, oameni în toată firea — de 40, 42 de ani — deși trăiește cu ei în același oraș.Probabil că vlăstarele în cauză au un răspuns propriu cu care își liniștesc conștiința atunci cînd imaginea tatălui sau a mamei le apare fără voia lor în față. Or fi existînd și niște pretexte pentru atîta înstrăinare. Dar, oricît ar fi argumentele de bine ticluite sau aparent convingătoare, ne întrebăm : poate exista pe lume un motiv de divergență atît de puternic incit să-ți smulgi cu încrîncenare amintirile de pe trunchiul care ți-a dat viață ? Și cum poate fi calificat faptul în sine ?fiar ce folos să căutăm calificative pentru asemenea comportări ! Mai bine să spunem răspicat că astfel de atitudini, ca tot ceea ce este inuman, nu au ce căuta în societatea noastră. Cu atît mai mult, cu cît nu e vorba numai de încălcarea unor obligații morale — și legale — oarecare, ci a îndatoririlor de familie, pe care punem atît preț. Și copiii au răspunderi față de părinți, oricit de predispuși ar fi unii “ glijeze acest „amănunt".• POTLOGARUL. Am primit cîteva încercări satirice de la Ion Tighiliu din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. In-

ani dat desu- ac- scrie

să ne-de la

teresante. Le reproșăm o recare îngroșare în unele alineate, care impinge fie către neverosimil. fie către grotesc. Reținem în schimb spiritul de observație și aciditatea stilului, ca în portretul cu titlul de mai sus, pe care-1 reproducem, fragmentar, apreciind intransigența atitudinii autorului și sperînd într-o mai netă orientare, pe viitor, spre faptul de viață concret.„Nu este psiholog, dar intuiește slăbiciunile unor oameni. El simte că drumul către inimile slabe se curăță cu periuța se luminează cu zîmbete. drumul pe care vor galopa interesele lui, construit cu migală, numai între el și acei de care știe că are nevoie.în locul capacității personale atîrnă sub talerul cîntarului, ca orice negustor șarlatan, lingușirea. Pentru cei mai mici în funcție decît el formula de salut este „să trăiești tovarășe". Pentru cei egali sau superiori, singularul este înlocuit cu pluralul și întrucît cuvîntul tovarăș nu apare suficient de „asortat", scoate din pălărie pe domnule. Un zîmbet, controlat metrologic și direct proporțional cu importanța pe care o reprezintă cel salutat, însoțește salutul.încet, sistematic, potlogarul înconjoară pe cel în cauză într-o rețea de servituti, mai întîi în zonele* mai îndepărtate, apoi din ce în ce mai aproape Flatată, periată, ajutată, servită, viitoarea victimă se simte bine, din ce în ce în mai bine ; dar e un „bine" de narcoză. Cei care mor înghețați, tot așa se simt.Cînd e convins că a devenit necesar, potlogarul, cu zîmbetul lui calculat, pornește la ofensivă. Serviciile făcute au născut obligații, obligațiile, solicitate, au început să funcționeze pe principiul «o mină spală pe alta», iar miinile spălate încep să se murdărească în aranjamente care frizează penalul".• O SECUNDA : Nicolae Hrișcu, Bacău : E trist că mama copiilor dv. inspiră asemenea rînduri. ca cele trimise nouă. C. Orășanu : Dudești, jud. Brăila : Autorului la care vă referiți îi puteți scrie pe adresa redacției ; dar nu are datele biografice menționate în scrisoarea dv. Gheorghe Simioana — Du- mițrești, jud. Vrancea : Scrieți : „Ziarul face o educație sănătoasă tuturor cetățenilor". Asemenea aprecieri ne obligă mai mult.

momentelor în cărora au fost aceste re-

Mircea BUNEA

popor. Continuîndu-se o practică profund democratică, au fost supuse dezbaterii publice principalele proiecte de legi, de cel mai larg interes cetățenesc, înaintea adoptării lor de către Marea Adunare Națională : Legea retribuției, Legea sistematizării, Legea cu privire la producția bunurilor alimentare și altele.Stimularea participării oamenilor

crete ale activității în 80 de localități, 67 de întreprinderi industriale, șantiere și mari unități agricole, 15 obiective social-culturale, 12 unități de învățămînt și cercetare, numeroase cartiere de locuințe, piețe și mari magazine. Toată această activitate prodigioasă ilustrează o dată în plus că dialogul cu poporul a devenit o permanență, o metodă fundamentală de conducere a so-

pentru mărirea veniturilor directe ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, pentru punerea la dispoziția populației a unor cantități din ce în ce mai mari de bunuri de consum. Chiar în această ultimă parte a anului se încheie acțiunea de generalizare a majorării retribuției, în funcție de cantitatea și calitatea muncii, retribuția medie nominală lunară

cli și magazine, în îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației.Desigur, ceea ce s-a realizat pînă acum pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea privind mai buna organizare a vieții sociale și ridicarea continuă a nivelului de trai reprezintă numai o e- tapă dlntr-un lung proces. Programul Partidului Comunist Român pornește de la premisa că o operă
TOTUL PRIN POPOR, PENTRU POPOR

muncii, a cetățenilor la conducerea vieții economico-sociale și-a găsit expresie și în activitatea sistematică și susținută desfășurată pe linie de partid și de stat pentru dinamizarea diferitelor organisme sociale, pentru promovarea largă a unui stil de lucru bazat pe cunoașterea nemijlocită a realităților, pe contactul viu, permanent cu oamenii. încetățenite de mult ca practică sistematică, vizitele de lucru ale secretarului general al partidului constituie în acest sens un grăitor și strălucit exemplu. în răstimpul care a trecut de la Congre sul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși din conducerea partidului și statului, a efectuat 9 vizite de lucru în Capitală și 49 în județe, anali- zînd la fața locului aspectele con-

cietății, de rezolvare operativă și eficientă a tuturor problemelor legate direct de viața și munca oamenilor.Promovîndu-se cu fermitate linia politică stabilită de Congresul a’ XI-lea, odată cu asigurarea cadru tui instituțional-legislativ și clima tului social favorabil afirmării cî< mai depline a spiritului de iniția tivă, de creație și inovație al oame nilor muncii, al tuturor cetățenilc țării, s-au luat și se iau în conți nuare măsuri sistematice pentr îmbunătățirea condițiilor lor de via ță, pentru ridicarea nivelului gen' ral de civilizație.Succesele obținute in îndeplinire, inainte de termen a cincinalului, în sporirea avuției socialiste, a venitului național, au creai premisele

ajungind acum la circa 1 900 lei — ceea ce înseamnă o creștere cu peste 36 la sută față de anul 1970. . depășindu-se astfel prevederile inițiale ale cincinalului. Comparația devine și mai ilustrativă dacă luăm in considerație faptul că sporirea retribuțiilor nominale a avut loc in condițiile înfăptuirii unei politici a prețurilor care asigură practic sta bilitatea de ansamblu a acestora Dar o justă și completă apreciere r progreselor realizate în privința ni- zelului de trai trebuie să aibă în •edere, în plus, sporirea continui < cheltuielilor social-culturale alt itatului — ceea ce se materializează în noile măsuri de ocrotire a sănătății și a mediului ce ne înconjoară, în dezvoltarea construcției de locuințe și de edificii social-culturale, in sporirea numărului de servi-

de asemenea amploare și complexitate cum este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism solicită eforturile intense, stăruitoare ale întregului popor, valorificarea tuturor resurselor sale de energie și inițiativă — ceea ce se poate asigura numai prin punerea viguroasă în mișcare a tuturor resorturilor democratismului socialist. în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea vor continua, cu aceeași consecvență, acțiunile de perfecționare a structurilor organizatorice, de dezvoltare a democrației directe și a democrației reprezentative, de adecvare a formelor și metodelor de conducere colectivă, de organizare rațională și întronare a lega

lității, ordinii și disciplinei în toate sectoarele vieții economico-sociale.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în repetate rînduri, esențiale sînt însă modul în care este pus în mișcare și funcționează mecanismul democratic în practica de zi cu zi, măsura în care oamenii muncii, toți cetățenii folosesc cadrul perfecționat pentru a participa direct, activ și responsabil la adoptarea și înfăptuirea hotărîrilor ce privesc prezentul și viitorul țării, la conducerea treburilor obștești pe plan local și național. Creșterea continuă a rolului adunărilor generale și comitetelor oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, al adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii din unitățile cooperatiste, al comitetelor de cetățeni, echipelor de control obștesc, al tuturor instituțiilor democratice, exercitarea deplină a atribuțiilor largi cu care acestea au fost învestite — iată un important obiectiv al etapei actuale, la a cărui îndeplinire sînt chemați să-și aducă din plin contribuția toți cetățenii țării și. firește, în primul rînd comuniștii.Fiecare dintre noi avem îndatorirea de a ne integra activ în viața socială, a colectivului și localității in care trăim și muncim, de a cunoaște și respecta legile, de a fi tot mai activi in organismele democratice create pentru a ne folosi și a le folosi — spre binele nostru și al poporului întreg. Este exact spiritul în care ne-a chemat să muncim zi de zi, Congresul al XI-lea al partidului.

Produse de largă utilitate 
in industria locală arădeanăPreocupîndu-se stăruitor de extinderea și diversificarea fabricației de bunuri de larg consum destinate completării fondului de mărfuri pentru aprovizionarea populației, u- nitățile întreprinderii județene de industrie locală din Arad au obținut în ultimul timp rezultate însemnate. Edificatoare în acest sens este cifra 1 000, cifră care reprezintă numărul produselor și sortimentelor fabricate în 1975 în unitățile industriei locale arădene, produse care în cea mai mare parte sînt realizate pe baza valorificării superioare a resurselor locale de materii prime.— Din cele 1 000 de produse și sortimente — ne spune tovarășul Silviu Oprin, directorul I.J.I.L. Arad — peste 700 sînt sortimente de bunuri de consum. Numai în 1975, bunăoară, in sectorul de panificație am asimilat în fabricație 8 noi sortimente. In prezent, acordăm o deosebită atenție mai bunei aprovizionări a populației, prin diversificarea în continuare a producției de bunuri de consum și îmbunătățirea calității acesteia. Ne-am propus, spre exemplu, să lărgim gama sortimentelor de panificație cu încă 20. în 1976 vor apărea noutăți și în domeniul producției de răcoritoare și de mobilă.Prin magazinele de prezentare și vînzare proprii, cît și prin unitățile din rețeaua direcției comerciale județene, I.J.I.L. Arad a pus la dispoziția populației un însemnat volum de mărfuri : mobilier pentru bucătărie mela- minat și vopsit, mobilier pentru camere de copii, diverse tipuri de umbrele, cărucioare pentru copii, produse de marochinerie, de uz casnic și altele. (Constantin Simion, corespondentul „Scînteii").
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Două laturi inseparabile ale activității economice în această perioadă:’LANUL PE ANUL 1975 ÎNDEPLINIT EXEMPLAR,PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - TEMEINIC PREGĂTITĂ
în 1976, primul an al viitorului cincinal, Centralei industriale de' tractoare și mașini agricole din Brașov îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare. Creșterile de plan prevăzute la producția globală și productivitatea muncii se situează, în medie, între 17 și 20 la sută. Pe de altă parte, cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă urmează să fie reduse cu 100 lei. Se cuvine subliniat că aceste sarcini vor trebui realizate în condițiile unor îmbunătățiri substanțiale a structurii producției întreprinderilor centralei, care au loc în cadrul ungi amplu program de profilare și specializare a fabricației. Din acest punct de vedere, anul 1976 va însemna pentru u- nitățile centralei o perioadă de intensă activitate pentru asimilarea și trecerea la fabricația unor produse noi, de înaltă tehnicitate. Cî- teva exemple : I.P.A.T. din Miercurea Ciuc va începe să producă tractorul pe șenile de 45 CP ; I.M.U. Medgidia va .realiza combină K.A.F. și remorca R.A.B.-12 pentru tractoarele de 180 CP ; întreprinderea „7 Noiembrie1* din Craiova va fabrica tractorul T.I.H.-445, destinat nu numai beneficiarilor interni, ci și exportului, utilaj de mare complexitate, cu 14 echipamente necesare lucrărilor în a- gricultură și construcții ; întreprinderea „Semănătoarea1* va realiza combina „C.P.-12** pentru recoltarea pă- ioaselor pe terenurile in pantă, iar „Tractorul** din Brașov va adăuga gamei sale largi de produse tractoarele de 80. 180 și 360 CP. Produse noi, moderne, de mare randament vor a- simila și celelalte întreprinderi din componența centralei. Concomitent cu aceasta, fiecare unitate va produce — în cadrul programului de specializare — o serie de subansam- ble destinate întregii fabricații de tractoare și mașini agricole, precum și un volum important de piese de schimb.Sint sarcini care vor solicita colectivelor din unitățile centralei o amplă mobilizare a forțelor și inițiativei lor creatoare, un efort organizatoric susținut pentru buna utilizare a capacităților de producție și a resurselor materiale. îndeplinirea acestor sarcini impune luarea din timp a tuturor măsurilor de care depinde desfășurarea ritmică, normală a întregii activități economice, la un nivel de eficiență ridicat, încă din primele zile ale anului viitor.— înfăptuirea acestor obiective — ne spunea inginerul Simion Săpuna- ru, director tehnic al centralei — va avea loc în bune condiții. Pregă

tirile pentru producția anului viitor se desfășoară in general bine și din multe puncte de vedere ele se găsesc intr-un stadiu avansat de finalizare. Astfel, în ce privește nominalizarea producției, desfacerea acesteia către beneficiarii interni și clienții de peste hotare, proporția de perfectare a contractelor depășește 91 la sută,, ridieîndu-se chiar la 94 la sută în anumite domenii. In curînd, întreaga producție va fi contractată. Problema asigurării bazei tehnico- materiale este și ea rezolvată la a- ceastă dată, cu cîteva excepții, în condiții mult mai satisfăcătoare de-

DIN PRIMELE IILE, 
LA CAPACITATEA MAXIMĂ!

Preocupări, rezultate, dar și unele rămîneri în urmă in pregătirea producției 

anului 1976 la Centrala industrială da tractoare și mașini agricole din Brașov

cit în anii precedent!. Dispunem de norme de consum judicios stabilite la fiecare produs, situație care a permis să fie elaborate planuri de aprovizionare mai realiste, să se perfecteze aproape în întregime contractele cu furnizorii de materii prime și materiale și cu unitățile cu care cooperăm in producție — problemă de însemnătate vitală pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unităților centralei.Conducerea centralei de tractoare și mașini agricole a abordat și desfășoară acțiunea de pregătire a producției anului viitor pe un front mtflt mai larg decit în anii anteriori. O atenție maximă se acordă nu numai asigurării bazei tehnico-materia- le sau nominalizării producției, ci și soluționării problemelor atît de numeroase și complexe pe care le ridică pregătirea tehnologică a fabricației, organizarea muncii, asimilarea produselor noi ș.a. Scopul : unitățile centralei să lucreze, să-și îndeplinească marile sarcini ce le revin, așa cum procedează întreprinderea de tractoare din Brașov. Pentru aceasta s-au luat măsuri îh vederea asigurării — în unitățile centralei — a capacităților de producție necesare și raționalizării fluxului, de fabricație existent. La întreprinderea „7 Noiembrie** din Craiova a fost finalizat fluxul de montaj al tractoarelor T.I.H.-445 și se desfășoară lucrări de reorganizare a liniilor de fabricație, In scopul sporirii capacității acestora 

și eliminării unor „locuri înguste**. Drept urmare, productivitatea muncii va crește cu 15—20 la sută. La I.P.T.M.A. Galați se află în curs de organizare o linie de fabricație a cilindrilor hidraulici, la I.P.A.T. Miercurea Ciuc sînt în fază de finalizare liniile pentru transmisiile tractoarelor pe șenile de 45 și 65 CP. De asemenea, o serie de metode de organizare și conducere a fabricației, aplicate la „Tractorul**, vor fi extinse și în unitățile cu mai puțină experiență în acest domeniu (de exemplu, sistemul de elaborare a documentației tehnologice va fi generali

zat în toate unitățile centralei).Deoarece practica ultimilor doi ani a demonstrat că unele din cele mai mari greutăți pe care le întîmpină unitățile industriale mai tinere din cadrul centralei se datoresc insuficientei cunoașteri și stăpîniri a tehnologiilor avansate, conducerea centralei a hotărît să creeze o grupă de „service tehnologic**, formată din specialiști cu o temeinică pregătire profesională de Ia „Tractorul**, care se vor deplasa, de cîte ori va fi necesar. in întreprinderile „surori**, pentru a da o mină de ajutor la a- plicarea in practică a noilor tehnologii. O altă măsură luată de centrală constă în dezvoltarea unor sculării puternice în toate întreprinderile sale ; acțiunea amintită este în curs de finalizare la întreprinderea „7 Noiembrie** — Craiova, I.M. „Ceahlăul** Piatra Neamț, I.M.U.M. Medgidia ș.a.Se poate aprecia că, în general, pe ansamblul Centralei industriale de tractoare , și mașini agricole din Brașov, situația pregătirii producției a- nului 1976 este bună. Sint totuși u- nele probleme legate de aceste pregătiri care nu și-au găsit pînă la ăceas- tă oră o rezolvare deplină. Este vorba, .printre altele, de grăbirea s contractării unor utilaje tehnologice din țară șl import, întrucît de asigurarea acestora depinde realizarea unor sarcini de maximă importanță ale planului la întreprinderea de tractoare, cum ar fi motoare și piese de schimb. 

Colectivul renumitei întreprinderi și-a asumat in acest sens sarcini mobilizatoare, angajîndu-se să realizeze cu forțe proprii, prin autoutilare, 80 agregate, din cele 152 prevăzute să le primească de la furnizorii din țară. Este necesar însă ca ministerul de resort să rezolve problema pieselor turnate din oțel pentru restul agregatelor prevăzute să fie livrate de Centrala industrială de mașini-unelte, mecanică fină și scule din București. Important este, de asemenea, ca industria metalurgică să asigure furnizarea unor materiale aduse din import pînă acum, ca profile pentru brăzdare de pluguri, țevi și cor- niere, diferite feroaliaje, oțeluri ș.a. în aceeași ordine de idei, sînt absolut necesare cantitățile de instalații hidraulice fabricate la I.M. Plopeni și subansamblele pentru tractoarele grele produse la „Nicolina** din Iași, precum și cauciucurile de 12,4 X 28 realizate la întreprinderea „Victoria**- Florești, deoarece chiar și în prezent întreprinderea de tractoare întîmpină greutăți în primirea ritmică a acestor produse. Acută este și problema asigurării întregului sortiment de articole tehnice din cauciuc. Deoarece, în unele din aceste situații, una din cauzele nelivrării la timp și în cantități corespunzătoare a produselor amintite o constituie lipsa de capacitate din întreprinderile amintite, se impune ca aceste unități să-și alinieze capacitățile de producție la nivelul necesităților centralei din Brașov. Unitățile centralei solicită totodată, asigurarea la un nivel calitativ superior a nisipurilor de turnare, a u- nor cantități suficiente de plăcuțe din oțel dur, a uleiurilor pentru mașini și, mai ales, urgentarea transmiterii repartițiilor de către coordonatorii de balanțe pentru unele materii prime și materiale necesare producției în prima jumătate a anului viitor (la sortimentele la care repartițiile se dau semestrial). Aceasta cu atît mai mult cu cît în acest domeniu se înregistrează întîrzieri, care ar putea produce perturbații în activitatea întreprinderilor centralei.Fapt este că specialiștii centralei împreună cu conducerile și specialiștii din întreprinderi acționează stăruitor pentru încheierea grabnică a pregătirii producției anului viitor, astfel îneît colectivele unităților să dispună de condiții favorabile pentru realizarea sarcinilor majore ce le revin în primul an al noului cincinal.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Un angajament al chimiștilor și constructorilor din Tg. Mureș și Craiova:

Pînă la sfîrșitul anului 
noile instalații vor produceLa combinatele chimice din Craiova, Tirgu-Mureș, Arad și Turnu- Măgurele se află in diferite faze de execuție patru importante obiective de investiții; instalațiile de îngrășăminte chimice complexe — denumite, prescurtat, N.P.K. In aceste instalații se materializează eforturile a mii de oameni — constructori, montori și instalatori, proiectanți și producători de utilaje tehnologice. Fiecare instalație urmează să realizeze produse pe care le-ar fabrica într-un combinat chimic trei linii tehnologice distincte — pentru îngrășăminte cu azot, cu fosfor, cu potasiu. Avantajele pe care le va avea agricultura prin utilizarea — începînd de anul viitor — a acestor îngrășăminte chimice complexe, care conțin cele trei elemente indispensabile dezvoltării viguroase a culturilor, sînt substanțiale. încă un amănunt, nu lipsit de importanță : conținutul de azot, fosfor și potasiu poate fi asigurat din faza de fabricație, după cerințele beneficiarilor din agricultură, potrivit condițiilor de sol, climă și umiditate existente în zona de administrare.La unele din aceste instalații de îngrășăminte chimice complexe, termenele de intrare în funcțiune nu au fost respectate. Trebuie arătat de la început că, datorită restanțelor care s-au înregistrat în livrarea unor „utilaje tehnologice, ritmului nesatisfăcător de construcție în unele perioade, modificărilor intervenite în proiecte, execuția acestor obiective de. investiții a fost întîrziată. Despre mersul lucrărilor pe aceste șantiere ș-ă mai scris în ziarul nostru. De astă dată, am urmărit să vedem ce măsuri s-au luat și sînt necesare în continuare pentru racordarea grabnică Ia circuitul productiv a instalațiilor de ingrășăminte chimice complexe de la Tg. Mureș șl Craiova, aflate în faza probelor tehnologice. De fapt, între chimiștii din cele două combinate se desfășoară o adevărată întrecere pentru intrarea în funcțiune în cel mai scurt timp a instalațiilor, spre a se recupera cît mai mult din întîrzierileT care s-au înregistrat de-a lungul execuției a- cestor investiții.— Lucrările de construcții s-au terminat abia în septembrie, dar pro

bele tehnologice le-am început încă din luna mai — ne spune ing. Mo- raru Octavian, șeful instalației de îngrășăminte complexe de la combinatul din Tg. Mureș.— Cum a fost posibilă efectuarea probelor tehnologice în paralel eu execuția lucrărilor de construcții ?— Am împărțit instalația, după o analiză amănunțită cu proiectanții, în 34 de sisteme, independente funcțional. In fiecare sistem în parte s-au efectuat, imediat ce constructorii au terminat lucrărilă, rodajele mecanice, probele cu apă și abur. In acest fel, urmînd îndeaproape eforturile constructorului, la puțin timp după ce toate lucrările au fost finalizate de către acesta, a fost posibil să executăm probele cu întreaga instalație.Această modalitate de lucru s-a dovedit eficientă. La verificările pe sisteme s-au putut elimina deficientele apărute, făcindu-se modificări la stația de frig, instalația de con- versie-carbonatare, sistemele de apă impurificată și recuperare condens. Faptul că în două luni de la obținerea primelor cantități de ingrâșă- minte chimice complexe s-au realizat circa 1000 tone din noul produs (în substanță activă), demonstrează că instalația se comportă bine, că măsurile tehnice și organizatorice întreprinse s-au dovedit a fi bine chibzuite de colectivul chimiștilor de Ia „Azomureș**, de organizația de partid de aici.— Pentru conducerea procesului tehnologic în bune condiții, de primă importanță este nivelul pregătirii tuturor cadrelor, de la muncitor la inginer, sublinia tov. Andrei Insu- rățelu, secretarul comitetului de partid al combinatului. De aceea, la calificarea operatorilor, mecanicilor, ameciștilor s-a urmărit atit asimilarea cunoștințelor teoretice, dar mai ales a celor practice, prin simularea pe modele a manevrelor, a depanărilor. Hotărirea comuniștilor, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor care lucrează in catirul instalației de ingrășăminte chimice complexe de la Tg. Mureș, este de a asigura neintirziat condițiile necesare punerii în funcțiune a acestui obiectiv.

Experiența cîștigată de constructori și beneficiar pe șantierul de la Tg. Mureș a fost transmisă, cum era și firesc, chimiștilor de la combinatul din Craiova. Și aici s-a lucrat în paralel pentru efectuarea probelor tehnologice și încheierea lucrărilor de construcții, s-a acordat aceeași importanță calificării Cadrelor ce vor supraveghea instalația. Schimbul de informații 'și colaborarea permanentă dintre ' specialiștii celor două unități chimice au permis scurtarea cu aproape un an a termenului de intrare în probe tehnologice a instalației de la Craiova, față de instalația de la „Azomureș**. In următoarele zile se așteaptă realizarea primelor cantități de îngrășăminte chimice complexe la combinatul din Craiova. Important este ca acest succes să fie însoțit de intensificarea muncii pe șantier. întrucît aiqi mai sînt de executat unele lucrări de care depinde, in ultimă instanță, crearea condițiilor de punere în funcțiune, la parametrii planificați, a noii instalații. După cum ne-a spus ing. Gheorghe Gheban, directorul combinatului craiovean, pentru iazul batal — o însemnată lucrare aferentă instalației de N.P.K. — mai sînt de livrat de către întreprinderea de accesorii și piese de schimb pentru industria chimică din Capitală încă 35 000 mp de butarom, necesar, impermeabilizării batalului. De asemenea, pentru instalația de producere a acidului azotic de la linia de N.P.K. nu s-a primit un tambur, problema fiind în curs de soluționare.Instalația de îngrășăminte chimice complexe de la Craiova trebuie să intre în funcțiune în cel mai scurt timp. Pentru aceasta se impune «ă fie aplicate măsuri energice care să ducă la rezolvarea imediată a problemelor in suspensie. După cum aprecia directorul general al Centralei industriale de îngrășăminte chimice din Craiova, tov. ing. Oliviu Popa, sînt întrunite condițiile ca instalațiile de ingrășăminte complexe de la Tg. Mureș și Craiova să • [ date în exploatare pînă Ia sfîrșitul anului. Trebuie făcut totul în acest sens, deoarece producția lor este de mare importanță pentru agricultura tării.
Dan CONSTANTIN

MUNCA ÎN AGRICULTURĂ
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Căi de acces spre 
grămezile de sfeclă

Zootehnia — permanent în atenție

De două zile, în județul Dolj ninge necontenit, ceea ce creează greutăți în recoltarea și transportul sfeclei de zahăr. Printre unitățile care mai au de recoltat se numără, cele din comunele Giubega, Cerat, Catane, Bistreț, Rast, Giurgița. A- vînd în vedere situația creată, luni, 24 noiembrie, a avut loc o ședință operativă de lucru în care s-au stabilit măsurile urgente ce se impun a fi luate pentru strîngerea întregii cantități de sfeclă de zahăr. Seara, comitetul județean de partid este informat despre mersul recoltării. Pentru fiecare cetățean apt de muncă s-au stabilit norme concrete de recoltare și încărcare. De asemenea, s-a luat măsura să se facă drumuri de acces spre grămezile de sfeclă și toate atelajele existente în comunele respective să participe la transportul sfeclei din cîmp la drumurile accesibile remorcilor. Acolo unde atelajele nu pot pătrunde — pentru că în multe locuri zăpada a atins 30 cm — s-au constituit echipe cu sănii. Peste tot s-au luat măsurile cele mai adecvate pentru ca întreaga cantitate de sfeclă recoltată să se 

Unde este bună organizare, lopata face minuni în drumul spre pâsâri, 
ouă și tot ceea ce trebuie pentru buna aprovizionare a populației. 
Este ceea ce fac lucrâtorii de la Asociația avicolâ intercooperatistâ 

din Afumați

transporte în aceeași zi la fabrică. Sint, așadar, măsuri bune care au ca scop strîngerea din cîmp a întregii cantități de sfeclă de zahăr. Ele trebuie aplicate in toate unitățile pentru ca nimic din recolta acestui an să nu se piardă. (Nicolae Băbălău).In Județul Teleorman a mai rămas de recoltat sfecla de zahăr de pe o suprafață restrinsă situată in 14 cooperative agricole din zona Turnu- Măgurele. De asemenea, pe cîmp mai sînt unele cantități de sfeclă așezată în grămezi. Analizînd situația în cursul zilei de ieri, biroul comitetului județean de partid a stabilit ca aceste unități să fie sprijinite imediat cu tractoare și remorci pentru a transporta din cîmp toată sfecla. La rîn- dul lor, comandamentele comunale și conducerile unităților, cu sprijinul delegaților desemnați de la nivelul județului, urmează să asigure oamenii necesari la încărcat. încă în cursul zilei de ieri s-a trecut la a- plicarea acestor măsuri, transportin- du-se cantităti însemnate de sfeclă, care au fost livrate direct fabricii de zahăr. (Ion Toader).

în comunele și unitățile agricole unde au căzut ninsori abundente și a viscolit au fost luate măsuri speciale, suplimentare pentru buna desfășurare a activității în zootehnie : eliberarea căilor de acces spre fermele zootehnice și depozitele de furaje, crearea unor stocuri de nutrețuri în toate fermeîe și complexele zootehnice, alimentarea permanentă cu apă, adăpostirea corespunzătoare a întregului efectiv de animale și menținerea temperaturii normale în interiorul construcțiilor zootehnice.în județul Vaslui, zăpada abundentă, viscolită fără întrerupere, a îngreunat activitatea în fermele zootehnice. La indicația biroului comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid, specialiștii, crescătorii de animale aplică cu rigurozitate măsurile necesare pentru un curs normal al activității în acest important sector. La ora actuală, toate animalele sînt adăpostite în grajduri și saivane corespunzătoare. Echipe alcătuite din cooperatori și conduse de șefii de ferme acționează operativ pentru a menține în permanență accesibilitatea la parcurile de furaje. Lîngă fiecare adăpost este asigurată o rezervă de nutrețuri. A- dâparca animalelor se face, de regulă, în interiorul grajdurilor. Pentru a se cunoaște la orice oră situația din teren s-a introdus un sistem de in

Ninge și viscolește, dar animalele trebuie hrănite. Nici un. efort nu 
este prea mare pentru a asigura desfășurarea normală a acti
vității in zootehnie. Așa se acționează la ferma zootehnică nr. 2 

Ștefănești a 1A.S. Afumați

formare riguros : un dispecerat aflat la direcția județeană agricolă ține permanent legătura cu fermele de animale. Specialiștii organelor agricole se află pe teren. Cadre de conducere de la direcția agricolă județeană, de pildă, au fost la complexul avicol Vaslui, complexul de vaci Negrești, complexul de îngrășare a taurinelor de la Costești și in alte unități cooperatiste. Peste tot există furaje, apă, se asigură îngrijirea corespunzătoare pentru a obține producții Ia nivelul prevăzut. S-au luat măsuri pentru ca întreaga cantitate de lapte să. fie ridicată zilnic de la ferme și să ajungă fără întreruperi la fabricile și secțiile de prelucrare. Unitățile agricole cu drumuri mai greu accesibile pentru mijloace auto — Dănești, Tăcuta, Ciocani, De- leni ș.a. — folosesc mijloace cu tracțiune animală — căruțe, sănii — pentru transportul laptelui la centrele stabilite. (Crăciun Lăluci).în toate unitățile agricole din județul Ilfov s-au întreprins măsuri energice pentru a se asigura în permanență furaje și apă animalelor. La I.S.C.I.P. Periș, I.A.S. Chirnogi, Urzi- ceni, Afumați. Adunații Copăceni, Minăstirea, Mihăilești și în fermele zootehnice din cooperativele agricole au fost organizate echipe speciale pentru a se asigura desfășurarea normală a activității. Produsele — lapte, ouă, carne — sint expediate 

spre Capitală, în mod ritmic. (Al. Brad).în județul Ialomița au fost luate măsuri energice în sectoarele zootehnice ale I.A.S. și cooperativelor agricole pentru ca animalele să aibă asigurate furaje, apă, căldură. Iată două aspecte din activitatea obișnuită a acestor zile. în apropierea comunei Movila au fost prinse de viscol 1 000 de oi ale I.A.S. Vlădeni. în condiții foarte grele, 700 de animale au fost duse la saivanele din comună- Celelalte, rămase in mijlocul cîmpiei, au fost salvate de către echipe de săteni și ceferiști. Șeful regulatorului de circulație Fetești, Constantin Morcov, a format o garnitură de vagoane in care sătenii și ceferiștii au încărcat cele 300 de oi. (A. David).Bine, operativ, eficient se acționează în unitățile zootehnice din județul Neamț. La cooperativele agricole din Bodești, Săbăoani, Trifești, Secuieni, Moldoveni peste 5 000 de cooperatori și mecanizatori, in frunte cu comuniștii, au muncit ieri la degajarea căilor de acces spre sectoarele zootehnice, făcînd posițiilg a- provizionarea normală a acestora cu furaje și livrarea ritmică a laptelui către unitățile de industrializare din Piatra Neamț șl Roman. Toate cele 37 de autocisterne de care dispune întreprinderea județeană de industrializare a laptelui se află in plină activitate pe trasee, asigurînd transportul operativ al întregii cantități de lapte. (Ion Manea).

Tehnica și organizarea sint mai tari ca viscolul. Puternicul buldozer a făcut 
o mișcare spre stînga pentru a face loc autocamionului care transportă 

alimente. Aspect 6urprins pe șoseaua București—Urziceni foto : Eug. Dlchiseanu

în vestul țării se poate ara; 
trebuie asigurat combustibilul 

pentru tractoareîn cea mai mare parte a Transilvaniei și in Banat, stratul subțire de zăpadă, iar în unele locuri ea lipsește Cu desăvîrșire, permite continuarea lucrărilor in cîmp. în unele județe din această parte a țării se fac arături, se transportă îngrășăminte etc., lucrări hotărîtoare pentru viitoarea recoltă. Marți, 25 noiembrie, în cooperativele agricole din județul Timiș, de exemplu, mai erau de arat 14 000 ha, iar în cele din județul Arad — 10 000 ha. Ce au întreprins organele locale pentru continuarea acestei lucrări ?Luni și marți dimineața, în județul Arad, numeroși tractoriști s-au îndreptat spre tarlale, începind imediat lucrările la arat. Spunem numeroși, dar nu toți. Nu timpul este cel care împiedică executarea arăturilor, ci lipsa de carburanți. Este o situație care, așa cum ne declara ing. Petre Mateescu, directorul adjunct al direcției agricole, se menține încă de săp- tămina trecută și care a determinat nerespectarea graficului zilnic la arat. Tot referitor la această problemă, tov. Pantelimon Novac, directorul Trustului județean S.M.A. Arad, ne-a declarat : ..Avem un stoc de numai V’irca 80 tone motorină. Au fost zile 

întregi, în cursul săptămînii trecute, cind repartițiile n-au fost onorate corespunzător, iar tractoarele au stat. Ca urmare, suprafețe întinse — cuprinse intre 2 000 și 3 000 hectare — cum este cazul consiliilor intercoope- ratlste Pecica, Sinleani, Chișineu- Criș, Nădlac, Sintana — au rămas nearate. Simbătă, de exemplu, din lipsă de carburanți, numai în zona Pecica au stat , circa 200 de tractoare**. Este, intf-adevăr, o problemă care se cere rezolvată urgent. Dacă se va ' asigura combustibilul necesar, după cum se apreciază la direcția agricolă, arăturile se vor încheia în cursul acestei săptămîni. (Const. Simîon).După cum am fost informați la dl- / recția agricolă, luni și marți, pe ogoarele județului Timiș lucrau la arat un mare număr de trâctoare. în ciuda timpului rece și a solului greu, meca-i nizatorii se străduiesc să termine cit mai repede această lucrare pe toate suprafețele prevăzute. Trebuie arătat că mai este de făcut un mare, volum de muncă, îndeosebi ;n unitățile agricole care fac parte din consiliile in- tercooperatiste Variaș. Buziaș, Biled, Sacoșu-Turcesc și altele. în unitățile cooperatiste din raza S.M.A. Jebel mai sînt de arat circa 800 de hectare. Rămânerile în urmă Se datoresc, in . primul rînd, neutilizării fiecărei ore bune de lucru in cîmp, așteptîndu-se zile mai favorabile, dar, după cum se vede, și în Banat au sosit primele semne ale iernii. Lipsa motorinei, constituie altă cauză care împiedică folosirea tuturor tractoarelor. în ultimele zile, sute do tractoare aparți- nind stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderilor agricole de stat nu au putut fi folosite din lipsă de combustibil. (Cezar Ioana).
★ ,<Referitor la problemele asigurării cu combustibil, de la Direcția generală de aprovizionare din Ministerul Agriculturii am fost informați că, pînă la 20 noiembrie, județul Arad a primit 76 la sută din cota acestei luni, iar județul Timiș — 75. la sută. Pentru ca lucrările agricole și în special arăturile să poată continua, chiar azi (marți, 25 noiembrie) în cele două județe s-a transmis prin telex să se . livreze toată cota pe luna noiembrie și chiar unele cantități suplimentare. ..Noi sintem în permanentă legătură -u PECO — ne spunea tov. Iosif Ganea. director adjunct în cadrul direcției — și urmărim să rezolvăm operativ cerințele tuturor unităților agricole".Trebuie luate însă măsuri ca trans- nortul combustibilului și distribuirea lui la unitățile agricole să se faci. . operativ, fără nici o întirziere.
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Cintecul, muzica în general 
și receptivitatea publicului nostru

CARNET

CULTURAL

După cum se știe, muzica este o artă aparent paradoxală ; ea este una dintre cele mai concrete, mai particulare forme de comunicare interu- mană și, în același timp, una dintre cele mai abstracte arte, arta despre care Beethoven afirma că „este o revelație maj înaltă decît filozofia". Este recunoscut faptul că muzica trezește — mai mult poate decît oricare dintre arte — disponibilitățile reflexive și sensibilitatea oamenilor de cele mai diverse virste și niveluri de pregătire. Aceste calități conferă muzicii, în mod organic, virtuțile unui fenomen de mase, cu semnificative implicații sociale. Iată de ce destinul însuși al culturii de mase, ca fenomen al educației permanente, ca proces complet de elaborare, stimulare și promovare a creației, ca sistem instituționalizat de difuzare și de Însușire de către mase a celor mai de seamă valori ale culturii naționale și universale, este inseparabil legat de destinul culturii muzicale. De aceea, lărgirea masei de iubitori ai muzicii este un scop socio-cultural, el proiectînd viitorul muzicii in societatea socialistă multilateral dezvoltată și în societatea comunistă. Elementele care asigură educația publicului — în primul rind a publicului tînăr — exercită o influență directă și decisivă asupra destinului vieții muzicale și implicit asupra formării personalității umane, individuale și colective.Pornind de la aceste adevăruri, principial este firesc să ne întrebăm : este creația muzicală românească de azi în măsură să-și impună, fără rezerve, identitatea de factor al educației in contextul activității culturale de mase ? Accesibilitatea în sine este un atribut de esență ai mesajului operei muzicale, In măsură să pătrundă în conștiința și sensibilitatea oamenilor ? Fără îndoială, cultura noastră muzicală, mai ales cea făurită in anii socialismului, se compune dintr-un mare număr de valori care îmbogățesc, in general, fondul artei și culturii naționale și universale și care, pătrunse in orizontul de cunoaștere al oamenilor, realizează, pe ansamblu chiar, convingător, acea dimensiune organică a culturii noastre noi. Prin genurile sale cele mai larg accesibile, cum este muzica populară și ușoară, prin cîntecele de masă, revoluționare și patriotice, formînd o adevărată conștiință politică explicită, profund militantă a muzicii, prin muzica de cameră, vocală și instrumentală, prin cantate și oratorii, prin simfonii și

opere, prin operete și balete (și unele dintre acestea cu o tematică direct ancorată în realitățile social-istorice de ieri și de azi ale poporului român), fenomenul componistic românesc suscită din ce in ce mai mult interesul lumii muzicale și culturale de pretutindeni, se regăsește deopotrivă in sensibilitatea particulară a celor mai diverse categorii de oameni ai muncii, ca seismograf al a- eestcf sensibilități, ca și in concertul valorilor artei universale.Dar trebuie să recunoaștem, se manifestă incă o dispersare a interesului compozitorilor către unele zone ineficiente, artistic și social, ale inspirației și elaborării muzicii. E- xistă, înclin să cred, în primul rind, o anumită tendință exagerată de in-
Puncte de vedere

telectualizare și abstractizare a limbajului muzicii, concordantă cu o tendință de secătuire a acestei muzici de conținutul emoțional care să-i confere deplin acces și putere de pătrundere la sensibilitatea ascultătorului. Cultul estetizant al „formei pure", manifestat în unele lucrări cu caracter experimental, continuă să mobilizeze prea mult capacitatea de creație a unor compozitori valoroși.S-a dovedit că excesul abstractizării și intelectualizării, cu precădere în planul gîndirii formale, sărăcește arta de conținutul uman care să o impună în rindul valorilor perene ale spiritului și care să o facă un bun cultural al maselor. Formele criptice, ermetic încifrate, tendința spre schematizare abstractă sint sinonime în muzică și în orice artă cu fuga de realitate. Astfel, deși — așa cum spuneam — volumul muzicii românești' contemporane este impresionant, universul tematic și stilistic este susceptibil de o îmbogățire substanțială. Și aceasta cu atît mai mult cu cit, în unele cazuri, schematismul libretelor și al muzicii a condus la ideea falsei accesibilități, iar publicul a refuzat asemenea lucrări.Deci, în primul rind, refugiul în abstract, în așa-?isul „joc al formelor pure". în al doilea rind, insuficienta elaborare a unora dintre lucrările cu tematică contemporană — ca să mă refer numai la sfera muzi

cii simfonice, de operă și balet. A- cestea reprezintă, după părerea mea, „tendințe" care impun necesitatea u- nei mai profunde meditații și, desigur, a unor acțiuni concrete din partea compozitorilor, a conducerii U- niunii compozitorilor. Chiar și în genul cîntecului de masă, al cîntecului revoluționar, al cîntecului muncitoresc, al celui pentru copii — domenii care în ultimii trei-patru ani au antrenat numeroase forțe componistice și poetice și care sint, cred, cel mai bine reprezentate în peisajul muzicii noastre militante, politice, angajate și mobilizatoare — se observă lacune. O antologie a muzicii patriotice românești ar releva sute de lucrări de reală valoare, la înălțimea sigură a unor pilde oferite de înaintași. Dar și în acest gen sint, cred, incă insuficiente cîntecele pentru școlari, pentru pionieri, cîntecele de meserii, de orientare profesională în școli, cîntecele pentru mineri și petroliști, pentru ceferiști ; și mai cu seamă sint deficitare cîntecele insoi- rate din viața satului socialist. Timide par, de asemenea, încercările de spargere a șablonului formei compoziționale. La rindul ei, muzica ușoară mai _ are incă de aspirat la învestitură de artă cu serioase valențe educativ-divertismentale, care să cultive optimismul, buna dispoziție, sentimentul de dragoste pentru țară și partid, Înaltul și eternul sentiment al iubirii.Pornind de la adevărul că muzica este o dimensiune esențială a vieții culturale de mase — calitate care o obligă — trebuie optimizate mijloacele prin care acționează : compozitorii, criticii, inter- preții, instituțiile muzicale... De același imperativ trebuie să țină seama forurile însărcinate cu difuzarea muzicii. cu formarea și selecționarea in- terpreților. Pentru aceasta, dezbaterile deschise, obiective (eliminarea stilului adjectival și al retorismului de conveniență, înlăturarea prejudecății că de dragul unei teme majore pot fi trecute cu vederea nerealiză- rile artistice), confruntarea mai sistematică decît pînă acum cu masele, în concerte și dezbateri publice, trebuie să fie mai riguros organizate și îndrumate, în sensul cerut de Programul partidului, pentru o și mai mare forță de penetrare a muzicii în fondul sufletesc al oamenilor ; pentru a se integra, prin aceasta. în sistemul de valori perene ale poporului nostru.
Vasile DONOSE

„CÎNTĂM PARTIDUL, 
ȚARA, POPORUL"Din inițiativa Comitetului municipal de partid Bîrlad, în localitate se desfășoară o antrenantă manifestare cultural-artistică a amatorilor. Peste 100 de formații, care, reunesc circa 5 000 de artiști amatori din întreprinderi, unități economice, instituții, licee, școli generale, apar zilnic pe scena casei de cultură a sindicatelor ; sint antrenate în concursuri formații corale, folclorice, de teatru, brigăzi artistice de agitație, orchestre de muzică ușoară, recitatori, soliști vocali și instrumentiști. Emblema acestor manifestări : „Cîn- tăm partidul, țara, poporul". (Crăciun Lăluci).

„OMUL Șl PRODUCȚIA"La Hunedoara, în organizarea cineclubuiui „Siderurgistul" din localitate, s-a desfășurat un fes- tival-concurs interjudețean dedicat filmului de amatori, diapozitivelor și fotografiilor artistice, pe tema „Omul și producția". Aflat la cea de-a 4-a ediție, festivalul a antrenat în concurs, alături de cineamatorii hunedoreni, 12 cinecluburi din județele Caraș-Severin, Suceava, Timiș și altele. Au fost distinse cu premii filmele „Ștafeta" (cineclubul „Siderurgistul" Reșița), „Silicoza" („Amafilm", Lu- peni), „Izvoare" (cineclubul Casei de cultură Cimpulung Moldovenesc) și „Metanul" (cineclubul Casei de cultură Petroșani). La diapozitive a fost premiat cineclubul „Siderurgistul" din Hunedoara, iar la fotografii — artiștii amatori din Petroșani și Cimpulung Moldovenesc. Cu acest prilej au avut loc și dezbateri privind rolul cinecluburi- lor în sprijinul activității de producție. (Sabin Ionescu).
SIMPOZION OMAGIAL„Petre Andrei — filozof, sociolog și politolog" — este tema unui simpozion omagial care a avut Ioc în sala Cabinetului județean de partid din Piatra Neamț. La simpozion a participat un grup de cadre universitare din Iași, între care și conf. univ. dr. Petre Andrei, fiul ilustrului om de cultură. (Ion Manea).

Studii și încercări pe machetele unor noi instalații și utilele la Institutul 
de proiectări instalații petroliere din PloieștiAFIȘUL

o relansare necesară

fr

Istoriografia Jitera- ră românească își a- daugă noi lucrări menite să definească și să contureze tabloul atit de complex al creației noastre literare, din cele mai vechi timpuri și pînă în prezent. Efortul de cuprindere și de definire are drept rezultat "ompendii de istoriografie, desigur susceptibile a fi îmbunătățite și completate, dar toate reprezen- tînd necesare contribuții la o operă de amploare și de răspundere.Recentul volum „Poezia românească contemporană" continuă mai vechea lucrare a lui Al. Piru, „Panorama deceniului literar românesc 1940—1950“, cercetind, de această dată, lirica ultimului sfert de veac, 1950— 1975. In efortul general al istoriografiei noastre actuale de a cerceta creația literară și artistică a ultimelor decenii, cartea lui Al. Piru are darul de a fi prima de acest fel și, prin aceasta, ea invită la un sporit interes din partea tuturor cercetătorilor, pentru realizarea unor sinteze cuprinzătoare dedicate fenomenului artistic contemporan. Acest volum — după cum ne avertizează autorul — este primul dintr-o serie de prezentare a poeziei românești din ultimul sfert de veac și analizează doar „generația vîrstnică", „numai pe poeții care in 1975 au cel puțin cincizeci de ani, năs- cuți înainte de 1925, inclusiv în acest din urmă an“.Din această perspectivă, Al. Piru realizează o cuprindere largă a scriitorilor mai vîrstnici, care in acest sfert de secol au contribuit prin

lucrări originale la conturarea panoramei poeziei noastre. Totuși, credem că fidela prezentare a liricii din această perioadă ar fi impus și analiza operei poetice a unor scriitori ca Victor Eftimiu ’ prezent cu o semnificativă și prețuită lirică patriotică și militantă, cunoscută în cercuri largi de cititori și, îndeosebi,

ziel noastre din a- ceastă perioadă, contribuția unor scriitori de recunoscută valoare la conturarea orizontului liricii românești contemporane.Să depășim însă observațiile de arhivistică literară. Prin vasta informație, extinsă în cazul unor autori la dimensiuni monografice, Al. Piru își subliniază incă o dată

bibliografice, ne apar impresionante. Pe aceeași linie, a cuprinderii tuturor scrierilor generației amintite, autorul stăruie în jurul unor poeți mai puțin cunoscuți sau uitați. Dar criticul nu realizează atît „resti- tuții" senzaționale, cît o firească operațiune de „inventariere" literară. Așa se face că descoperim, in genera

torilor din generații diferite. Substanțiale pagini sînt dedicate poeților Eugen Jebe- leanu, Maria Banuș, M. R. Paraschivescu, sau mai tinerilor Ștefan Aug. Doinaș, Nina Cassian și altora din a- ceeași generație. Un studiu amplu este consacrat poetului Mihai Beniuc, considerat „poetul reprezentativ al generației noi". Se

Botta, Dimitrie ru sau Nicolae mir, dezvăluie diversitate a Stela- Tațo- marea liricii

CRONICA LITERARĂĂL. PIRU:
„Poezia românească 

contemporană 1950-1975“
Zaharia Stancu, autor al citorva volume de versuri definitorii pentru aspirațiile și împlinirile poeziei noastre actuale, pentru o- rientarea ei spre zonele inedite ale gin- dirii și simțirii contemporane. De asemenea, ar fi trebuit cuprinși un I. Vinea — nu numai publicat în volum pentru prima oară în această perioadă, dar și cu numeroase poezii inedite realizate, probabil, in acest timp — ca și V. Voiculescu, a cărui poezie scrisă în aceste decenii aduce mărturie despre o nouă înțelegere a rosturilor artei. Credem că asemenea omisiuni, și altele de mai mică importanță, limitează nedorit obiectul cercetării, îngustează dimensiunile reale ale poe-

predilecția pentru folosirea tuturor mijloacelor documentare în stare a lumina fenomenul artistic. Cercetarea se realizează deopotrivă cu mijloacele criticii și ale istoriei literare, ale biografului și memorialistului, confirmind a- serțiunea lui G. Căli- nescu după care, „a- devărata critică de valoare conține implicit o determinațiune istorică". Investigarea totalității operelor scriitorilor cercetați, pre- supunînd „lectură uneori silnică, alteori a- muzantă", ne oferă pentru prima oară in acești ani un „catalog" orientativ al bibliografiei liricii contemporane. Deci, în primul rind, o informație amplă asupra dimensiunilor scrisului poetic, care, din întinsele liste

ția vîrstnică, cu toate omisiunile, nu mai puțin de șaizeci și șase de poeți cu poziție distinctă, cifră de-a dreptul impresionantă.Al. Piru se dovedește a fi nu doar un simplu „consemnatar" de texte. Lecturile sale descoperă în substanța scrierii' sîmbu- rele Valorii perene, dominantele calitative și inimitabile. Arghezi, Blaga sau Al. Philip- pide sînt considerați ca atare : opera lor, ea însăși influențată profund de transformările revoluționare ale acestor ani, a contribuit hotăritor la afirmarea noilor coordonate ale artei noastre contemporane. Faptul subliniază continuitatea organică a literaturii noastre, creșterea ei continuă prin contribuția neîntreruptă a crea-

subliniază, în consens, de altfel, cu opiniile altor critici, contribuția poetului la afirmarea poeziei noi cerute de contemporaneitate. Poetul, observă criticul, „a optat pentru o poezie expri- mînd aspirațiile de mai bine ale oamenilor, poezie menită să aibă un larg și puternic ecou", o poezie vizionară, revoluționară, capabilă să intuiască „mersul înainte al umanității, să orîn- duiască omenirea în marș", o poezie care se oferă patriei sale. A- naliza motivelor și vîrstelor lirice dezvăluie „aportul său capital în poezia românească actuală", iar lirica sa „e menită, ca orice operă de talent, să nu lase pe nimeni nepăsător...". Analiza unor scriitori, ca Emil
(Urmare din pag. I)

noastre, stilurile diferite în care au înflorit talentele și s-au afirmat vocațiile.Prin cele citeva studii amintite mai sus, dar și prin altele, Al. Piru propune, de fapt, o primă selecție a valorilor, stabilește începuturile unei ierarhii, caracteristică oricărei istorii literare. Deși nu și-a propus explicit a- cest lucru, modul în care observă materialul litetar și extrage lucrările reprezentative conduce firesc la alcătuirea unei panorame a valorilor literaturii noastre actuale, urmind să fie întregită prin cercetarea creației generațiilor mai tinere.Dominată de un spirit critic incisiv, de vervă ironică și nu mai puțin de umor constructiv, cartea se impune prin rigoarea judecăților. Ea afirmă în măsura în care descoperă, opera autentică, după cum nu se sfiește să respingă a- cele lucrări minore, fără profunzime. Tocmai această imagine a poeziei noastre, cu piscuri și profunzimi unice, dar și cu locuri plate, amorfe sau in- tolore, ne propune Al. Piru. Se vor face neîndoielnic, în timp, alte și alte investigații a- supra literaturii noastre contemporane. Volumul de față invităla cercetări de amploare istorico-literare, la conturarea profilului creator al acestei epoci, Trecerea în revistă realizată de Al. Piru se dovedește, din acest punct de vedere, nu numai valoroasă, ci și necesară.
Emil VAS1LESCU

Orice discuție despre afiș e cu neputință să escamoteze, ca punct de plecare, adevărul bine cunoscut că acest gen este unul dintre cele mai nemijlocit publice. Considerat dincolo de această condiție, afișul apare fără sens și superfluu. Aparținînd în egală măsură artei și sistemului de mass-media, afișul este, în același timp, factor educativ, în sensul amplu conferit acestui termen de către partidul nostru, obiect estetic și mijloc de informație. El poate exista numai în măsura în care are capacitatea de a capta atenția, de a asigura, deci, posibilitatea unui dialog cu publicul. Un dialog activ, în care afișul să-și livreze, întreagă, sarcina de idei — mesajul, valoarea instructivă, cantitatea de informație pe care și-a propus s-o transmită. Mulțimea problemelor și a evenimentelor — de excepție sau cotidiene — ale societății noastre solicită creației de afiș o cunoaștere profundă a acestor realități, în scopul unei tratări adecvate, al unei eficiente stabiliri a priorităților, a urgențelor politi- co-sociale, econo- mice, culturale, îi), ,'aceșt șenș e necesara nuanțarea specificității fiecărui tip de â- fiș : politic, etic, cultural, comercial etc...Delimitînd, printre atributele definitorii ale afișului, calitatea sa de prezență imperioasă in spațiul public, in cîmpul comunicării, numim, de fapt, una din principalele exigențe ale artei românești contemporane. Obținem, astfel, o perspectivă ce pune în evidență problematica, universul tematic al creației de afiș și modul concret în care afișele intervin în fluxul vieții cotidiene. Fără să ne propunem, în însemnările de față, evaluarea, pe ansamblul său, a afișului românesc contemporan, ne oprim atenția doar la unele aspecte ce ni se par semnificative în evoluția sa. O primă constatare este că graficienii noștri, în măsura in care abordează afișul, au reușit, in ultimii ani, să ajungă in posesia unor mijloace tehnice adecvate, să pună in evidență imperativele de bază ale afișului. De asemenea, este de remarcat permanenta actualitate in care s-au situat creatorii de afișe (de altfel actualitatea este una din rațiunile de a fi ale acestui gen), realizind, de-a lungul anilor, o adevărată cronică a edificării societății socialiste în România, o inedită suită de repere ale vieții productive și spirituale, ale evoluției noii noastre civilizații. Avînd însă în vedere dinamica procesului de construcție, a- pariția continuă de noi probleme, de evenimente și mutații în viața socială, credem că recenta creație de afiș nu acoperă in întregime — cantitativ și calitativ — cimpul de acțiune care ii este destinat. Comen- tind numai cea mai recentă manifestare de amploare a graficii românești Salonul de grafică din 1975 — observăm problematica restrînsă a afișului și, în multe cazuri, o timiditate a formulării artistice care face ca mesajul să treacă neobservat. De pildă, unele afișe politice — ne referim, în egală măsură, și Ia cele difuzate — sînt simple enunțuri, care se sprijină doar pe valoarea textului, fără să beneficieze de o rezolvare plastică capabilă să le impună

După Salonul 
de grafică -1975

atenției la dimensiunea importanței temelor propuse.Constatăm, de asemenea, că doar o foarte mică parte din domeniile existenței sociale sînt avute în vedere de autorii de afișe. Ne referim la numărul redus de lucrări pe teme educativ-morale și social-instructive, deși în acest domeniu realitatea noastră oferă o amplă arie tematică. Și, în același sens, pot fi aduse reproșuri absenței afișului comercial adecvat, stereotipiei unor afișe culturale (deși putem, desigur, cita și unele realizări notabile în fiecare din aceste domenii). Este necesară, credem, o diversificare, o deschidere spre întreaga arie de realități a societății noastre actuale. Un accent se cuvine pus pe stimularea spiritului de participare la construcția socialistă, pe cultivarea patriotismului, a dragostei de muncă și creație — trepte necesare în procesul edificării unui om cu o conștiință înaintată, entitate umană în care se confundă, într-o semnificativă relație, calitatea de ctitor și cea de beneficiar al noii civilizații.Ținînd seama de asemenea exigențe, trebuie a- mintit că afișul nu se realizează numai de creatorul lui. Căci, pentru a deveni o prezență reală in spațiul public, afișul trebuie imprimat și difuzat. Și dacă este adevărat că numărul de afișe pe care ni le prezintă expozițiile este redus, la fel de adevărat este că puține afișe — dintre cele remarcabil realizate — se difuzează corespunzător, în spațiile cel mai intens frecventate. Trebuie să observăm, de asemenea, că, deși inițiativa artistului deține un loc primordial, in acest domeniu al artei plastice, mai mult decît în oricare altul, deosebit de importante sînt solicitările concrete. Fie prin comenzi ferme, fie prin concursuri publice, artistul este confruntat cu un anume aspect al realității pe care ii integrează operei sale. Am avut prilejul, în anii din urmă, fie în calitate de membru în juriile unor astfel de concursuri, fie prin exercițiul profesiei de cronicar plastic, să constat că astfel de concursuri dau în general rezultate excelente.Ajunși în acest punct al intervenției noastre, ne apare ca evidentă concluzia că problema afișului este o ecuație cu mai mulți termeni : organizația sau instituția care dă formă concretă comenzii sociale, artistul — care trebuie să se dovedească apt să aprofundeze, să-și însușească tema propusă și s-o trateze cît mai expresiv și, în sfîrșit, organul specializat de difuzare. Numai colaborarea organizată, competentă între acești factori poate asigura apariția și instituirea în spațiul public a afișelor. Prin optimizarea conlucrării între acești factori (conlucrare care, în prezent, este aptă a fi îmbunătățită) valoarea prezenței afișului în peisajul nostru social se va îmbogăți în mod firesc. Claritatea mesajului, eficienta educativă și informativă vor fi obținute la nivelul exigențelor timpului nostru — pe măsura înzestrării reale și recunoscute a artiștilor români.
Constantin PRUT
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„Trepte spre 
lumina"La Casa de cultură și în întreprinderile industriale din orașul Roșiori de Vede, sub genericul „Trepte spre lumină", se desfășoară un amplu ciclu de manifestări politico-educative și cul- tural-artistice. în program sint cuprinse întilniri cu activiști de partid și de stat, expuneri pe teme de politică internă și externă, economice, istorice, medicale. Vor mai avea loc dezbateri și simpozioane privind educația ateist-științifică a maselor, rolul femeii în societatea contemporană, istoria și folclorul județului Teleorman. Sînt invitați cadre de specialitate din Capitală și din județ, scriitori, compozitori. Programul este completat cu vernisaje de expoziții, prezentări de filme, piese de teatru, programe artistice și o întîlnire a oamenilor muncii cu membri ai cenaclului literar „George Călinescu" din București. (Ion Toader).

de muncă și de viață mai bune pentru cei care se califică în asemenea meserii, printr-o judicioasă planificare a pregătirii necesarului de cadre, dar îndeosebi prin integrarea invățămîntului cu producția s-a a- juns ca și pentru, aceste sectoare să avem în prezent candidați in număr suficient la diferitele forme de calificare. Desigur, în viitor va trebui să existe o preocupare și mai mare în acest sens.
— Soluționarea optimă a pro

blemelor complexe din domeniul 
pregătirii forței de muncă este 
condiționată de rezultatele pro
cesului de integrare : în acest 
sens, care este stadiul integră
rii invățămîntului “liceal si teh
nic profesional cu producția in 
sectorul construcțiilor de ma
șini ?— In școlile și liceele ministerului nostru se depun eforturi deosebite pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. referitor la integrarea invățămîntului cu producția. Astfel, activitățile de instruire practică a elevilor au fost orientate în exclusivitate pe sistemul producției școlare. Atelierele școlilor și liceelor au devenit secții productive în care anul acesta, de pildă, se realizează o producție de aproximativ 165 milioane lei. Elevii sînt mult mai conștienți acum decît cu doi-trel ani în urmă de utilitatea

socială a muncii lor, de faptul că orice greșeală de execuție a unei lucrări generează un rebut. De asemenea, prin realizarea unei producții școlare bine alese se recuperează o parte din cheltuielile efectuate pentru învățămînt, ceea ce stimulează dotarea continuă a atelierelor-școală cu mașini-unelte și alte mijloace de producție, precum și crearea de noi asemenea ateliere. Numai in anul

lev trebuie să efectueze o gamă variată de lucrări, de complexitate progresivă, corespunzător cerințelor indicatoarelor tarifare pentru meseria respectivă și să se încadreze în normele de timp și de calitate din producție pentru prima categorie — la sfîrșitul treptei I de liceu — și cel puțin pentru categoria a Il-a, la sfîrșitul liceului. Ne propunem, cu deosebire, să orientăm mai bine produc-

ciențele semnalate la Plenara 
din 21—22 iulie a.c. se fac sim
țite aici și pe ce căi vedeți posi
bilă țoluționarea lor ?— Odată cu adoptarea sistemului de instruire practică sub forma producției școlare, elevilor li s-au creat unele condiții similare cu cele ale muncitorilor din producție, cum ar fi asigurarea documentației tehnologice, acordarea asistenței tehnice de

PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCĂ PENTRU VIITORUl CINCINAL
1școlar precedent suprafața acestor ateliere a sporit cu circa 13 500 mp, iar numărul mașinllor-unelte cu care s-a îmbogățit zestrea lor tehnică a fost în aceeași perioadă de 2 200.

— Ce măsuri intenționați să 
întreprindeți in noul an școlar 
pentru perfecționarea procesu
lui de integrare ?— Odată cu măsurile luate pentru îmbunătățirea funcționalității a- telierelor școlare, pentru dotarea cu utilaje, instalații, scule și verificatoare, este necesar ca unitățile de învățămînt să-i asigure fiecărui elev un loc unde să lucreze efectiv și să-și însușească in cele mai bune condiții meseria. Prin grija directorilor liceelor și, bineînțeles, cu sprijinul întreprinderilor pe lingă care funcționează acestea, fiecare •-

ția școlară spre efectuarea unor lucrări de complexitate din ce în ce mai mare. Astfel, in planurile de producție ale grupurilor noastre școlare figurează scule pentru instalațiile de foraj, frîne electromagnetice pentru diferite mașini de ridicat și transportat, osciloscoape de diferite tipuri, relee, agregate de sudură și chiar unele mașini-unelte. Ne gîn- dim. de asemenea, să încredințăm oroducției școlare sarcini de auto- dotare tot mai mari și phiar am introdus în fabricația atelierelor-școală unele subansamble sau piese componente din fabricația de bază a uzinelor noastre
— In această ordine de idei. 

cum se desfășoară instruirea 
practică a viitoarelor promoții 
de muncitori; care dintre defi-

către maiștri-instructori ș.a. Profesorii de specialitate au. sarcina de a instrui elevii în vederea înțelegerii documentației tehnologice și a executării corecte a operațiilor respective. Este adevărat, în acest domeniu intîmpinăm încă unele greutăți, îndeosebi în ceea ce privește asigurarea locurilor individuale de muncă la mașini-unelte. a unor comenzi adecvate procesului de instruire, aprovizionarea ritmică ș.a. De aceea, depunem în continuare eforturi sporite pentru ca dotarea atelierelor-școală cu mașini-unelte să fie din ce în ce mai apropiată de dotarea din întreprinderile de bază, pentru extinderea și generalizarea atelierelor-școală de tipul celor existente în întreprinderea „23 August" din București, întreprinderea constructoare de ma

șini din Reșița, „Independenta" din Sibiu, „Unio" din Satu-Mare, „1 Mai" din Ploiești ș.a.— în cuvintarea rostită la 
Plenara din iulie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea Unei colaborări mai 
strînse intre toți factorii răspun
zători de instruirea și educarea 

. tineretului. Ce rol apreciați că 
revine ministerului dv. în per
fecționarea acestei colaborări ?— Colaborăm cu Ministerul Educației și Invățămîntului. In ceea ce privește unele neajunsuri comune pe linia conținutului activităților in- structiv-educative in școli, trebuie să insistăm mai mult, cu eforturi unite, sprijinind direct centralele și întreprinderile pentru îmbunătățirea activității în școlile noastre și la cursurile de calificare, pentru perfecționarea planurilor și a programelor școlare, pentru dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale și îndeosebi pentru selecționarea mai bună a cadrelor, testarea și perfecționarea permanentă a pregătirii acestora.Cincinalul 1976—1980, ca cincinal al revoluției tehnico-știjnțifice, în care construcția de mașini va beneficia în continuare de un ritm foarte înalt de dezvoltare și se vor produce mutații deosebite în nomenclatorul producției, special orientat spre produsele cu grad înalt de tehnicitate, impune mai mult ca oricînd asigurarea fondului de cadre cu o pregătire temeinică.
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DIVERS
„Eco-geo 
meteo"

Așa se numește, prescurtat, 
terenul de experiențe ecologice, 
geografice și meteorologice a- 
menajat in curtea Liceului nr. 2 
din Satu-Mare de către elevii 
claselor a VIII-a B și a VIII-a 
C, sub îndrumarea profesorului 
Andrei Barna. Aici, pe o mică 
suprafață de teren, d.ar drămu
ită „la milimetru", se află for
me de relief existente pe glob, 
in miniatură, o microbaltă (în 
care papura, pipirigul, salcia și 
rogozul „conviețuiesc" cu mel
cii și scoicile), diferite tipuri de 
vegetație (subalpină, stepă, sil- 
vostepă, deșert), citeva zeci de 
specii de arbori și arbuști șt 
chiar... muntele Pietroasa din 
Oaș. Firește, tot în miniatură. 
In acest microunivers al Ternei 
funcționează instrumente speci
fice unei stații meteo (pluvio- 
metru, roza vinturilor, barome
tru, termometru, higrometru, 
ceas solar) cu ajutorul cărora 
școlarii învață cu... precizie cum 
se află timpul... probabil.

Întâmplare 
tragicăUn cetățean din comuna 
Brazi (Prahova) a venit intr-o 
seară acasă cu o sticlă plinft 
ochi cu alcool metilic.

— Ia-l și pregătește o băutu
ră tare — i-a spus el soției.

Soția a pregătit băutura, s-au 
așezat la masă și au inceput să 
se cinstească. Imediat, și unut 
și altul, au inceput să simtă du
reri neobișnuite, fiind internați 
la spitalul din Ploiești. Cu toa
tă intervenția medicilor, soția 
și-a pierdut viața, iar soțul — 
vederea.

Un escroc și 
410 creduliDe neînchipuit, dar adevărat. Escrocul se numește Ungar Le- hel din Timișoara (strada Clujului nr. 10), care și-a părăsit buna și cinstita funcție de controlor tehnic de calitate la o întreprindere timișoreană și s-a apucat de înșelătorii. Și nu a înșelat unul sau doi, ci... 410din cei dispuși să-i dea crezare precum că lucrează la o cooperativă meșteșugărească, ba din Cluj-Napoca, ba din Arad, ba din Timișoara. Tuturor celor 410 escrocul le-a promis — contra cost — că le confecționează rulouri pentru ferestre, la prețuri convenabile. Atît de „convenabile", incit escrocul a adunat de lâ ei peste 50 000 de lei, pe care i-a cheltuit ca un nabab. Prin sentința penală nr. 1525 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost condamnat la 5 ani închisoare.
Unii 
culegeau...

Un timp, Dumitru Pavel a lu
crat ca tehnician la Centrul de 
achiziții fructe de pădure Șimi- 
an (Mehedinți). Și, in timp ce 
oamenii se străduiau să strîngă 
și să valorifice o cantitate cît 
mai mare de fructe de pădure, 
tehnicianul făcea tot ce putea 
să se căpătuiască. Mai exact, a 
început să „valorifice", in con
tul propriului buzunar, agoni
seala oamenilor. Intr-un timp 
record s-a ales cu peste 10 000 
lei și două motorete. De 
două ? Plănuia, pesemne,
„lucreze" in două schin/,buri. 
Acum încearcă să dea din colț 
in colț, precum că, chipurile, 
nici aguridă n-a mincat, nici 
gustul fructelor nu-l cunoaște. 
O să cunoască legea.

Firmă

ce 
să

serioasă ?în urmă cu 4 (patru) ani, Traian Avram din localitatea Stremț (Alba) a bătut la ușa unui atelier de tăbăcărie al cooperativei meșteșugărești „Progresul" din Alba Iulia.— Am adus cinci piei pentru tăbăcit.— Foarte bine. Vă servim. Cînd vreți să fie gata ?— Apăi, cît mai repede, dacă se poate.— Se poate ? Sintem firmă serioasă.Cînd omul a venit să-și la pieile a constatat că nu sînt cele pe care le adusese și nu fuseseră vopsite în culoarea dorită. Cooperativa — firmă serioasă ! — recunoaște numai ultima greșeală. Dar clientul, de 4 (patru) ani și-a tăbăcit tălpile bătînd drumurile Ia Alba Iulia. „Și-o să le mai bat, că nu las". Să nu se lase I
Frîna... 
cu săpun

mă

Circulînd cu un I.M.S. (1—HD —2198) pe bulevardul 1 Mai din Tg. Jiu, Victor Nedela din Lu- peni a accidentat pe unul din muncitorii care executau crări de modernizare pe artera respectivă. Ceea ce a surprins — de Ia prima vedere — pe anchetatorii de la miliție a fost faptul că lucrarea în execuție era semnalizată regulamentar, iar mașina circulase tot regulamentar, în limitele de Viteză prevăzute. Să fi făcut muncitorul respectiv vreo mișcare greșită ? Nu. Și nici șoferul. Cauza accidentului era alta. La o cercetare mai atentă, stupoare : în loc să pună lichid obișnuit de frînă, V. N. pusese... săpun dizolvat. Cine l-o fi învățat așa ceva, nu știm. Știm că, pe lingă celelalte, a primit și o săpu- neală...
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli'
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Semnarea programului româno-elen de cooperare 
in domeniile învătămîntului, stiintei si culturiide burse studențești, schimburi de publicații șl alte materiale de specialitate. Se va promova, totodată, cooperarea tehnico-științifică pe multiple planuri, printre care și cel al conservării, restaurării și valorificării monumentelor istorice și de artă. Oameni de artă și formații artistice vor întreprinde turnee sau vor participa la manifestări cu caracter internațional inițiate de cealaltă țară ; vor fi organizate reciproc expoziții, seri culturale, .prezentări de filme, în repertoriul teatral și muzical urmînd să fie incluse lucrări aparținînd autorilor dramatici și compozitorilor din țara parteneră. Alte prevederi ale programului se referă la schimburi în domeniile arhitecturii, presei, radioteleviziunii, sănătății, turismului, educației fizice și sportului. La festivitatea semnării au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții culturale. Erau de față Dimitri A. Papadakis, ambasadorul Republicii Elene la București, și membri ai ambasadei.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, marți dimineață, semnarea Programului de cooperare in domeniile învățămîntului, științei și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Elene pentru anii 1976— 1977—1978. Documentul, semnat de Dumitru Trancă, director în Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre, și Dimitri C. Petrou, director general în Ministerul elen al A- facerilor Externe, corespunde dorinței celor două țări și popoare de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare, de a lărgi schimburile in aceste domenii de activitate. Programul cuprinde prevederi care reprezintă pentru cunoașterea reciprocă instrumente temeinice și durabile cum sînt învățarea limbilor celor două țări, aprofundarea literaturii, istoriei și civilizației popoarelor român și grec, realizarea de traduceri. Părțile vor încuraja, potrivit acestor prevederi, cooperarea între diferitele instituții de învățămînt, culturale și științifice. Sînt stabilite, in acest sens, vizite de oameni de știință, cadre didactice, cercetători, acordarea (Agerpres)
Seminarul interregional „Politica în domeniul

populației și al forței de muncă"Marți după-amiază a început în Capitală seminarul interregional cu tema : „Politica în domeniul populației și al forței de muncă", organizat de Institutul internațional de șfi'dii sociale al Biroului Intefnațio- n al Muncii de la Geneva, în co- lab jrare cu Centrul demografic O.N.U din București, la care participă specialiști din 17 țări în curs de dezvoltare din Africa și Orientul Mijlociu. Participanții vor efectua un larg schimb de opinii în probleme

privind metodologia de analiză a fenomenelor demografice și social-eco- nomice, rolul factorilor demografici în planificarea națională, regională și pe ramuri economice, reformele agrare ca mijloc de dezvoltare economică și socială etc.La deschidere au participat reprezentanți ai unor organisme O.N.U. la București, precum membri ai corpului diplomatic. aleȘi(Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA HANDBAL

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, â trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Surinam. H. A. E. Arron, cu prilejul desemnării sale in această funcție.* 'Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Abdelaziz Bouteflika, ca răspuns la licitările adresate cu ocazia zilei ționale.

a plecatMarți dimineața a plecat spre Moscova delegația Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-ro- mănă, va participa la lucrările celei

de-a 4-a Conferințe unionaleA.P.S.R.La aeroportul Otopeni, delegația aa fost condusă de membri ai biroului și de activiști ai Consiliului General A.R.L.U.S.A fost prezent V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S, la București.
fe- na- Delegația de activiști ai U. C. I. a părăsit Capitala

R. P. MONGOLA :
Geologi și constructori 

pe „Muntele comorilor"

*Apropiata sărbătorire a Zilei ționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — 29 Noiembrie — a prilejuit organizarea de către Institutul român pentru , relațiile culturale cu străinătatea a unei manifestări culturale, care a avut loc marți după-amiază în Capitală. După conferința prezentată de sculptorul Marcel Guguianu, în care au fost evocate impresii dintr-o călătorie în țara vecină și prietenă, au rulat mai multe filme documentare iugoslave.La manifestare au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, un numetos public.Au participat, de asemenea. Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.

na- Marti dimineața a părăsit Capitala delegația de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Ante Budimir, secretar în Comitetul Executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Bosnia și Herțegovi- na, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb de

experiență în țara noastră, Lă plecare, delegația a fost salutată de Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. A fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia București. la
Plecarea unor delegații de activiști
ai P. C. R. la Praga și Budapesta

• Echipa feminină a României, a- flată in plină pregătire pentru campionatele mondiale care vor a- vea loc în U.R.S.S., va susține săptămîna aceasta ultimele două meciuri de verificare înaintea plecării la Vilnius : joi (în sala Flo- reasca din Capitală) cu selecționata Tunisiei și sîmbătă (în sala Victoria din Ploiești) cu selecționata S.U.A. în deschidere, la fiecare din aceste meciuri, alte trei partide cu caracter internațional, astfel : joi, în ordine (de la ora 16,15), S.U.A. — Confecția București (Senioare), România — Cehoslovacia (junioare), România — Cehoslovacia (juniori), iar sîmbătă (de la ora 15,45) Tunisia — Vulturul Ploiești (senioare), România — Cehoslovacia (junioare) și România — Cehoslovacia (juniori).
★• Aseară, în sala Floreasca, a avut 

loc primul meci al echipei feminine

un turneu au întilnit României.a S.U.A., care întreprinde în țara noastră. Oaspetele echipa de junioare a Handbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 16—9 (9—2).
★• După cele două partide susținute la Loveci cu reprezentativa Bulgariei (ambele ciștigate : 30—22 și 26—25), selecționata masculină a țării noastre va întreprinde un nou turneu peste hotare. Handbaliștii români, campioni mondiali, vor întîlni echipa R. D. (29 noiembrie) iembrie).

★Ansamblul de cîntece și dansuri „Liaonin" din R. P. Chineză, aflat în turneu în țara noastră, a prezentat marți seara primul său spectacol la Craiova. Spectacolul, la care au asistat reprezentanți ai organelor locale de partid meni de cultură și locuitori ai orașului, un frumos succes.
★Marți s-au desfășurat la Academia Republicii Socialiste România lucrările celui de-al 8-lea simpozion consacrat problemelor ridicate de combaterea poluării mediului. Au fost prezentate rezultatele unor cercetări științifice românești privind detectarea rapidă, precisă și la mare distanță a produșilor poluanți, depoluarea atmosferei, apelor și solului. Au fost înfățișate, de asemenea, succesele obținute de cercetătorii noștri în crearea unor mijloace tehnice de combatere a poluării mediului. La lucrările simpozionului au participat specialiști din cadrul unor ministere economice, institute de cercetări departamentale, catedre de învățămînt superior, unități industriale și consilii populare județene. (Agerpres)

și de stat, oa- artă, numeroși s-a bucurat de

vremeaGermane, la Cottbus șl la Berlin (30 no
★• Disputată la Berlin, întîlnirea internațională amicală de handbal dintre selecționatele feminine ale R. D. Germane și Japoniei s-a încheiat cu scorul de 28—13 (14—8) în favoarea gazdelor.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

AUTOMOBILISM VOLEIDin cauza timpului nefavorabil, competiția automqbilistică „Raliul României" (ultima probă a campionatului național de raliuri), programată inițial la 29—30 noiembrie, a fost amînată pentru zilele de 8 și 7 decembrie.
Primele două partide disputate în cadrul turneului internațional feminin de volei de la Varșovia s-au încheiat cu următoarele rezultate : Polonia—Ț.S.K.A. Moscova 3—2 (15—12, 12—15, 15—11, 8—15, 15—8) ; A.Z.S. Varșovia—Penicilina Iași 3—1 (15—13, 15—10, 11—15, 15—5).

FOTBALMarți, la Szeged, în cadrul competiției de fotbal pentru „Cupa Prietenia", echipa locală Seol a învins cu 2—0 (1—0) formația Jiul Petroșani.
TENISTurneul internațional de tenis de la Montevideo a fost ciștigat de a- mericanul Witas Gerulaitis, învingător cu 6—3, 4—6, 7—5 în finala susținută cu iugoslavul Zeliko Franu- lovici.

Ieri in țară : Vremea a fost rece, cu 
cerul mal mult noros. A continuat să 
ningă în Moldova. Muntenia, Dobrogea, 
Oltenia, estul șl sudul Transilvaniei. In 
sudul și estul țării, vîntul a suflat tare 
și în rafale, viscolind zăpada. In rest, 
ninsori răzlețe. La ora 14, temperatura 
aerului oscila între minus 8 grade la 
Avrămeni șl Suceava și plus 3 grade la 
Apa Neagră. In București : Vremea a 
fost rece, cu cerul mai mult acoperit.■ 
A nins temporar. Vîntul â prezentat 
intensificări de scurtă durată, spulbe- 
rînd zăpada. Temperatura maximă a 
fost de minus 1 grad. ’’ d ' '

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 noiembrie. în țară : Vremea 
continuă să se amelioreze. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
prima zi în Moldova, estul Transilva
niei și al Maramureșului, unde local va 
mai ninge, iar vîntul va mal prezenta 
intensificări de scurtă durată. In cele
lalte regiuni, precipitațiile vor fi izolate 
șl se vor transforma din ninsoare în lapoviță și ......... ..... ...
aceste zone 
peratura va 
nimele vor 
și minus 2 
minus 5 șl 
în ultimele 
a doua parte a intervalului se va pro
duce ceață locală în vestul țării. în 
București : Vreme rece. Cer variabil, 
favorabil ninsorii slabe, trecătoare, vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura va 
crește ușor, mal ales în a doua parte 
a intervalului, cînd dimineața și seara 
se va produce ceață.

ploaie. Vîntul va sufla in 
slab pînă la potrivit. Tem- 
crește ușor și treptat. Mi- 
fi cuprinse între minus 12 
grade, iar maximele între 
plus 5 grade, mai ridicate 
zile în sud-vestul țării. In

Marți a plecat la Praga delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Alexandru Fodor, secretar - al Comitetului județean Bihor al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență în R. S. Cehoslovacă. La plecare, la aeroportul Otopeni, delegația a dru Szabo, ție la C.C. partid. Au tanți ai Ambasadei slovace
fost condusă de Alexan- adjunct de șef de secai P.C.R., de activiști de fost prezenți reprezen- R. S. Ceho- la București.

Marți dimineața a plecat Ia Budapesta o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Gheorghe Tache, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., care va face, la invitația C.C. al P.M.S.U., o vizită de schimb >de experiență în R. P. Ungară. La' plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.
Măsuri pentru buna funcționare

a transporturilor și telecomunicațiilorMinisterul Transporturilor șiDe la .Telecomunicațiilor aflăm că în cursul nopții de luni spre marți și al zilei de ieri au fost redate circulației unele drumuri și sectoare importante de drumuri naționale, au fost redeschise unele linii de cale ferată și au fost date în funcțiune o serie de legături telefonice. Totuși, datorită menținerii timpului nefavorabil, activitatea în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor continuă să fie serios afectată de zăpadă și viscol. Circulația trenurilor era asigurată, cu excepția unor secții de pe regionalele București, Galați și Iași. Dintre măsurile luate pentru redresarea activității în acest sector reținem : pentru îndepărtarea zăpezii de pe liniile de cale ferată ale regionalelor București, Galați și Iași acționează un mare nurfiăr de pluguri de zăpadă, s-au introdus trenuri de intervenție pentru restabilirea telecomunicațiilor feroviare, la care se adaugă mii de lucrători feroviari și din celelalte ramuri de transport, împreună cu militari. în ce privește circulația rutieră, sîntem informați că ieri. Ia ora 18, ea era închisă pe diferite sectoare de pe 33 de drumuri naționale.

Pe întreaga rețea de drumuri naționale acționau aseară un număr de peste 1100 utilaje ; au fost puse la dispoziția comandamentelor locale pentru deszăpezire in orașe circa 2 000 autobasculante ; s-au asigurat un număr important de autovehicule grele pentru deblocarea arterelor de circulație și ateliere auto mobile pentru a se acorda asistența tehnică autovehiculelor rămase în pană.în cursul nopții de luni spre marți și ieri s-au dat în funcțiune legăturile telefonice cu 19 oficii P.T.T.R. și 23 consilii populare. Legăturile telefonice cu municipiile-reședință de județ, celelalte municipii și orașe funcționează corespunzător, cu excepția orașelor Fetești și Lehliu, care au un număr redus de legături.
BULETIN
RUTIER

ȘOFERI AMATORI!

PRONOSPORTCIȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 23 NOIEMBRIE 1975Categoria I (13 rezultate) : 119,45variante a 892 lei.Categoria a II-a (12 rezultate) : 1 876,20 variante a 124 lei.întrucît valoarea unitară a cîștigu- rilor de la categoria a III-a (11 rezultate) a fost sub plafonul minim de 20 lei, fondul acestei categorii a fost atribuit, conform regulamentului, celorlalte două categorii.
ÎN SUDUL Șl ESTUL ȚĂRII NINSOAREA SI VISCOLUL CONTINUĂ-- ------—------------------ ,

Se lucrează intens la degajarea zăpezii, pentru desfășurarea normală a activității

economice și a aprovizionării populațieiv în unele zone din țară a continuat și în cursul zilei de ieri să ningă și să viscolească. Organele locale au luat măsuri energice pentru a asigura circulația pe drumurile publice și căile de acces spre unitățile economice, zootehnice și în toate punctele de lucru, pentru desfășurarea normală a activității productive și buna aprovizionare a populației. Despre aceste preocupări, corespondenții „Scînteii" relatează :
TuICCO Viscolul puternic care «-a abătut de citeva zile asupra Do- brogei de nord a afectat unele unități economice, precum și traficul rutier, feroviar și aerian. De pildă, din datele centralizate la tul județean rezultă sint blocate de stratul care pe alocuri depășește un metru, multe din căile de penetrație în municipiul și județul Tulcea.Deși continuă să viscolească puternic și azi (n.n. — ieri, 25 noiembrie), echipaje terasiere, angajați din întreprinderi și instituții ajută la degajarea principalelor căi de circulație din municipiu pentru a redeschide toate traseele transportului în comun. De asemenea, echipaje ale I.R.E. lucrează permanent pentru restabilirea legăturilor de energie electrică atît pe 110 kV, cît și pe rețelele de medie și joasă tensiune. Prin instalarea unor grupuri improvizate, aduse de la alte unități în cursul nopții, s-a asigurat energie pentru ca fabrica de pîine să producă cu întreaga capacitate. Ca urmare, populația a găsit în magazine în tot cursul zilei piine proaspătă, mari cantități de făină, zahăr, ulei, unt, produse lactate.

comandamen- că în prezent de zăpadă,

strat gros de zăpadă cantități însemnate de materie primă care se afla în hala de pregătire și care nu putea fi introdusă în fabricație zăpadă. Peste 300 de frunte cu comuniștii lucrat timp de două tate pentru decopertarea materiei prime și, astfel, producția nu a încetat. De asemenea, 263 de chi- miști de la platforma Săvineștilor nu au mai putut ajunge la lucru să-și preia schimbul de noapte ; Ia chemarea comitetului de partid, tovarășii lor de muncă — majoritatea comuniști — au hotărît să nu părăsească instalațiile pentru a suplini lipsa nedorită de la program a celor obligați să absenteze.

amestecată cu muncitori, în de aici, au ore și jumă-

viscolul au cuprins din nou întregul județ. Comandamentul județean intervine prompt acolo unde, apar defecțiuni datorate intemperiilor. De pildă, la linia electrică ce alimenta secția de prefabricate Doaga, în urma intervenției, aceasta a intrat în normal. De asemenea, ca urmare a măsurilor luate, în municipiul Focșani transportul în comun funcționează normal. în magazine au fost aduse noi cantități de alimente (carne, zahăr, ulei, lapte).

pe un singur fir. Din cele 19 rețele electrice avariate, 10 au fost redate total în exploatare, 7 parțial, iar la alte două se lucrează în continuare. Eforturi mari fac în acest sens și lucrătorii din domeniul telecomunicațiilor, care au repus în funcțiune în- tr-un timp scurt 19 linii telefonice avariate. Se acționează în continuare pentru ca toate legăturile să fie restabilite.

Neamț De Peste 60 de ore ninse continuu. Datorită viscolului, în multe zone ale județului Neamț troienele au depășit un metru și, pentru citeva ore, unele tronsoane ale principalelor artere de circulație au devenit impracticabile. La indicația comandamentului județean au fost dirijate — pentru deblocarea acestora de zăpadă — 27 de autogredere și autofreze. S-a asigurat astfel o funcționare normală a întreprinderilor Industriale, a tuturor unităților de industrializare a laptelui și cărnii, a fabricilor de piine și, pe această bază, o aprovizionare ritmică a magazinelor de desfacere.O situație mai deosebită s-a ivit la Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz.. Viscolul a acoperit cu un

Prahova. La disPeceratui pPe* rațional al întreprinderii de transport țiței prin conducte — Ploiești se depun eforturi — încă de duminică — pentru ca de la stațiile de pompare să se poată încărca materia primă atît de necesară rafinăriilor și combinatelor petrochimice ale țării. Echipele de intervenție au reușit să deblocheze toate sistemele de pompare. Și, astfel, un tren cu 360 tbne țiței a plecat spre rafinăria de la Borzești. în cursul zilei de ieri orașele județului au putut fi aprovizionate integral cu produse de panificație, cu lapte, cu celelalte produse alimentare. Trenurile de navetiști au început să circule normal. La întreprinderea „1 Mai", „Fero- email", întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, la întreprinderile „Neptun" și de mecanică din Cîm- pina, în alte unități, pentru a se recupera producția nerealizată din cauza lipsei la serviciu a unui număr de navetiști, muncitorii au hotărît să lucreze in schimburi prelungite și să-și înlocuiască tovarășii de muncă.

Ialomița.In cursul noptii de 24 spre 25 noiembrie în Bărăgan ninsoarea și vîntul au slăbit din intensitate. Procesul de producție a reintrat pe făgașul normal. în toate unitățile industriale ale județului Ialomița ca și în agricultură se lucrează la degajarea zăpezii de pe căile de acces din incintele acestora, începînd de ieri, mijloacele de transport ale exploatării de gospodărie comunală și locativă circulă pe toate traseele stabilite pentru a pre- întîmpina orice blocare.Aprovizionarea magazinelor cu pîi- ne, lapte, carne se desfășoară în condiții corespunzătoare. Circa 20 000 de oameni din localitățile rurale acționează cu lopeți și cazmale la înlăturarea zăpezii. în cursul zilei de ieri vîntul, care avea o viteză de 120 km pe oră în zona Amara, a perturbat instalația electrică a stațiunii. în urma intervenției echipajului I.R.E.B., s-a intrat în normal.

Galați. De tre*zile trei nop^ ninge aproape fără încetare. Stratul de zăpadă a depășit în multe locuri 50 de centimetri. Din cauza viscolului, care nu se oprise nici marți la ora prînzului, grosimea stratului a- tinge, în anumite porțiuni, un metru. un metru și jumătate. Tăria vîntului. vizibilitatea redusă, căderile neîncetate de zăpadă au impus măsuri deosebit de energice pentru menținerea activității economice. De pildă, pentru aprovizionarea cu materii prime a combinatului siderurgic se lucrează la descongestionarea continuă a liniilor de cale ferată în stațiile Bărboși, Galați și în altele. Concomitent, s-a acționat și la descongestionarea căilor ferate interne, pentru asigurarea tuturor sectoarelor de producție cu materiile prime necesare. Aceleași strădanii se depun și pentru aprovizionarea cu materii prime a laminorului de tablă, a șantierului naval și a altor unități economice gălățene.

Circulați mai puțin, 

micșorați viteza!în aceste zile și în aceste nopți, în toate și viscol, zăpezire, din alte ționează restabilirii condițiilor trafic rutier. Cu toate te pentru respectarea gulilor de circulație și a accidentelor, nu toți conducătorii de vehicule și pietonii s-au conformat restricțiilor impuse de starea vremii. După cum ne informează tovarășul colonel Gheorghe Ene, de la Direcția circulație din Inspectoratul general al miliției, numai în București au avut loc, de sîmbătă seara pină marți dimineața, peste 200 de tamponări, o bună parte dintre ele datorate derapărilor. Tot din cauza derapărilor s-a produs fiecare al patrulea accident grav care a avut loc în țară în aceste zile. în legătură cu derapările, trebuie menționat că ele se datoresc neadaptării regimului de viteză a autovehiculelor la condițiile de circulație, ne- sesizării la timp a trecerii de pe o porțiune curățată de zăpadă pe alta cu strat de gheață, nepăstrării unei distanțe corespunzătoare între autovehicule, neobservării la timp a unor autovehicule staționate sau a altor obstacole, din care cauză se frînează brusc și se scapă de sub control autovehiculele pornite în a- lunecare. Nu este lipsit de importanță faptul că majoritatea accidentelor rutiere din cauza derapării au fost provocate de conducătorii de autoturisme proprietate personală, a căror experiență redusă la volan și-a spus cuvîntul. Iată un motiv în plus ca automobiliștii a- matori să dea curs recomandării publicate în „Scînteia" de ieri de a nu circula în aceste zile decît numai in cazuri de forță majoră.

zonele afectate de zăpadă alături de echipele de des- lucrătorii de circulație și formațiuni ale miliției ac- neintrerupt în vederea normale de măsurile lua- strictă a rede prevenire

PIETONI!

Vranceu.Ierp *ncep*nd din pr>* mele ore ale dimineții, ninsoarea și

Ilfov. în întreprinderile economice — republicane și locale — activitatea se desfășoară normal datorită organizării de schimburi prelungite care să suplinească absența oamenilor împiedicați de timpul nefavorabil să ajungă la locurile de muncă în urma intervenției prompte a lucrătorilor întreprinderii județene de drumuri și noduri — în ajutorul cărora au acționat în aceste zile mii de cetățeni din satele și orașele județului — toate arterele de circulație au fost redate traficului rutier, chiar dacă pe unele porțiuni se circulă încă în condiții grele. Nu a fosi reluată circulația pe șoseaua București — Oltenița, iar pe autostrada București — Pitești se circulă numai

BUZăU OPrirea Pcr>tru cîteva ore a viscolului a permis utilajelor și cetățenilor să acționeze eficient pentru degajarea zăpezii din satele și comunele buzoiene. ~ tele comunale Iești, Glodeanu Sărat au mobilizat peste 2 000 de cetățeni la curățirea zăpezii și crearea condițiilor de circulație în zonele respective, toate eforturile întreprinse acum, au mai rămas închise o de drumuri, din care cauză i muncitori de pe șantierele de strucții și din unele întreprinderi industriale din Buzău nu au putut veni la lucru nici marți dimineața. în ajutorul utilajelor grele ale direcției de drumuri acționează și mașinile I.A.S.-urilor, S.M.A.-urilor, cooperativelor agricole, precum și militari.

Comandamen-Vadu-Pașii, Mihăi-
. Cu pînă serie multi con-

Nu vă bazați numai 
pe tu grija șoferilorîn aceste zile, statisticile miliției consemnează și faptul că s-au produs 12 accidente, soldate cu 6 morți și 6 răniți, din cauza traversării pietonilor prin locuri neper- mise și fără să se asigure. E bine de reținut că, în împrejurările actuale, spațiul necesar pentru oprirea autovehiculelor crește într-o măsură însemnată, iar vizibilitatea este redusă chiar și în timpul zilei, de unde se impune mai mult ca oricînd evitarea deplasării pietonilor pe partea carosabilă și angajarea în traversare numai după ce se conving că nu se apropie un vehicul nici dintr-o parte, nici dintr-alta. La rîndul lor, Conducătorii auto sînt obligați să reducă din timp viteza la apropierea de trecerile de pietoni, pentru a putea opri în siguranță și a acorda prioritate acestora.

Moment inaugural în aimacul Bulgan, din nordul Mongoliei : se deschide traficul pe noua cale ferată Sal- hit-Erdenet. Un semnal scurt și primul tren, împodobit sărbătorește, sosește în gară încărcat cu mașini de excavat destinate punerii în valoare a zăcămîntului de cupru și molibden din munții Erdenet. Magistrala de oțel a intrat în exploatare cu un avans de trei luni fată de graficul lucrărilor, realizare pe care constructorii au dedicat-o marii sărbători de la 26 Noiembrie, cea de-a 51-a aniversare a instaurării republicii pe străvechiul pămînt mongol.Izolat între apelerîurilor Selenga șiOrhon, greu accesibil, Erdenetiin-ovo (Muntele comorilor) a fost numit astfel datorită legendelor transmise din generație în generație cu privire la bogățiile sale. în 1971 l-au luat în stăpînire geologii. Prospecțiunile au demonstrat că sub cupola de piatră se ascunde un uriaș depozit de cupru și molibden. Zăcămî.ntul, aflat destul de aproape de suprafață pentru a putea fi exploatat în cariere „la zi",

măsoară 300 metri în adîncime.După geologi au venit constructorii. Șantierul oferă o panoramă impresionantă. A- bia pot fi cuprinse cu privirea numeroasele obiective care îl alcătuiesc. Anul trecut au intrat în exploatare termocentrala, fabrica de materiale de construcții, uzina mecanică. Este în plină construcție prima par-
NOTE DE DRUMte a combinatului de Înnobilare a cuprului și molibdenului. Se prevede dotarea sa cu mijloace de mecanizare și automatizare complexă, precum și cu un sistem modem de aparatură electronică de calcul pentru dirijarea procesului de producție, ținerea evidenței contabile și urmărirea mișcării materialelor.Pe culmea domoală Țagan-ciulut, chiar în fața muntelui Erdenet, se înalță orașul cu a- celași nume, experiment inedit în urbanistica mongolă avînd în vedere condițiile geoclimatice deosebite din această parte a țării (grad înalt de seismicitate. ' vînturi puternice și frecvente temperaturi sub

30—40 de grade). Clădirile vor fi dispuse în formă de potcoavă, fiecare semicerc fiind alcăluit din mai multe blocuri așezate în trepte pe panta înclinată. Se realizează astfel ansambluri de locuințe ce se protejează reciproc împotriva curenților de aer. inscriindu-se totodată armonios în peisajul plin de frumusețe din jur. Primul microraion al noului oraș a prins contururi. Are o școală de zece ani, grădinițe, magazine, spital, hotel, poștă, cantine și va dispune în final de o suprafață locuibilă de 20 000 mp. Orașul de mîine va avea circa 40 000 de locuitori, fiind al doilea ca mărime după Ulan Bator.Prin amploarea o- biectivelor pe care le înglobează, Erdenet este cea mai mare platformă industrială a Mongoliei. Cu timpul, aici vor fi construite noi unități ale industriei ușoare și alimentare, pe care urmează să le aprovizioneze cu materii prime unitățile agricole locale în curs de amenajare. Erdenet se înscrie astfel ca una din realizările cele mai de seamă ale construcției socialiste din Mongolia prietenă.
Gabriela BONDOCR.S.F. IUGOSLAVIA:

Niș Iu ruspîntiu celor trei 
monumenteMonumente și oameni. Oameni și monumente. Dacă vestigiile de piatră ale trecutului abundă pe pă- mîntul Iugoslaviei vecine și prietene e pentru că aici istoria — mai îndepărtată ori mai apropiată — se contopește intim cu prezentul, explicîndu-1 și, cel mai adesea, prefigurîndu-1....La jumătatea drumului hostru, pe moderna autostradă care traversează țâra de la nord-vest spre sud- est, întîlnim în cale Nișul, una dintre cele mai vechi și mai interesante așezări ale Serbiei. Situat pe malul rîului Nișava, la o răscruce a drumurilor care leagă Europa Occidentală de Balcani, Nișul s-a aflat în decursul furtunoasei sale existențe nu numai la răspîntiile geografiei, ci și ale istoriei.Istoria plutește asupra Nișului cu vuietul răscolitor al luptelor pentru libertate — lupte în care popoarele român și iugoslav își împletesc numeroase tradiții comune. Unul dintre cele mai zguduitoare monumente pe care le-am văzut în aceste locuri este faimosul Cele Kula (Turnul cranii- lor). înfuriat la culme de apriga împotrivire a participanților la răscoala sîrbească de la 1809 îndreptată contra stăpînirii otomane, comandantul oștilor turcești, Hurșid Pașa, după ce a înăbușit în sînge mișcarea populară, a ordonat ca 952 de cranii ale răsculaților sîrbi să fie zidite în pereții unui turn. 952 de cranii care, din acest monument al cruzimii și fărădelegii, aruncă, cu orbitele lor goale, priviri de fulgere peste timp. Marele poet francez Alphonse de Lamartine, poposind pe aceste meleaguri în 1833, a scris cutremurat de imaginea impresionantei zidiri de capete umane : „Ochii și inima mea au exprimat în acele clipe tot ce simțeam : o i- mensă recunoștință și un omagiu față de rămășițele pâmîntești ale acelor oameni viteji pe ale căror cranii, devenite pietre de temelie, se înalță in

dependența patriei lor".Al doilea punct de reper în timp — și, totodată, al doilea monument care definește simbolic destinul Nișului — îl găsim pe o colină din preajma orașului, colină ce se numește Buban Brdo. Trei uriași piloni de cremene. îngroșați spre vîrf, ca trei pumni vînjoși înălțati în văzduh, sugerează forța mîniel populate. Pe un zid de piatră care alcătuiește decorul de fundal al peisajului, un impresionant basorelief poves- teșțe cu graiul tulburător al chipurilor imprimate în piatră despre faptele petrecute aici în timpul celui de-al doilea război
NOTE DE DRUMmondial, fapte cărora Ie este închinat întregul ansamblu monumental. Ridicîndu-se împotriva agresorilor fasciști, patrioții sîrbi, conduși de comuniști, au transformat Nișul într-o adevărată citadelă a luptei de eliberare națională. Călăii hitleriști au dat acestei coline o tragică, sîngeroasă destinație : aici au executat, în anii războiului, peste zece mii de patrioți din Niș și din împrejurimi. Contemiplînd monumentul ce evocă aceste momente de impresionant eroism colectiv iți vibrează în auz stihurile scrise în acei ani de marele poet comunist Oskar Davicio : „O, Serbie, cînt al popoarelor răsculate ! / ...O, Serbie din inima noastră, din cîntecul nostru, / O, Serbie, răscoală a popoarelor / împotriva cotropitorului minat de urzeli ucigașe !“....Și iată că, la a- ceastă furtunoasă răscruce de drumuri și ere, ne întîlnim dintr-o dată, față în față, cu cel de-al treilea monument, de astă dată o zidire a epocii contemporane, un edificiu care, prin el însuși, vorbește despre libertatea cucerită cu sînge de popoarele Iugoslaviei, de noua epocă deschisă țării prin eliberarea națională și socială înfăptuită sub

conducerea comuniștilor, în lumina strălucitoare a republicii, proclamată acum trei decenii. E vorba de una dintre cele mai modeme întreprinderi ale țării — E. I. Niș — ceea ce înseamnă Industria electronică din Niș.Avusesem prilejul să văd încă la Belgrad o expoziție a produselor ■ întreprinderii ‘—■peste 1.500 de exponate, dintre care nu mâi puțin de 100 intrate în producție în ultimul an ori aflate în stadiu de experimentare. Erau acolo aparate Roentgen — de altminteri. în 1946, cînd a luat ființă întreprinderea, țelul ei era de a fabrica numai asemenea aparate— și aparate de radio — de la combinații radio-picup-mag- netofon pînă la minuscule și elegante receptoare cu tfanzistori— apoi televizoare de multiple forme și dimensiuni, camere de luat vederi pentru televiziune, centrale telefonice, mașini electronice de calcul, utilaje de electronică industrială, aparate e- lectrice și electronice de uz casnic.12 000 de muncitori și peste 2 000 de ingineri și tehnicieni lucrează în fabricile întreprinderii aici în Niș, majoritatea dintre ei sub 30 de ani, stagiul în producție fiind echivalent, la cei mai mulți, cu însăși vîrsta acestei industrii. în rîndurile lor, cei 1 500 de membri ai Uniunii Comuniștilor desfășoară o intensă muncă politi- co-educativă, situin- du-se mereu, priit e- xemplul lor personal, în fruntea luptei cotidiene pentru sporirea producției și productivității muncii, pentru mai buna gospodărire a tuturor mijloacelor materiale și umane ale întreprinderii, pentru întărirea sistemului de autocon- ducere muncitorească....Orașul Niș de azi nu este doar o înșiruire de turle și creneluri străjuite de prezențele romantice ale trecutului, ci mai ales un oraș al prezentului și viitorului.
Victor 
BiRLADEANU

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Să muncim și să trăim în 

chip comunist.
10.25 Muzică populară.
10.35 Biblioteca pentru toți : Ale

xandru Sahia.
11,20 Intîlnire cu Dan Serbac, so

list al Operei Române din 
Cluj-Napoca.

11.35 Tiparnițe românești —. film 
documentar.

11,55 Telex.
12.00 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă 

recomandăm...
17,15 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.25 Mult e dulce...
17,50 Contemporanele noastre.

18.15 „A înfăptui toate cite sunt
adevărate, cite sunt cinstite, 
cite sunt drepte". Antim ivl- 
reanul — 325 de ani de la 
naștere., (

18.40 Tragerea Pronoexpres.
18.50 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Ecra

nizări ale unor mari opere li
terare". Un mare regizor : 
John Sturges. Filmul artis
tic ..Bătrinul și marea". în 
rolurile principale : Spencer 
Tracy, Felipe Pazos.

22.00 Muzică ușoară.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.00 Studio ’75.
20,25 Orchestre simfonice. Orches

tra Filarmonicii „Moldova" 
din Iași.

21.15 Telex.
21.20 Inscripții pe celuloid.
21.40 Roman-foileton : „Familia

Thibault". Episodul io.
22,30 închiderea programului.
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La Paris a fost deschisă TEHERAN

Prima sesiune a taittii general al

Experiența României prezentată în comunicarea 
inauguralăPARIS 25. — Corespondentul nostru transmite : Marți a început, la Paris, prima sesiune a Consiliului general al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale pe tema : „Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul în care este concepută noua ordine de președintele Nicolae Ceaușescu".Lucrările sesiunii au fost deschise de economistul Ghiomede Catroux. fost ministru, vicepreședinte al institutului, care a relevat interesul suscitat de această dezbatere în actualul context economic internațional.Profesorul Giancarlo Elia Valori, secretar general al institutului, a subliniat apoi eforturile pe care

România, președintele Nicolae Ceaușescu le depun pentru promovarea unor principii noi în relațiile dintre state menite să ducă la instaurarea unei noi ordini economice și politice in lumea contemporană.în continuare a luat cuvîntul președintele institutului, Arturo Fron- dizi, fost președinte al Republicii Argentina, care a prezentat comunicarea : „Noua ordine economică internațională : Experiența României".La sesiune iau parte personalități ale vieții politice, economice și culturale din Franța, Italia și din alte țări, ambasadori și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la Paris, ziariști. Participă, de asemenea, ambasadorul țării noastre în capitala Franței, Constantin Flitan.

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele juridice

Primul ministru al Iranului a primit pe ministrul mân 
al comerțului exterior și cooperării economice internaționaleTEHERAN 25 (Agerpres). — Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a primit, marți, pe tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministru exterior și cooperării ternaționale.La primire au luat .Doicaru, consilier al președintelui republicii, și Alexandru Boabă, ambasadorul României în Iran.în cadrul convorbirii care a avut loc au fost abordate aspecte privind evoluția și perspectivele dezvoltării relațiilor prietenești, de strînsă colaborare și cooperare multilaterală- dintre România și Iran.Premierul A. A. Hoveyda a folosit acest prilej pentru a sublinia că Iranul așteaptă cu multă bucurie a- propiata vizită pe care o va întreprinde în această țară președintele Nicolae Ceaușescu, împreună tovarășa Elena Ceaușescu.El a apreciat, totodată, modul deosebit de favorabil în care se desfășoară schimburile și cooperarea economică dintre România și Iran, relațiile prietenești, pe toate planurile, dintre popoarele celor două țări, ex-

al comerțului economice in-parte Nicolae

cu.

primîndu-și convingerea că apropiata vizită a președintelui Nicolae Ceaușescu în Iran, convorbirile ce le va purta cu șah.inșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr vor da un nou și puternic impuls cursului lor continuu ascendent.Convorbirea a decurs într-o atmosferă deosebit de cordială.
★Tovarășul Ion Pățan a avut' marți Intîlniri cu Javad Shahrestani, ministrul transporturilor, Abdol Majid Ma- jidi, ministru de stat pentru Organizația planului și bugetului, Iraj Vahidi, ministrul energiei. Farroukh Najmabadi, ministrul industriei și minelor, Manoutchehr Eghbal, pre- ședinte-director al Companiei naționale a petrolului iranian, și Baghir Mostofi, director al acestei companii, în cadrul întîlnirilor au fost abordate probleme concrete ale dezvoltării schimburilor și cooperării economice româno-iraniene în diferite domenii.Paralel, au continuat pe subcomisii lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale de colaborare economică și tehnică între România și Iran.

PROCLAMAREA INDEPENDENTEI 
REPUBLICII SURINAM

Excelenței Sale Domnului J. H. E. FERRIER
Președintele Republicii SurinamPARAMARIBO—SURINAMCu ocazia proclamării independenței Republicii Surinam, am deosebita plăcere să vă adresez, dumneavoastră și poporului surinamez, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate.îmi exprim încrederea că stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre va contribui la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea legăturilor de colaborare și prietenie dintre cele două popoare, în interesul mutual, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului H. A. E. ARRON
Prim-ministru al Republicii SurinamPARAMARIBO—SURINAMProclamarea independenței de stat a țării dumneavoastră îmi oferă plăcuta posibilitate să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului din Surinam cele mai bune urări de progres și prosperitate, în numele guvernului și poporului român și al meu personal.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Oi PRETUTINDENI
• LA ROBINET, APĂ

DE... IZVOR. în locuințeledin Moscova, apa debitată de robinete a început să aibă gustul celei de izvor. Aceasta se datorește înlocuirii clorului xcu ozonul, care prezintă o serie de avantaje, ca, de pildă, distrugerea mult mai rapidă a microbilor, gustul mai plăcut. Apa este furnizată de stația de pompare a apei ozonate din Moscova, cea mai mare de acest fel din U.R.S.S. în curînd, ea va pompa nu mai puțin de 1 200 000 metri cubi în 24 de ore. Instalația respectivă este complet automatizată, iar regimul de ozonare optim este menținut de regulatoare speciale.

Președintele Algeriei 

l-a primit pe adjunctul 

ministrului de externe

MOSCOVA

al României sovieto- cehoslovace

NAȚIUNILE UNITE 25. — Corespondentul nostru transmite : Necesitatea îmbunătățirii și democratizării activității O.N.U. și problema modificării Cartei Organizației pentru a putea reflecta cerințele actuale ale vieții internaționale contemporane sînt cele mai importante puncte ale ordinii de zi a Comitetului pentru problemele juridice al Adunării Generale — declara reprezentantul Siriei, Riad Aiage, în cadrul ședinței de luni după-amiază a acestui comitet. Vorbitorul a subliniat că o cale de creștere a rolului O.N.U. în lume este cea a amplificării funcțiilor și autorității Adunării Generale, organism în care sînt reprezentate toate statele membre.în scopul realizării obiectivului transformării O.N.U. într-un instrument eficient al apărării păcii și securității lumii, al independenței și libertății popoarelor, vorbitorii, intre care reprezentantul statului Lesotho, T. Makeka, și cel al Bahreinului, A. Shams, au subliniat imperativul ca O.N.U. și Carta sa să reflecte cu fidelitate transformările mari survenite pe harta politică a lumii în ultimele trei decenii, să confere statelor mici și mijlocii locul ce li se cuvine de drept în organele de adoptare a deciziilor. De asemenea, O.N.U. trebuie să ofere acestora garanția fermă a respectării suveranității lor naționale și mijloacele necesare soluționării pe cale pașnică a conflictelor. Totodată, se impune ca Organizația să-și aducă o contribuție esențială Ia edificarea

unei noi ordini economice și politice internaționale și să se transforme Intr-un instrument al ptomovării progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare.Argumentînd necesitatea actualizării Cartei, mai mulți delegați, între care cel al Japoniei, H. Yokota, s-au pronunțat in favoarea eliminării din Cartă a unor prevederi învechite și anacronice, care contravin cu realitățile politice actuale. între acestea se află și noțiunea de „state inamice". De asemenea, în dezbateri se evidențiază cerința includerii în doc .lentul constitutiv al O.N.U. a unor prevederi vizînd abolirea deplină și definitivă a colonialismului, neocolonia- lismului și rasismului. în context, reprezentantul Indiei, Sayid Muhammad, a evidențiat necesitatea ca statutul constitutiv al O.N.U. să fie suficient de flexibil pentru a asigura adaptarea sa continuă la evoluțiile care au loc în lume.Reprezentanții Republicii Bangladesh, M. Hafiz, și Ghanei, W. Van- derpuye, au evidențiat, între altele, însemnătatea deosebită pe care o a- cordă guvernele țărilor lor problemei creșterii rolului O.N.U. în viața politică a lumii, amplificării eficienței rezoluțiilor sale în . problemele majore ale păcii și securității lumii, întărirea O.N.U. echivalează cu întărirea securității statelor mici, pentru care Organizația este singura speranță a existenței lor independente — arăta reprezentantul Republicii Bangladesh.

ALGER 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : PreședinteleHouari Boumediene a primit, marți, pe Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, care i-a transmis din partea președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului al- gerian.Mulțumind, președintele Houari Boumediene a transmis, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere urări de sănătate și succes în activitatea consacrată bunăstării și fericirii poporului român prieten.în cadrul convorbirii a fost exprimată satisfacția față de dezvoltarea continuă, pe multiple planuri, a relațiilor prietenești și de cooperare dintre România și Algeria, potrivit celor convenite de șefii celor două state, precum și convingerea că raporturile de colaborare româno-alge- riene vor cunoaște și .în viitor o dezvoltare ascendentă, în avantajul reciproc al celor două popoare, al cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La Moscova au început, marți, convorbirile dintre delegațiile de partid șî guvernamentale ale U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace, conduse de L. I. Brej- nev, secretar general alP.C.U.S., și Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, slovace
C.C. al

președintele R. S. Ceho-— informează agenția T.A.S.S.

Festivitățile dePARAMARIBO 25 (Agerpres). — Marți, 25 noiembrie, a fost proclamată independența Republicii Surinam, fostă Guyana olandeză, eveniment ce semnifică apariția unui nou stat suveran din America de Sud și încheierea unei perioade de 325 de ani de dominație colonială.în prezența delegațiilor din 45 de țări ale lumii, între care și România, și a peste 25 000 de localnici, primul ministru al guvernului surinamez, Henk Arron, a înălțat pe cel mai înalt catarg de pe stadionul central din Paramaribo, capitala tinerei republici, drapelul noului stat.Primul ministru al Surinamului, Henk Arron, a proclamat oficial independența de stat a Surinamului în cadrul unei ceremonii la care au participat cei 36 de membri ai Adunării Legislative. Festivitățile care au urmat s-au desfășurat în prezenta prin-

la Paramariboțesei moștenitoare a Olandei, Beatrix Wilhelmina-Armgard, premierului o- landez, Joop den Uyl, și a altor membri ai guvernului de la Haga. Primul președinte al noului stat independent este Johan Ferrier. Guvernul va fi condus de premierul Henk Arron, lider al Partidului Național din Surinam, care s-a pronunțat pentru ieșirea țării din cadrul Regatului Olandei.Constituția Republicii Surinam a fost analizată și aprobată în unanimitate de către Partidul Național din Surinam, de guvernămînt, și de către Partidul Progresist " aflat în opoziție.La festivitățile de la președintele Republicii România, Nicolae Ceaușescu, a reprezentat de către Petrache Dănilă, ambasadorul țării noastre la Caracas.

• CANAL RIN - RHO
NE. Un proiect deosebit de important atît pentru economia franceză, cît și pentru transporturile europene în general prevede realizarea, în următorii ani, a unui canal de legătură intre fluviile Rin și Rhâne. Calea de apă care va însuma astfel o lungime de 1 580 km va face legătura între Rotterdam și portul Fos-sur- Mer. Pentru Franța, proiectul deschide perspectiva dezvoltării regiunilor din sudul țării (Coasta de Azur — Provence și Languedoc — Rousillon). Pe de altă parte, această legătură directă intre Mediterana și Marea Nordului va facilita — și ieftini — transportul de mărfuri între re- i giunile sudice și cele nordice al» continentului.Reformist,Paramaribo, Socialiste fost

Lucrările Comitetului politic special„Operațiunile pentru menținerea păcii" formează în • prezent obiectul dezbaterilor Comitetului politic special al Adunării Generale.Printr-o rezoluție adoptată în plenară, anul trecut. Comitetul special pentru operațiunile de menținere a păcii a fost chemat să elaboreze principii directoare pentru stabilirea și funcționarea unor forțe militare ale O.N.U. și a le supune e- xaminării și aprobării actualei sesiuni a Adunării Generale.Subliniind înserpnătatea deosebită pe care o acordă România operațiunilor O.N.U. pentru menținerea păcii, reprezentantul țării noastre, Dumitru Roșu, și-a exprimat regretul față de neindeplinirea de către Comitetul special a mandatului încredințat de statele membre ale O.N.U.Militind constant pentru creșterea capacității de acțiune a O.N.U., a perfecționării funcțiilor sale, România — a arătat vorbitorul accelerarea activității de proiectului de constituire, a atribuțiilor și cadruluifuncționare a acestor forțe, consacrarea dreptului ca, în baza principiului rotației, toate statele membre ale O.N.U. să poată participa la alcătuirea forțelor militare ale Orga-

nizației, recunoașterea prin Cartă a dreptului Adunării Generale de a da îndrumări cu privire la utilizarea forțelor militare aflate sub egida O.N.U., includerea în Cartă a necesității acordului prealabil al statelor implicate în conflict față de compoziția națibnală a forțelor O.N.U.

PARIS

Intîlnire a unor delegații ale
P.C. Francez si P.C. ItalianJPARIS 25 (Agerpres). — O delegație a P.C. Italian, condusă de Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., s-a întîinit luni -la Paris cu o delegație a P.C. Francez, condusă de Gustave Ansart. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F. Au fost examinate probleme privind a- gravarea șomajului și evoluția situației economice generale în țările C.E.E., precum și chestiuni specifice muncitorilor imigranți.Delegațiile au analizat posibilitățile unor inițiative comune și unitare ce ar putea fi luate de Parlamentul European (organ consultativ al C.E.E.) în problema soluționării șomajului și combaterii crizei economice în cele nouă țări.

Evoluția situației din Portugalia
Declararea stării de urgență în regiunea Lisabona

— propune elaborare a de stabilire juridic de

LISABONA 25 (Agerpres). — întrunit. luni seara în sesiune extraordinară, Consiliul Revoluției din Portugalia a hotărit să-și mențină decizia privind numirea căpitanului Vasco Lourenco — membru al grupului „celor nouă" — in postul de comandant al regiunii militare Lisabona — informează agenția ANOP. După cum s-a anunțat, Vasco Lotirențo a fost numit în această funcție în locul generalului Otelo Saraiva de Carvalho, care rămine numai șef al Comandamentului Operațional Continental (COPCON).Hotărireă consiliului a întîmpinat, ca și ia sfirșitul săptămînii trecute,
x

opoziția unor unități militare din Lisabona și din jurul capitalei.Astfel, grupuri de parașutiști de Ia școala militară din Tancos au luat cu asalt și au ocupat sediul comandamentului aerian al regiunii și bazele militare de la Monte Real și Montijo.De asemenea, elevi ai școlii militare au ocupat sediul radioteleviziu- nii din Lisabona. Alte forțe militare au instalat gărzi la sediul agenției portugheze de informații (ANOP).în legătură cu situația creată, președintele Francisco da Costa Gomes a instituit starea de urgență in regiunea Lisabona și a preluat direct comanda tuturor unităților militare din regiunea capitalei.
.Inițiativa României 

pe agen- 
problema 
economi-

de a include 
da O.N.U. 
consecințelor 
ce și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele 
sale profund dăună
toare asupra păcii și 
securității in lume are 
astăzi aceeași preg
nantă actualitate ca și 
cu 5 ani în urmă, cind 
a fost supusă atenției 
O.N.U." — declaraambasadorul Nigeriei, Akprode Clark, în dezbaterile Comitetului politic al Adunării Generale.însemnătatea deosebită a acestei inițiative — care pe lista celor 19 puncte ale capitolului dezarmării, dezbătute în comitet, a figurat pe locul nr. 1 — este evidențiată pregnant de faptul că nu a existat vorbitor care să nu se fi referit, într-o formă sau alta, la ea, subliniind amploarea crescîndă a cursei înarmărilor, consecințele sale din punct de vedere economic și social. Rele- vînd că lumea trece, în prezent, printr-o situație economică grea, care afectează serios țările în curs de dezvoltare, numeroși reprezentanți ai statelor mici și mijlocii au prezentat, în date și

cifre, modul în goana înarmărilor fectează situația economică, și așa precară. în acest context s-a arătat că cheltuie
lile militare și cursa 
înarmărilor constituie 
piedici serioase in ca-

care a- lor tării fac ravagii, cheltuielile militare anuale au atins — cu 5 ani mai repede decît s-a anticipat în 1970 — fabuloasa sumă de 300 de miliarde dolari ; valoarea comerțului internațional cu arme

și creează bariere arti
ficiale contra transfe
rului de echipament și 
tehnologie către țările 
în curs de dezvoltare și contra extinderii schimburilor între națiuni. „Iată de ce — declara ambasadorul

NAȚIUNILE UNITE

agențiile de presă transmit
Ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Mongole, Lodonghiin Rincin, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în India, în timpul vizitei, el a fost primit de președintele țării-gazdă, Fakhruddin Aii Ahmed, și a purtat convorbiri cu omologul său indian, Y. B. Chavan. Convorbirile, se spune în comunicatul comun, au prilejuit un schimb de opinii privind evoluția relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme internaționale actuale de interes reciproc.
Proiecte africane. Miniștrii transporturilor din 12 țări din estul Africii s-au intîlnit la Kampala în cadrul unei reuniuni, în finalul căreia au recomandat crearea unei marine comerciale africane sub auspiciile Organizației Unității Africane (O.U.A.). Ei s-au pronunțat, de asemenea, în favoarea înființării unei societăți africane de căi ferate menite să contribuie la; dezvoltarea rețelei feroviare în vederea îmbunătățirii comunicațiilor Africii. dintre țările

a avut loc se-La Moscovasiunea AcademieiU.R.S.S. în funcția de președinte al academiei a fost ales fizicianul Anatoli Alexandrov. de științe a
Front de acțiune în In

dia. Conferințe regionale organizate din inițiativă Congresului Național Indian (C.N.I.) — partidul de guvernămînt — cu. sprijinul P.C. din India și al altor organizații democratice se desfășoară în aceste zile în India. Obiectivul comun al acestor conferințe îl constituie crearea unui larg front de acțiune al tuturor forțelor democratice din țară împotriva reacțiunii și determinarea unei mobilizări mai ample din partea întregii populații pentru realizarea obiectivelor noului program economic al guvernului.
Arestări în Uruguay. Pre- ședintele Partidului Democrat-Creș- tin din Uruguay, Juan Pablo Terra,

rile economice mon
diale".Numeroși reprezentanți ai statelor au subliniat că o dezarmare reală trebuie, în mod imperios, să ducă la scoaterea completă in afara legii a arme-

Dezbaterile subliniază justețea poziției

României in problemele dezarmării

lea progresului econo
mic și social, a dezvol
tării cooperării intre 
state și dăunează efor
turilor pentru lichida
rea subdezvoltării; 
decalajelor economice 
dintre țările bogate și 
cele sărace. în timp ce în vaste zone geografice, în care trăiesc două treimi din populația globului, milioane de oameni mor, în fiecare an, de foame, iar analfabetismul, bolile și alte consecințe nefaste ale subdezvol-

a ajuns la 20 miliarde dolari anual ; circa 25 de miliarde dolari se cheltuiesc în fiecare an pentru cercetări le- 
a gate de înarmare ; 50 la sută din oamenii de știință și inginerii lumii sînt angajați în cercetări militare.în dezbaterile comitetului s-a subliniat, de asemenea, că goa

na înarmărilor este un 
factor stimulator al in
flației, al dezechili
brului in balanța de 
plăți a numeroase sta
te, inclusiv dezvoltate,

Venezuelei, Simon A. Consalvi — sintem de 
acord cu propunerea 
de a se aduce la zi ra
portul asupra conse
cințelor economice și 
sociale ale cursei înar
mărilor, prin 
prinderea de i 
dii de către 
de experți. 
convinși că 
înarmărilor și 
narea spre scopuri mi
litare a unor resurse 
financiare imense con
stituie cauze principa
le, cauze 
care afectează raportu-

intre- 
noi stu- 

grupuri 
Sintem 

goana 
detur-

ale crizei

lor nucleare, la distrugerea lor și la realizarea dezarmării generale și totale. „Reali
tatea dovedește cu pri
sosință — ne-a declarat ambasadorul Medicului, Alfonso Garcia Robles — că, in 
ciuda accelerării cursei 
înarmărilor nucleare, 
sau tocmai de aceea, 
gradul de securitate a 
țărilor posesoare de 
istfel de arme și a lu
mii in general nu a 
'.rescut cituși de puțin, 
ci, dimpotrivă, s-a di
minuat. Cantitatea de

explozibil nuclear e- xistent acum în lume este egală cu un milion de bombe de Hiroșima".Reprezentanți ai meroase state au de aceea o înaltă a- preciere documentului prezentat sesiunii dunării Generale delegația română privire la „Poziția României în problemele dezarmării, in primul rînd ale dezarmării nucleare, și in instaurarea unei păci trainice în lume", arătînd că aceasta reprezintă o analiză profundă a situației existente în domeniul înarmărilor, o evaluare lucidă a gradului de periculozitate a escaladării cursei înarmărilor și oferă, totodată, propuneri concrete de scoatere din imobilism a negocierilor de dezarmare. în intervențiile lor, numeroși șefi de delegații ale statelor membre au apreciat documentul drept o nouă și concretă dovadă a înaltului simț de responsabilitate al României față de Interesele vitale ale popoarelor, față de pacea și securitatea lumii.

tipnu- datA- de cu

C.ALEXANDROAIE

fost senator, a fost arestat vineri, ca și alte personalități, printre care Luis Periveis, directorul cotidianului „El Telegrafo", interzis la 11 noiembrie, sub acuzația că „a deformat" un comunicat oficial.
Președintele Tanzaniei,Julius Nyerere, a sosit în Belgia, într-o vizită oficială de patru zile. El va avea, cu acest prilej, întrevederi cu președintele Comisiei C.E.E., Francois Xavier Ortoli.
Sub auspiciile Ministerului 

Culturii al U.R.S.S. și Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste al Republicii Socialiste Ro
mânia, la 25 noiembrie a fost 
deschisă, la Muzeul „A. P. Ce- 
hov“ din Moscova, expoziția do
cumentară „Miliai Eminescu". 
Printr-o suită de fotografii și vo
lume de versuri, expoziția pre
zintă o imagine de ansamblu 
asupra vieții și creației poetului.

La vernisa) a luat cuvîntul 
scriitorul sovietic Iuri Kojevni- 
kov, cunoscut traducător din li
rica eminesciană, care a relevat 
locul marcant ocupat de opera 
marelui poet român in tezaurul 
culturii române și universale, 
prețuirea de care poezia lui Mi
hai Eminescu se bucură în rîn
dul scriitorilor sovietici.

★
Cu prilejul împlinirii a 325 de 

ani de la nașterea lui Antim Ivi- 
reanu, la Moscova a avut loc, la 25 noiembrie, o adunare oma
gială despre viața și activitatea 
marelui nostru cărturar.

„Kemi-'75". Marți s-a deschis la Goteborg Tîrgul internațional de chimie — „Kemi-’75“, la care participă 390 firme din 18 țări. România este reprezentată de întreprinderile de comerț exterior „Danubiana", „Chimimportexport" și .,Petrolexport", care expun o gamă de produse ale industriei chimice. variată noastreHassanRegele Marocului, al II-lea, a avut luni o întrevedere cu regele Hussein al Iordaniei, aflat într-o vizită la Rabat. Cei doi șefi de stat au discutat probleme ale extinderii relațiilor bilaterale, precum și situația din Orientul Apropiat.
La Brasilia, 3cad- prof dr-Ana Aslan a prezentat în fața a numeroși specialiști o apreciată expunere în legătură cu realizările și perspectivele gerontologiei românești.
Cooperare farmaceutică.Un raport publicat la Geneva de Secretariatul general al U.N.C.T.A.D. recomandă extinderea cooperării între statele lumii în ce privește producția de medicamente, cercetările și schimbul de informații în acest domeniu. Documentul relevă că princi-

MILANO

palele beneficiare vor fi țările în curs de dezvoltare, care vor putea obține astfel, în condiții mai avantajoase, tehnologie farmaceutică.
La cel de-al V-Iea Festi

val internațional al filmului 
agricol și cu tematica ru
rală, care a avut i°c °ra* șui Santarem din Portugalia, între 17 și 23 noiembrie documentarele românești „Vremea vinului" și „Irigații în zona Carasu", realizate în studioul „Alexandru Sahia", ău fost distinse, cu Marele premiu și, respectiv, cu premiul III. De asemenea. filmul artistic de lung metraj „întoarcerea tatălui risipitor" a obținut premiul III.

După sosirea Ia Cairo, a treia etapă a turneului său în Orientul Mijlociu, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut marți o primă rundă de convorbiri cu președintele Egiptului. Anwar EI Sadat. La întrevedere au participat vicepre-* ședințele egiptean Husni Mubarak și Ismail Fahmy, vicepremier și ministru al afacerilor externe.
Poliția italiană 3 arestat la Roma, Florența, Milano și în alte o- rașe din țară mai multe persoane a- cuzate de apartenență la „Avangarda națională", organizație de extremă dreaptă interzisă prin constituție.
Negocieri turco-ameri-Caiie. La Ankara 8_a desfășurat, luni, a treia rundă de negocieri turco- americane privind reglementarea viitorului statut al bazelor S.U.A. amplasate pe teritoriul Turciei. După cum se știe, guvernul turc hotărîse să pună bazele americane din țară sub controlul forțelor armate turcești.
Tîrgul internațional al 

Pacificului,13 care Romania • participat cu exponate ale industriilor constructoare de mașini, electronică și chimică, și-a închis porțile Produsele prezentate de bine apreciate de unor organisme și stat, precum și de
Ia Lima. România au fost reprezentanți ai întreprinderi de firme particulare.

Grevă la „Alitalia". Toate zborurile internaționale ale companiei aeriene italiene „Alitalia" au fost luni anulate, ca urmare a grevei de 24 de ore a personalului de pe toate aeroporturile, care fevendică încheierea unui nou contract de muncă. Au fost anulate, de asemenea, cea mai mare parte a zborurilor de pe liniile interne.
La Bruxelles s a desfășurat o reuniune ministerială consacrată e- xaminării posibilităților de armoni- , zare a sistemelor fiscale ale țărilor membre ale C.E.E.

Conferința națională a reprezentanților
comuniști din

A
fabrici si uzine

AROMA 25 — Corespondentul Ager- pres transmite : La Milano s-au desfășurat lucrările conferinței naționale a reprezentanților comuniști din fabrici și uzine, la care au participat peste 1 200 delegați de la principalele întreprinderi din Italia, precum și reprezentanți ai partidelor socialist și socialist-democratic și ai organizațiilor sindicale, deschisă printr-un zentat de Giorgio bru al Direcțiunii muncitorești a C.C. al partidului. Raportul, ca și dezbaterile, în cadrul cărora au luat cuvîntul numeroși delegați și invitați, au trecut în revistă diferite aspecte ale crizei eco-

Conferința a fost amplu raport pre- Napolitano, mem- P.C.I., șeful secției

nomice prin care trece Italia și, legat de aceasta, au fost abordate probleme privind perspectiva luptelor oamenilor muncii pentru a face față situației actuale și pentru a determina promovarea unei politici noi de dezvoltare, care să țină seama de interesele marii majorități a populației. Au fost avansate propuneri concrete legate de schimbarea actualei politici de investiții și de programare e- conomică și s-a subliniat necesitatea unor noi inițiative și acțiuni ale comuniștilor, ca factor decisiv în ve-1 derea succesului luptei pentru asigurarea locurilor de muncă și pentru progresul economic și social al țării.

• IZOLAREA TOXINEI 
HOLEREI, cu cele două-com- ponente ale ei, denumite convențional „factorul H“ și „factorul L“ — primul provocînd îmbolnăvirea și al doilea imunitatea — a fost realizată de către un grup de cercetători suedezi de la Universitatea din Gote- borg. în urma experiențelor e- fectuate s-a ajuns la un ser conținînd toxine nevirulente și se consideră că în următorii 5 ani se va putea realiza, prin înlăturarea „factorului H“, un vaccin cu eficiență de lungă durată împotriva holerei. Vaccinurile existente asigură imunitatea doar pentru 6 luni.

• PAGUBELE AGRI
CULTURII. în Marea Brita- nie, aproape o treime din recolta globală a culturilor tradiționale este compromisă de para- ziți, insecte și boli de plante, iar in întreaga lume, jumătate din totalul recoltelor se pierde din aceleași cauze — apreciază prof. Leonard Broadbent, specialist in științe biologice. în țările în curs de dezvoltare aflate în zonele tropicale se înregistrează cele mai serioase pagube, în proporție de 2/3 din întreaga lor producție agricolă. Este încă o Ilustrare a decalajului între economiile țărilor dezvoltate și celor în cură de dezvoltare, acestea din urmă fiind private de o înzestrare tehnico-științifică a- decvată în agricultură.

• GREFĂ DE FICAT. La clinica Universității din Ha- novra a fost efectuată cu succes o grefă de ficat la un pacient în virstă de 41 de ani, care se afla într-o stare deosebit de gravă. Intervenția chirurgicală a fost făcută de prof. dr. Rudolf Pichlmary. Un comunicat al clinicii relevă că operația s-a desfășurat fără complicații, iar starea sănătății pacientului, ținînd cont de circumstanțe, este bună.
• PĂDURI DEVASTA

TE DE INCENDIU. Ca ur’ mare a incendiului de pădure declanșat cu două zile în urmă intr-o rezervație națională situată în apropierea orașului u- merican Los Angeles, care a 1- vastat cu repeziciune circa 17 acJ hectare, guvernatorul statului California a decretat starea de urgență. La operațiunile de combatere a incendiului, care inaintează, ca urmare a vîntului uscat ce suflă dinspre deșertul Mojave, cu o viteză de circa 110 kilometri pe oră, participă aproximativ 2 000 de pompieri, cu elicoptere și avioane care varsă peste zonele cuprinse de flăcări substanțe chimice. Circa 1000 de familii au fost evacuate din așezările amenințate de incendiu.
• RECORD AL ZBO

RULUI CU DIRIJABILUL Un echipaj franco-britanic, aflat la bordul unui dirijabil umplut cu aer cald, a doborit recordul mondial de durată al unui zbor cu un astfel de aparat, care a- junsese la 16 ore. Noul record a fost realizat pe traseul Bournemouth (localitate situată în sudul Angliei)-Cherbourg-Angers. Pentru a dispune de autonomie maximă, piloții au îmbarcat pe aeronavă 50 butelii de gaz.
• CAPRICIILE VREMII, în ultimele zile zăpada și-a făcut apariția în numeroase regiuni ale Iugoslaviei, ninsori puternice înregistrindu-se în Serbia, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru. în unele zone din Bosnia și Herțegovina grosimea stratului de zăpadă depășește 50 de centimetri, iar în Muntenegru înălțimea troienelor trece pe alocuri de doi metri. Ninsorile au perturbat traficul rutier în unele regiuni ale țării.
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