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CONSILIILE POPULARE
pivot al democrației

in sistemul statului nostru socialistSe împlinesc 25 de ani de la alegerea primelor sfaturi populare, ca organe reprezentative, profund democratice ale puterii de plan local. în perspectiva ției istorice apare limpede ficația majoră a acestui ment în procesul făuririi noii orîn- duiri sociale și de stat în țara noastră.Ilustrînd. o dată mai mult, capacitatea partidului nostru de a aplica în mod creator legile generale ale revoluției socialiste corespunzător condițiilor concrete și particularităților revoluționar socialist s-a fășurat nu sfărimarea dintr-o dată a vechiului aparat de stat, cl prin modificarea caracterului de clasă și conținutului său politic, paralel cu făurirea treptată a instituțiilor proprii noului aparat de stat.Ca momente •emnificative in acest sens se cuvin reliefate asaltul prefecturilor și primăriilor, care a dus la instalarea de prefecți și primari democrați in marea majoritate a județelor țării încă in primele luni ce au urmat insurecției naționale armate din august 1944, instaurarea guvernului revoluționar democratic condus de dr. Petru Groza, victoria forțelor democratice în alegerile parlamentare din noiembrie 1946, crearea oficiilor industriale, etatizarea Băncii Naționale, înfăptuirea reformei monetare și a altor măsuri care au determinat, ca întregul aparat de stat să acționeze, practic, sub conducerea Partidului Comunist Român. în noua etapă a procesului revoluționar — marcată de cucerirea întregii puteri de stat de către oamenii muncii, instaurarea republicii populare și trecerea la construirea socialismului, în fața aparatului de stat s-au pus sarcini de asemenea amploare și complexitate numai me în tismul puteri organizatoric efective a întregului popor conducerea treburilor obștești.Acestei necesități obiective i-a răspuns crearea — ca o măsură ^^ranzitorie — a comitetelor provi-

stat pe evolu- semni- eveni-

României, procesul do creare a statului des- prin -----------------------

zorii, urmată de alegerea în decembrie 1950 a organelor locale ale puterii de stat. Prin votul acordat atunci candidaților Frontului Democrației Populare, milioanele de alegători și-au exprimat, odată cu- adeziunea deplină față de politica Partidului Comunist Român, voința fermă de a participa efectiv la conducerea statului socialist.Privind în urmă drumul străbătut în sfertul de veac care a trecut de la prima alegere a consiliilor populare, aflăm îndreptățit temei de satisfacție în faptul că în decursul acestei perioade organele locale ale puterii de stat și-au

•-

XI-lea ale P.C.R., in cadrul procesului multilateral de adincire a democrației socialiste inițiat de partid, au fost considerabil lărgite atribuțiile consiliilor populare, creindu-se cadrul legislativ și condițiile organizatorice necesare pentru ca ele să-și extindă sfera de acțiune, pe baza aplicării consecvente a principiilor centralismului democratic, să fie în măsură a rezolva eficient și operativ ansamblul problemelor de pe teritoriul respectiv, în concordanță cu interesele generale ale statului, cerințele conducerii unitare, plan național,
Din perspectiva unui sfert de veac 

de la alegerea primelor organe locale

ale paterii populare

po- de con-

îneît puteau fi îndeplinite prin crearea unor organis- măsură să reflecte democra- profund, de esență, al noii de stat, să asigure cadrul propice participării, întregului la

manifestat pe deplin viabilitatea, forța creatoare, spiritul constructiv. Superioritatea statului socialist în care puterea de stat nu numai că emană de la popor, dar și este exercitată în numele porului, pentru popor și către popor, este ilustratăvingător de rodnica activitate a zeci de mii de deputați in consiliile populare — muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii de toate naționalitățile — care și-au dovedit prin fapte spirițul gospodăresc, inițiativa, capacitatea de a antrena masele cele mai largi la vasta activitate pusă in slujba înfloririi județelor, orașelor și comunelor. Bilanțul activității consiliilor populare în cei 25 de ani este ilustrat — mai convingător decît în zeci de dări de seamă și rapoarte — de chipul intinerit al localităților țării, de noile cartiere cu locuințe, culturale și amenajările de tot felul, unități ale industriei servire a popu'ației care valoare inepuizabile resurse materiale și priceperea oamenilor. Este acesta cel mai grăitor examen de competentă și inaltă responsabilitate socială.în perioada marcată de congresele al IX-lea, al X-lea și al

școli, spitale, cămine magazine moderne, de gospodărești-edilitare ca și de nenumăratele locale și de pun în

cu pe a întregii activități economico- sociale. Largile împuterniciri ce le revin — de la organizarea și îndrumarea întregii activități e- conomice, sociale, culturale șigospodărești-edili- tare pe plan local pină la sistematizarea localităților, apărarea proprietății socialiste, o- crotirea dreptu- înfâptuirea legali-rilor cetățenilor,tații socialiste, menținerea ordinii publice, dreptul de a-și spune cu- vintul și asupra problemelor de interes republican din raza lor de activitate — scot în evidență Însemnătatea rolului ce revine consiliilor populare în exercitarea de către statul socialist a funcțiilor sale eco- nomico-organizatorică și cultural- educativă.Practica statornicită In ultimii ani ca primii secretari și unii secretari ai comitetelor de partid județene, municipale și orășenești să îndeplinească, concomitent, și funcția de președinte și respectiv de vicepreședinte al popular a înlesnit o coordonare a muncii, asigurarea unei conduceri unitare ne linie de partid și de stat, înlăturarea unor manifestări de paralelism, deter- minind concentrarea tuturor forțelor spre realizarea propuse.Programul Congresului răspunderile vin consiliilor populare în soluționarea nemijlocită a problemelor locale, subliniind obligația consiliilor populare județene de a asigura

consiliului mai bună
obiectivelorP.C.R.,al XI-leatot mai mari care re-documentele precizează

(Continuare în pag. a II-a)

La întreprinderea mecanică de uti
lai chimic „Grivița roșie" din Bucu
rești ss depun eforturi stăruitoare 
pentru încheierea anului economic 
1975 cu bune rezultate, in imagine : 
se finisează noi utilaje tehnologice 
destinate șantierelor industriei chi

mice

ROMÂNIA IRAN
M
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stimulată de o trainică prietenieCalendarul atît de substanțial al activității politico-diplomatice a României socialiste, care a consemnat in tot decursul acestui an, concomitent cu multiple inițiative de largă rezonanță în forurile internaționale, o amplă succesiune de dialoguri la nivelul cel mai înalt, deopotrivă la București, ca și pe cele mai diferite meridiane ale lumii, s-a îmbogățit, în ultimele zile, cu o nouă și importantă pagină — vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o în Iran, la invitația Șa- hinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a împărătesei Farah, încununată de o deplină reușită, vizita a pus încă o dată în evidență consecventa cu care sînt transpuse in viață orientările programatice ale Congresului al XI-Iea. de continuă aprofundare a colaborării cu statele in curs de dezvoltare, de extindere a raporturilor multilaterale cu toate națiunile angajate pe calea propășirii economico-soclale, energia si vigoarea cu care Președintele republicii acționează pentru promovarea principiilor noi de relații internaționale, pentru instaurarea în lume a unei ordini e- cbnomice și politice, în conformitate cu aspirațiile vitale ale poooarelor.Cu deosebit interes și profundă satisfacție a Înregistrat opinia noastră publică modul în care a fost urimit șeful statului român, ambianța de cordialitate a convorbirilor, înaltul

adus de Universitatea din îmbinîndu-se armonios cuomagiu Teheran _______manifestările de stimă și simpatie ale populației din Teheran, Abadan, Bandar Shahpour, ale muncitorilor din întreprinderile vizitate, cu aprecierile elogioase ale unor personalități proeminente ale vieții politice și ale presei iraniene la adresa României socialiste, a președintelui ei, considerat ca „o mare personalitate contemporană, față de care nutrim mult respect și multă admirație" — după cum declara premierul Hoveyda. în succesiunea lor bogată, multiplele secvențe ale vizitei au conturat grăitor sentimentele de prietenie, cu rădăcini seculare, dintre popoarele român și iranian, pe care le apropie astăzi și mai mult preocupările comune pentru un progres rapid, pentru valorificarea largă a resurselor naționale, au reliefat prețuirea reciprocă față de realizările în opera generală de dezvoltare economică în care sint angajate, dorința de a amplifica conlucrarea în vederea accelerării acestui proces.Desigur, factorul hotărîtor al dezvoltării colaborării multilaterale ro- mâno-iraniene il constituie multiplele contacte și întîlniri, la București, ca și la Teheran, dintre președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, statornicite în ultimii ani ca o fructuoasă și sistematică practică. raporturile personale prietenești create între cei doi șefi de stat.

favorizînd schimburi de vederi aprofundate, sincere, substanțiale, bazate pe respect și înțelegere reciprocă. în același timp, această colaborare beneficiază de cadrul op.- tim pe care îl reprezintă Declarația solemnă, semnată in capitala țării noastre cu doi ani in urmă, document de semnificație istorică, con- sacrînd principiile și normele universal valabile ale dreptului internațional după care România și Iranul înțeleg să se călăuzească atît în relațiile reciproce, cît și in raporturile cu celelalteRelevînd ca Înflorire străvechile nia și Iran... ve ale conlucrării dintre rele noastre", președintele Nicolae Ceaușescu declara : „Avem tot ceea ce este necesar ca popoarele noastre, preocupate de dezvoltarea lor, să conlucreze tot mai strîns".Exprimînd aceeași satisfacție, $a- hinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr aprecia că : „Relațiile reciproce de prietenie și cooperare între țările noastre poartă pecetea unui dinamism care demonstrează. Înainte de toate, vederile noastre comune privind necesitatea universală a coexistentei și a unei colaborări constructive".

state.cu satisfacție „puternl- pe care o cunosc astăzi relații dintre Româ- marile perspecti- popoa-

DIN CODUL PRINCIPIILOR SI NORMELOR
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE 
9 9

30. Indiferent de poziția pe care o ocupă in socie*  
tate, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie ; 
el trebuie să combată îngîmfarea, aroganța, disprețul 
față de semeni. .Comuniștii care îndeplinesc funcții de 
răspundere în partid, în viața socială în general, tre
buie să-și dobîndească autoritatea printr-o compor
tare morală și profesională exemplară din toate punc
tele de vedere. Fiecare comunist trebuie să contribuie 
prin conduita sa in viața politică și profesională, în so
cietate și în familie, la întărirea continuă a autorității 
și prestigiului partidului in mase, la creșterea rolului 
său conducător în societate.

Citiți in pagina a II-a comentariul nostru : Su
perba povară.

(Continuare in pag. a V-a)

PITEȘTI
♦

80000 de oameni locuiesc
în apartamente noi

Ancheta^ SE POATE MAI MULT, LA ÎNTREPRINDEREA

economica g £ p Q AȚ £ MAj ^INE!
Preocupări în întreprinderile din județul Dîmbovița pentru lichidarea 

restanțelor și îndeplinirea planului la toți indicatorii» -Am intrat in ultima lună a acestui an, a acestui cincinal. Realitățile din aceste zile ale fabricilor și uzinelor oferă tabloul unei munci dirze, tenace, pline de abnegație. Oamenii muncii sînt hotăriți ca in zilele care au mai rămas pină la sfirșitul anului să depună eforturi maxime pentru îndeplinirea planului, să realizeze sporuri suplimentare la produsele solicitate de economie, să recupereze restantele la anumite sortimente, spre a incheia cu bune rezultate anul economic 1975. în legătură cu această problematică economică situată în plină actualitate, am întreprins o anchetă-sondaj in citeva întreprinderi din județul Dîmbovița.Mai întîi, citeva precizări privind rezultatele obținute pe ansamblul județului. în acest an, industria din Dîmbovița a înregistrat un ritm înalt de dezvoltare : în 11 luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, producția globală industrială a sporit cu 23 la sută. O asemenea creștere a producției reflectă munca rodnică, eforturile zecilor de mii de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi, care, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid, au reușit să utilizeze mai bine mijloacele tehnice și timpul de lucru. Cu toate acestea, au apărut și unele neîmpliniri, unele rămîneri în urmă — la Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște, întreprinderea de aparataj electric de instalații din Titu, „Romlux" și întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște ș.a. — ceea ce a influențat nefavorabil rezultatele pe ansamblul județului.Cum se acționează acum în unitățile economice dimbovițene pentru ca în această ultimă lună a anului să se obțină rezultate cît mai bune ? Ce măsuri se au în vedere pentru recuperarea restanțelor ?întreprinderea de aparataj electric de instalații din Titu. Pentru început, notăm că în luna noiembrie au fost recuperate restanțele la numeroase produse : elemente de legătură (conectori), butoane duble cu acționare de la distanță, elemente de siguranță tip LF și LFI, lămpi cu transformatori și lămpi cu semnalizare ș.a. •— în ultima lună a anului ne revin sarcini sporite, trebuie să obținem o producție globală cu 10 la sută mai mare decît realizările lunii precedente — preciza ing. Andrei Cos- tea, directorul întreprinderii. Sintem

hotăriți ca realizările lunii decembrie să se situeze la nivelul sarcinilor stabilite pentru prima lună a a- nului 1978.— Totuși, restanțele nu au fost pină acum integral recuperate...— Este adevărat. Pe lingă îndeplinirea sarcinilor de plan, în această lună vom recupera și restanțele de la grupa de comutatoare cu came, întrerupătoare și comutatoare anti- gron, prize și fișe industriale, acor- dînd prioritate produselor destinate obiectivelor de investiții.— Sînt create condițiile pentru înfăptuirea acestor sarcini ?— Da. Dispunem de cantitățile necesare de materii prime și materiale, iar desfacerea produselor este asigurată.Desigur, despre măsurile tehnice și organizatorice luate la întreprinderea din Titu, în vederea înfăptuirii obiectivelor din luna decembrie, se poate vorbi mult. Ceea ce se cuvine remarcat este că in toate secțiile și atelierele se lucrează din plin, bine organizat, cu abnegație și răspundere. „Producția lunii decembrie a fost din timp și temeinic pregătită. îndeplinirea exemplară a planului pe această perioadă ' -,J- acum numai de mobilizarea a propriilor noastre forțe" — nea ing. Ion Moraru, șeful montaj.întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște. Și aici colectivul u- nității depune eforturi intense pentru a încheia luna decembrie cu rezultate foarte bune în producție. în acest scop, în sectoarele „cheie" ale întreprinderii — turnătorie, prelucrări și montaj — s-au luat o serie de măsuri menite să asigure desfă-

șurarea activității productive in condiții superioare. Astfel, la turnătorie sarcinile de plan sînt nominalizate și cunoscute la fiecare loc de muncă ; sînt asigurate SDV-urile și proiectele de execuție necesare. Aflăm că, pină Ia sfirșitul primei decade din decembrie, se vor finaliza piesele turnate necesare pentru întreaga lună, ceea ce va face posibilă realizarea unei producții suplimentare de 200 tone. în secțiile de prelucrări și montaj, în aceste zile forța de muncă a fost suplimentată cu 97 strungari și 100 lăcătuși. Pină la sfirșitul lunii, aici se vor recupera restanțele la 10 instalații de intervenție tip IC. 5 M-16, la aceasta Contribuind și întărirea asistenței tehnice cu deosebire în schimburile îl șî Iii, organizarea mai bună a transportului intern — măsuri luate in urma propunerilor făcute in adunarea de dare

decare ritm în în-
de seamă anuală a organizației bază din sectorul amintit.„Problema problemelor" de depinde însă asigurarea unui înalt al activității productivetreprindere este îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale. Este drept, au fost luate din timp măsuri pentru impulsionarea livrărilor de piese și subansamble de către u- nitățile colaboratoare, cum sint întreprinderea mecanică și turnătoria din Cjmpina, „Hidromecanica" și întreprinderea de autocamioane din Brașov, „1 Mai" din Ploiești — și ele au dat rezultate. Dar, după cum ne relata ing. Banghea Oprea, director tehnic și de producție al intre-

DE MAȘINI GRELE

DIN BUCUREȘTI

Prima coloană an în în
de sinteză a trecut

cu succes probele
de rezistențăZilele acestea, la întreprinderea de mașini grele din București, prima coloană de sinteză, instalație deosebit de complexă, fabricată de colectivul acestei întreprinderi, a trecut cu succes probele de presiune. Realizată prin procedee tehnice moderne, de mare precizie, coloana de sinteză, in componența căreia intră nu mai puțin de 114 piese, cîn- tărind 256 tone, are o înălțime de circa 28 metri și un diametru de 3 metri. în zilele următoare,să fie pregătită pentru a fi livrată Combinatului chimic din Turnu-Măgurele. (Dumitru T:r7 cob).

sînt îndepărtate perimetrul aces-A1 doilea se reia dotarea sa cu

depinde intensă ne spu- secției

populația orașului dinainte de război.Cel mai nou cartier, Găvana. are — deocamdată — 13 000locuitori și beneficiază și el de condițiile naturale ale „Trivale". Aici dat în folosință cel mai mare tin alimentar ( raș. Un alt taj al acestui tier : locatarii majoritate unităților ai zonei _____________din nord — se pot deplasa spre locurile de muncă mult mal comod, fie pe jos, fie cu bicicletele — mulți și-au cumpărat biciclete în ultimul timp — și parcurg distanța în 25 și respectiv 10 minute.în încheiere, citeva cuvinte și despre perspectiva următorilor mare înălță dului rii platformei chimice. în apropiere, Ia Colibași, se va dezvolta orășelul structorilor de Sini. în următorii ani, Piteștiul se va îmbogăți cu noi dotări edi- litar-sociale. Circulația va fi în continuare adaptată cerințelor traficului intr-un oraș aglomerat. Ar mai fi multe de spus...— Spor la muncă, piteșteni !
Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

tivă de tuia, feră o puternică și modernă și de vicii, vale" sint prin cu peste 100 de magazine obișnuite. Aici, cetățeanul găsește tot ce-i trebuie : de Ia ac pină la frigider sau de la pîine la automobile. Al treilea se referă la concentrarea în această zonă a principalelor edificii culturale : teatrul de stat, casa și palatul de cultură, tehnic- clubul pentru tineret etc.îndepărtindu-ne de centru pentru a face cunoștință cu cartierele orașului. constatăm că centrul s-a mutat la... periferie.Cartierul „Craiova", care a ajuns la o populație de citeva zeci de mii de locuitori, s-a constituit ca un adevărat orășel. Locuitorii săi beneficiază de toate condițiile oferite de un oraș modern : locuințe confortabile, străzi moderne, dotări de joacă pentru copii, școli, magazine, unități prestatoare de servicii și sanitare etc. în ultimii- ani a fost construit aici și cel mai modern cinematograf din oraș. In final, prin rea pe care noaste incartierul „Craio- adăposti singur

rețea comercială prestări de ser- Complexele „Tri- și „Fortuna" echivalente — mărimea lor —
parcului a fost recent maga- din o- avan- I car- — în angajații economice industriale

...Urcăm scările noului bloc — cu 13 niveluri și 132 de apartamente — dat în folosință în aceste zile în centrul municipiului Pitești, și ne oprim la etajul 7, ap. 28. Aici s-a mutat familia zidarului Ion Voicu cu cei trei copii. Coincidența face ca locatarul pe care-1 vizităm să se numere, în calitatea lui de constructor, printre ziditorii acestui falnic edificiu.— Tot printr-o coincidență — ne spune tovarășul Valeriu Ni- colescu, primarul municipiului — Ion Voicu ocupă cel de-al 2 000- lea apartament dat în folosință în acest în orașul nostru, anii socialismului,Pitești s-au construit peste 26 000 de apartamente, ceea, ce înseamnă că circa 80 000 de cetățeni — peste 70 la sută din populația stabilă a orașului — stau astăzi în locuințe nou construite. A- proape 70 la sută din fondul locativ nicipiului este In acești ani.îi propunem rului o vizită prin oraș pentru a ne prezenta noul Pitești.— Să rămînem, deocamdată, în zona centrală. De pildă, aici s-au construit in ultimii ani peste 1000 apartamente. Zona se distinge prin trei elemente urbanistice și sociale mult apreciate de cetățeni. Primul se referă la fantul că este protejat de zgomote, întrucît toate căile de circulație1 ac

al mu- realizatprima-

cinci ani. Un cartier în zona pentru se va Prun- lucrăto- petro-
con- ma-

(Continuare in pag. a IlI-a)

dezvolta- o va tu- următoriinoua instalație, urmează

PITEȘTI; Vedere din centrul orașului Foto : E. Dichiseaaa

Iile ȘTEFAN 
Dan CONSTANTIN

■
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...Despre echipa de oameni harnici, inimoși, dintr-o unitate industrială a județului Alba — care fusese la înălțime în confruntarea cu o împrejurare deosebită — fotoreporterul auzise mai de mult și a vrut să-i facă o fotografie. Cu meșterul în prim-plan — pentru că echipa datora mult acestui comunist destoinic, dăruit meserifei Iui, creșterii profesionale și morale a acestui nucleu uman. Numai că, înaintea declicului, meșterul cu pricina s-a scuzat, zicînd că nu poate primi această favoare, și mai bine să fie fotografiați numai băieții, deoarece el, cind s-a petrecut faptul, „nu era acolo". „Dar, bine, nu-i nici o favoare. Meritul dv. nu poate fi pus la îndoială !“. „Meritele băieților nici atît. Iar dacă eu le-am fost cu ceva de folos, asta imi era datoria. Alții, la rîndul lor și la vremea cuvenită, n-au făcut la fel cu mine ?“„Nu ne-am făcut decît datoria", rostesc de regulă oamenii a- flați în împrejurări deosebite, angajați nu o dată în rezolvarea unor situații extreme și pentru care nu și-au cruțat eforturile. Replica-formulă vine prompt, de parcă s-ar vrea o cuirasă împotriva eventualei erori de a atribui, în pripă, niscaiva merite în plus.Sintem cumva în fața unei a- titudini de falsă modestie, care, știm, cultivată cu abilitate, derutează deseori, țintind, de fapt. încununarea cu lauri necuveniți ? Ne aflăm cumva în fața unei atitudini umile, servile, de renunțare deliberată la un drept conferit firesc. la noi, în raport cu munca și rezultatele obținute ? Se înțelege că nu. Oameni de structura meșterului amintit fac parte din acea categorie pentru care modestia reprezintă o reală calitate morală. Sînt acei oameni lucizi și drepți, a căror coloană vertebrală a comportamentului lor este alcătuită din „vertebrele" atitudinii critice față de propriile merite și neajunsuri, din capacitatea de a pune înaintea dreptului la prețuire datoriile personale, din tăria de a nu se împăuna, singuri, cu aprecieri favorabile, cu privilegii ori avantaje „peste rînd", înaintea celor din jur. Sînt comuniștii, care, așa cum se spune și în Codul etic, indiferent de poziția pe care o ocupă, trebuie să dea dovadă de modestie, să combată ingimfarea, aroganța, disprețul față de semeni.Podoabă a omului adevărat, modestia este unul din rezultatele educației, se constituie ca o mărturie a maturității intelectuale și morale, a dobîndirii convingerilor despre obligațiile etice și sociale. In adînca noapte a luptei ilegale, mii și mii de comuniști și-au îndeplinit modest și eroic datoriile înalte pentru triumful idealului revoluționar, s-au jertfit modest, anonim pentru ideea pe care o visau realitate. Oamenii aceștia, de o bogăție morală demnă de respectul unanim, și-au închinat modest și sincer viața lor cauzei revoluției, anii lor de muncă și credință in

victorie s-au adăugat odată cu etapele istorice parcurse în construcția socialistă a patriei. Pildă de înțelegere a responsabilității sociale, de exigență față de sine sînt milioanele de oameni ai muncii care, prin atitudinea plină de modestie, prin strădania de autodepășire, prin curajul înnoitor și opoziția față de inerție și rutină, se află in

Codul etic comunist îndeamnă pe fiecare la o astfel de conduită în viața publică și personală încit prestigiul, prețuirea obștii să fie determinate tocmai de munca și viața exemplară. Cerințe firești, o- bligatorii pentru fiecare comunist, indiferent de funcția în partid ori in viața socială. Pentru că, se știe, supraaprecierea calităților persona-

dispreț față de om pe care o exprima. Șeful de gară nu nega și nu era tulburat de faptul că a comis o nedreptate față de un om ; pe el îl durea faptul că lui, cel urcat într-un anume fotoliu al ierarhiei noastre sociale, i se poate reproșa nedreptatea făcută acestui... oarecare ! Izvorită dintr-un individualism feroce, disprețul față de

SUPERBA POVARĂ
primele rînduri ale efortului general consacrat înfăptuirii obiectivelor îndrăznețe ale partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României. Cu atît mai mult, astăzi, modestia încununează — trebuie să încununeze — virtuțile omului, ii înfrumusețează personalitatea, este, „față de merit, ceea ce este umbra față de figuri într-un tablou : le dă forță și relief". în acest spirit se cuvine să fie crescută și formată, la școala muncii, a exemplului comunist, generația tînără în primul rînd, pentru că ea este aceea care se îndreaptă spre punctul de preluare a ștafetei. Ștafetă care s-a silit „nevăzut", netrîmbițîndu-și meritele, dar care a lăsat în urmă, în harta patriei, ctitoriile sale durabile.

Ie nu face niciodată casă bună cu modestia ; atitudinea de orgoliu nemăsurat, de îngîmfare sînt semne de „prostie și sărăcie", atît de mușcător incriminate de înțelepciunea populară ; trufia, vanitatea, aroganța — atomii marcați ai suficienței, ai pierderii simțului autocritic și, deci, pierderea capacității de a evalua riguros calitățile și defectele personale.„Pentru asta am învățat atîta, pentru asta, ani de zile, am muncit din răsputeri ca să mi se impute o nedreptate făcută unui oarecare 7“ — m-a apostrofat odată șeful de gară al unui mare nod de cale ferată, care-1 oropsise fără să clipească pe unul din subalternii săi. „Confesiunea" m-a cutremurat cel puțin din două motive : mai tntîi, pentru cantitatea mare de

om provoacă nu o dată perturbări în munca și viața cîte unui colectiv, instaurează relații nedemne, în care proliferează jignirile și exacerbările vanitoase, actele josnice, întrucît, se știe, „orgoliul, ignoranta și orbirea merg întotdeauna împreună".în al doilea rînd: cadrul de conducere amintit punea în balanța precarei sale apărări toți anii de învățătură și de muncă, de urcuș, treaptă cu treaptă, pină la postul de răspundere deținut. Ne aflăm aici în fața unei optici Cel puțin bizare. Promovarea într-o funcție sau alta se face tocmai ca o recunoaștere a calităților morale și profesionale ireproșabile. Cel care s-a silit pină aci nu înseamnă că a a- juns la punctul terminus al unei conduite exemplare ; că, de acum

încolo, întrucît și-a atins ținta, se poate considera eliberat de această... povară. Nu înseamnă că de acum încolo își poate permite — sau că i se poate permite! — asvîrlirea peste bord a atitudinii de modestie, de evaluare riguroasă și dreaptă a meritelor și defectelor personale — calități considerate pînă aici doar simpli „tovarăși de drum" în călătoria de... afirmare. Funcția încredințată nu dă nimănui dreptul la o comportare arogantă, de dilatare a rezultatelor efortului propriu ; nu dă dreptul renunțării la ținuta decentă, echilibrată, la mîndria și orgoliul împinse dincolo de limitele firescului. învestitura socială s-a produs tocmai pentru a garanta instaurarea fermă a principiilor comuniste de muncă și viață în, colectivul respectiv. Tocmai pentru a adăuga noi podoabe morale omului adevărat, pentru a contribui la înfrumusețarea personalității Iui — printr-un exemplu de înaltă moralitate.Programul partidului, Codul etic comunist promovează cu pasiune revoluționară acele calități morale fundamentale în stare să structureze astfel conștiințele, încit, pătrunși de modestie, oamenii maturi moralmente să deprindă îndeosebi reflexul privirii spre viitor, spre ce au de făcut, să nu cantoneze la rezultatele obținute cînd- va. în această atitudine bărbătească, lucidă, comunistă se află cheia de boltă a năzuinței de autodepășire, superba zbatere umană de a aecelera pedalele progresului.
Iile TANASACHE

Un nedorit „dar“ 
de nuntă

Plec, darUnul din atelierele întreprinderii „Unio" din Satu-Mare. Sute de oameni s-au adunat spre a-1 sărbători pe lăcătușul loan Ta- loș, în ultima lui zi de muncă, în prima lui zi de pensionare. Numai inima lui știe cit de greu îi vine acum să se despartă de acest loc de muncă după un sfert de veac fără întrerupere și fără vreo absență. A fost, în schimb, mereu prezent printre fruntașii fruntașilor. Dar cel mai e- moționat dintre toți cei de față nu era atit bătrînul sărbătorit, cit fiul său, Iosif 'țaloș. Mai ales în momentul în care tatăl l-a îmbrățișat și a început să-i predea, în tăcerea solemnă din jur, ștafeta. Iosif e tot lăcătuș. A lucrat în aceeași echipă cu tatăl

las un omlui. Iar tatăl i-a predat acum „bătrîna" iui trusă de lucru, bancul de muncă și chiar numărul de „marcă" pentru scule. Cu alte cuvinte, nici o schimbare : la același loc de muncă lucrează tot un... Taloș. Adică, un om de nădejde.loan Taloș a lăsat în uzină și o impresionantă zestre de inteligență tehnică — vreo 30 de inovații și raționalizări. Și a mai lăsat Taloș, tot la „Unio", pe soția sa, muncitoare, pe un frate al său, macaragiu, și pe atîți foști ucenici, azi meșteri de renume. Dar, aici, la „Unio", tradiția continuității prin filieră familială a creat adevărate „dinastii muncitorești". Iată, bună-. oară, „dinastia" Pușcaș : în urma tatălui.

de nădejdeGheorghe Pușcaș, ieșit la pensie, au rămas trei feciori — loan, Gheorghe (tehnicieni) și Vasile (inginer, șeful producției pe uzină) ; „dinastia" raboto- rului Gheorghe Pavel, care lucrează aici de mai bine de 30 de ani, alături de doi feciori. Tot de mai bine de 30 de ani lucrează la „Unio" și Eroul Muncii Socialiste Mihai Pop, șeful secției forjă, alături de doi frați și doi nepoți. Dar mai sînt și alte locuri de muncă rezervate „dinastiilor" muncitorești, că mai sînt și alți fii și nepoți la învățătură.
Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii" Taloș-tatâl predâ ștafeta lui Taloș-fiul

Cu puțin timp în urmă, la comitetul de partid al unei întreprinderi gălățene a venit o femeie însoțită de fiica ei.— Cum să vă spun, tovarășe secretar, a început mama. O vedeți pe fata asta a mea 1 N-are nici 19 ani. Iar bărbatu-său, ce credeți 7 A alun- gat-o de-acasă...— El lucrează la noi ?— Păi de ‘ asta am venit aici. Și continuă vădit necăjită : le-am făcut nuntă cu dar. însă nici n-a apucat bine să se strîngă darul, cînd dumnealui, mirele, a alungat-o și a luat toți banii... Mi-a crăpat obrazul de rușine față de lumea din cartier.Secretarul comitetului de partid cercetează cu răbdare fap- tele și află : tinărul — spre 20 de ani încă neîmpliniți — era cunoscut în întreprindere drept un băiat harnic, muncitor, cu comportare frumoasă. Calități verificate de-a lungul celor trei ani de cînd lucrează aici și reconfirmate din nou de către maistrul și șeful său de formație, de secretarul organizației de partid din atelier.Mama-soacră „omi- sese" toate aceste cîte- va „amănunte". Să dăm însă, mai întii, cuvîntul tinerilor căsătoriți pentru a le prezenta.El : „S-au adunat într-o bună zi părinții mei cu socrii și alte rude pentru a pune la cale nunta noastră. Noi ne căsătoriserăm încă din a- prilie, dar ei au zis că-i musai să facem și nuntă cu dar. Eu cîștig bine pentru anii

mei de muncă, soția, deși-i încă necalificată, aduce și ea bani în casă ; totuși, parcă nu ne dădea mina să facem o nuntă așa cum o plănuiau părinții mei și ai soției...".Ea : „Mama mi-a spus că așa se cade, să facem nuntă, dacă vrem să fim în rînd cu lumea...".„Rîndul" acesta, nu de puține ori aranjat peste capul tinerilor, este nu o dată pretext pentru satisfacerea unor interese
FIȘIER 
SOCIAL

meschine, în speranța realizării unui profit de la masa debutului tinerei familii. Dar să ne păstrăm în limitele cazului înfățișat : părinții fetei și ai băiatului, celelalte rude au început să „aranjeze" lucrurile. Adică, ce să-i dea nașului, nașei, soacrei etc. în fiecare zi se mai descoperea cîte ceva de cumpărat, cîte o nouă „obligație". Tînărul proaspăt căsătorit, vă- zînd la cit se ridică nunta asta, s-a luat cu mîinile de cap : „de unde atîția bani Dar soacra l-a liniștit : „Lasă, măi băiete. că te-oi împrumuta eu cu vreo două- trei mii de lei...".— în ziua nunții, povestește tînărul, toate au mers bine pînă la un punct, cind mă cheamă deoparte soa- cră-mea: „Te-am căutat să facem chitanță pentru banii ăia. Cred că n-ai uitat cit îmi

datorezi : bănuiesc că s-au făcut vreo 11 mii de lei...“. „De unde 11 mii, cînd am luat de la dumneata numai trei 7“ „Păi ăia i-ai luat și i-ai cheltuit tu, dar ce-am făcut eu pentru nunta voastră, asta nu mai socotești? Așa că-mi ești dator 11 mii de lei. Fiindcă eu n-am numai grija voastră. îmi trebuie bani și pentru nunta băiatului...".Ce a urmat ? O ceartă. La puțin timp după aceea, mama și fiica s-au prezentat la comitetul de partid al întreprinderii...Cum s-au desfășurat lucrurile în continuare ? După citeva zile de despărțire, în care timp mama-soacră cerea cu insistență banii în schimbul fetei, tînăra soție a revenit la noua ei casă. împreună cu soțul a hotărît să-și ia o cameră la gazdă, pentru a nu fi „nici cu ai mei, nici cu ai lui".Ne-am aplecat a- supra acestui fapt de viață pentru că, după părerea noastră, merită să medităm asupra lui. Acești tineri — nici unul dintre el n-a depășit vîrsta de 20 de ani — au trăit o experiență de viață pe care nu și-au dorit-o. Iar acum, în cămăruța unde stau, încearcă să-și - liniștească gîndurile. Puțini bănuiesc cît de multe întrebări se rostesc în odăița lor. Iar cea mai grea dintre toate, care nu le dă pace, este aceea care se referă la rostul nedoritului „dar" ce li s-a făcut acum, la început de viață și fericire în doi...
Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

.,Eroul" fără voie al în- timplărilor pe care le vom relata în rîndurile ce urmează. este inginerul e- lectronist Il„ , ~ 'neanu, de la Direcția de radio și televiziune Iași.Pentru început, redăm un fragment din scrisoarea trimisă redacției noastre de inginerul Duzineanu : „Lucrezi fără întrerupere, de 17 ani. Am fost, mai intîi, muncitor. După trei ani m-am înscris la Facultatea de electronică și telecomunicații în cadrul Institutului politehnic București. în anul 1972 am fost transferat în interesul serviciului la Direcția de radio și televiziune Iași, din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. în anul 1967 am fost primit in rîndurile membrilor de partid. M-am înscris la o nouă facultate — Economia producției, din cadrul A.S.E. București, precum și la Universitatea de marxism-leninism. în același timp am continuat să acord atenția cuvenită cercetării științifice in domeniul specialității mele, fără să neglijez sarcinile profesionale curente.Surprinzător și totodată inexplicabil pentru mine este faptul că directorul u- nității în care lucram în acea perioadă a început să-mi pună piedici în calea pregătirii profesionale. Șicanele au culminat cu o înscenare de proporții, abil ticluită, cu un deznodă- mint nefericit pentru mine..."....Iată-ne pe urmele faptelor sesizate. De la bun început am pornit in ancheta noastră cu o oarecare reținere, determinată de faptele, pe alocuri, de-a dreptul incredibile, relatate de M. Duzineanu.O primă constatare : de-a lungul anilor, inginerul Duzineanu s-a preocupat constant și cu bune rezultate de perfecționarea sa profesională și de cercetarea științifică. Printre realizările

se numără și con-
A doua constatare se re- Mirțea Duzi- feră la, suita de anchete ._ care a'culminat cu aresta"rea preventivă, pe timp de un an, a lui M. Duzineanu....Iunie 1973. La Direcția de radio și televiziune Iași este hotărită efectuarea unei revizii contabile a gestiunii lui Nicolae Vor- nicu din sectorul tehnic condus de inginerul Mircea Duzineanu. Revizorul unității, Paul Antonovici, pe baza unui program (probabil elaborat de unul singur, deoarece contabilul-șef al unității nu știa nimic despre modul cum se desfășura revizia), a adunat într-un dosar cîteva date și pe la jumătatea, lunii iulie a aceluiași an trage linie și face totalul : 98 000 lei. Cam la atît se ridica — după socotelile revizorului — prejudiciul adus unității de către inginerul Mircea Duzineanu. O sumă foarte mare dacă avem în vedere și faptul că inginerul anchetat lucra în acea unitate doar de un an și citeva luni. Acuzațiile revizorului sunau grav : neefectuarea inventarierii in condiții legale, întocmirea eronată a deconturilor, nerespectarea atribuțiilor gestionarului ș.a....Constatările sînt lui fi de încă va , v.mește o notă de obiecțiuni, prin care respinge, punct cu punct, acuzațiile ce i se aduc și argumentează lipsa oricărui partea lui delapidare, secretarul de partid, contabilul-șef și directorul. Este sesizată, de asemenea, Direcția de control și revizie a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor....Cum au răspuns la a-

reviziei îi cunoștință pentru a Surprins reviziei șiaduse laDuzineanu semnate.concluzia de multe .alte cîte- ,amănunte", el întoc-
amestec din în presupusa Sînt sesizați

sale __struirea unui model româ- ni^sc de nșrv "electronic.
A ’..A—rflrtlrt.n OQ

ceste sesizări factorii datori, deopotrivă, să respecte cu sfințenie integritatea bunurilor’ întreprinderii Și să apere, cu aceeași sfințenie, principialitatea, să bareze drumul unor posibile dezlănțuiri pătimașe ? Cu ochiul specialistului, contabilul-șef Vasile Anton sesizează cîteva erori grosolane în întocmirea dosarului de revizie de către revizorul Antonovici. „Eu, deși răspundeam de sectorul de control financiar — 

Patima e întotdeauna oarbă
dar celor datori să vadă nu le este îngăduit si închidă ochii

ne spune contabilul-șef — n-am știut concret ce verifică Antonovici. Am fost sesizat, am discutat cu secretarul de partid și am hotărît să așteptăm încheierea reviziei. Cînd am văzut dosarul, n-am înțeles nimic. Erau foarte multe lucruri neclare ; probele administrate erau puerile și vulnerabile. Redactările erau foarte alambicate. Fiind vorba de o sumă atît de mare — 98 000 lei — revizorul insista să depun dosarul la miliție. Nu puteam să fac aceasta deoarece, cum spuneam, dosarul conținea multe nereguli de fond și formă".„întrro ședință a biroului de partid, in urma sesizărilor lui Duzineanu, am hotărît ca revizorul să-și facă datoria, dar cu obiectivitate și să informeze organul de conducere colectivă și biroul de partid..." — ne spune secretarul organizației de partid, Gh. Labă.Ce răspunde la contesta- 

(iile inginerului Duzineanu directorul Întreprinde-, rii — omul care era obligat moral și profesional să ia o decizie în fața mostrelor de subiectivism pătimaș pe care le conținea dosarul ? Iată un extras din răspunsul său : „Că- w tre tov. ing. Duzineanu * Mircea : în ultima perioadă dumneavoastră personal ați depus o sumedenie de referate și care au contingență directă cu verificarea C.F.I. care se face în sectorul de.

care răspundeți. Considerăm că ați exagerat în dreptul dv. de petiționar și, totodată, nu se pot justifica lipsurile materiale cu referate..." Semnează Mihai Schițcu, director....Ca atare, primul dosar este înaintat miliției municipiului Iași. Revizia continuă. între timp, la D.R.Tv. Iași se deplasează inspectorul principal Gh. Iordănescu din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Sînt analizate dosarele — între timp se întocmise un al doilea dosar, care însă „reduce" la 56 009 prejudiciul inițial — și se constată : „Cu ocazia studierii dosarelor de verificare gestionară și a audierii peten- tului, în prezența colectivului de conducere al unității, s-a ajuns la concluzia că revizia efectuată este incompletă și prezintă erori in modul de stabilire a prejudiciului și a vinovățiilor, în baza acestor concluzii, direcția financiară a dispus 

ca dosarul să fie reținut pentru clarificarea situației și, începînd cu data de 5 noiembrie 1973, o brigadă de control din M.T.Tc. să facă o revizie de fond a întregii activități din unitatea respectivă — prilej de a clarifica și cele sesizate de inginerul Duzineanu Mircea" (semnează Gh. iordănescu, inspector principal in M.T.Tc.)....Liniștirea apelor era însă doar aparentă. în ziua de 1 noiembrie 1973, ingine

rul Duzineanu Mircea este chemat la miliția municipiului Iași. La ora 7 dimineața se prezintă Ia unitate, își rezolvă problemele urgente ale zilei și la ora 8 s-a prezentat la miliția municipală.Aici este anunțat că va fi reținut 24 de ore, fiind acuzat, printre altele, de întocmirea a 9 deconturi fictive. După expirarea a- cestui termen, procuratura locală emite un mandat de arestare preventivă, pentru cercetări, pe o durată de cinci zile, apoi pe o durată de o lună. Apoi, termenul se prelungește, începe ancheta penală — a- vînd ca principal punct de pornire dosarele asupra cărora o serie de specialiști au formulat rezerve temeinic argumentate. Se numește un expert contabil, fără ' avizul învinuitului — așa cum prevăd normele legale — și în final se reține în sarcina inculpatului 

Duzineanu delapidarea sumei de . 36 000 lei. Ulterior insă se constată că expertul a comis „unele" erori de calcul și că, de fapt, prejudiciul ar fi de circa 10 000 lei !...Dosarul întocmit este înaintat Tribunalului județean Iași, care hotărăște restituirea lui, date fiind carențele evidente ale anchetei. fără un temei concludent de învinuire, urmînd deci a se completa cercetările sub supravegherea, de 

data aceasta, a Procuraturii județene Iași....între timp, Duzineanu Mircea este exclus din rîndurile membrilor de partid. De asemenea, i se desface contractul de muncă....în cadrul reanchetării, începută în iulie 1974 de către Inspectoratul județean de miliție Iași, s-a efectuat o amplă expertiză tehnică și contabilă. Pe baza rezultatelor preliminarii ale anchetei și a raportului depus la procuratura județeană de către organele de anchetă, la 30 octombrie 1974, deci după un an de arestare preventivă, inginerul Duzineanu este pus în libertate....în legătură cu abuzurile săvîrșite cu prilejul anchetării cazului Duzineanu, Inspectoratul județean de miliție Iași stabilește : Organele de urmărire care au efectuat primele cercetări au apreciat cu ușurință mijloacele de probă existente, nu le-au aprofun

dat și nu au verificat toate apărările invocate de inculpat,r Pentru ușurința Cu care s-au efectuat primele cercetări s-au luat următoarele măsuri' : lt. St. Dodiță și colonelul Ion Nedelcu, care au aprobat cercetarea în, stare de reținere a inculpatului, nu mai fac parte din rîndurile miliției ; lt. maj. Ilie Vizitiu a fost sancționat disciplinar....Cazul Duzineanu nu este insă încheiat. Era ab

solut necesar să se facă lumină, să se stabilească adevărații vinovați pentru faptele petrecute. Expertizele tehnice și contabile efectuate pînă acum — cinci la număr — nu sînt total concludente : potrivit ultimelor concluzii — stabilite de către experți din Capitală și din alte localități, numiți de minister — prejudiciul adus unității de către Duzineanu Mircea se ridică la suma de a- proximativ 100 Ici ! Și cum spuneam, expertizele și contraexpertizele continuă. întrebarea este : pînă cînd și pe banii cui ? Pentru că, numai pînă acum, cheltuielile cu expertizele și anchetele, timp de mai bine de doi ani, se ridică Ia aproape 100 000 lei! — fără a mai ține cont de timpul consumat de numeroși oameni cu ancheta. Prevalîndu-se de dreptul de a contesta (cu destulă superficialitate) concluziile expertizelor, directorul u

nității, Mihai Schițcu, îg- norind pur și simplu organizația de partid și poganul colectiv de conducere, solicită expertize tehnice sau contabile.Din nou întrebarea pînă cînd și pe banii cui 7 întrebarea o adresăm, de data aceasta, conducerii Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Și iată de ce. După ce în luna septembrie directorul Schițcu se dezicea in fața cadrelor de conducere și a secretarului de partid de faptele revizorului Antonovici Paul (precizînd că pentru motive de sănătate revizorul nu va mai lucra în unitatea respectivă), aflăm că acesta continuă să lucreze în unitatea respectivă, fiind acum preocupat, împreună cu directorul, de întocmirea de noi dosare de co- inculpare în*  „cazul Duzineanu" a altor cadre din întreprindere. Nu întîmplă- tor, pe adresa ministerului și a altor foruri au sosit numeroase sesizări de la D.R.Tv. Iași....în perioada 12—15 august 1975, o brigadă formată din patru specialiști din M.T.Tc. a analizat repetatele sesizări. în concluziile brigăzii, înaintate conducerii ministerului, se scrie negru pe alb : „Inginerul Schițcu Mihai, directorul D.R.Tv. Iași, s-a făcut vinovat în ultima perioadă de următoarele : neconsul- tarea organelor de partid din întreprindere și municipal în luarea unor decizii ; nerespectarea principiului muncii colective, luind hotăriri unipersonale în probleme care reclamau aprobarea comitetului oamenilor muncii ; luarea unor măsuri fără consultarea compartimentelor de resort, ceea ce a dus la emiterea unor decizii care ulterior a trebuit să fie anulate ; izolarea de principalii colaboratori și efectuarea de lucrări care re

veneau diferitelor compartimente, ceea ce a dus la instaurarea unui climat de neșiguranță .și. suspiciune în cadrul întreprinderii ; în această' acțiune, o influență negativă a manifestat revizorul contabil Antonovici Paul, care, prin lipsa de probitate profesională și caracterul tendențios al efectuării reviziilor, a reușit să-l convingă pe director că în unitatea respectivă toată lumea fură !“ în continuare, în legătură cu alți membri din comitetul oamenilor muncii, se constată că aceștia au manifestat în ultima vreme lipsă de combativitate și au asistat pasivi la Înrăutățirea situației din întreprindere.Și pentru curmarea acestor situații și însănătoșirea climatului de muncă se propune „drastica" măsură ca directorul Schițcu Mihai să fie sancționat... cu a- i vertisment 1...La Iași, anchetarea cazului Duzineanu continuă. Nimeni nu mai poate ști, după cele întimplate, cite expertize se vor derula. Sintem convinși că, pînă la urmă, organele de anchetă vor face lumină. Totuși, privirea blajină, îngrijorător de blajină, a organelor de specialitate de la forul tutelar — Ministerul •Transporturilor și Telecomunicațiilor — lasă în continuare cale liberă am- ■ bițiilor personale.Să sperăm că organele locale de partid vor face ceea ce trebuia să facă mai de mult : să intervină nein- tirziat pentru ca lucrurile să fie clarificate în spiritul cinstei și adevărului, să fie trași la răspundere cei care, încâlcind legile, normele eticii și echității socialiste, dau friu liber pornirilor pătimașe, tulburind grav atmosfera normală de muncă, liniștea oamenilor.
Florea CEAUSESCU 
Viorel SALAGEAN

CONSILIILE
(Urmare din pag. I)— pe baza planurilor teritoriale unice — dezvoltarea corespunzătoare a fiecărui județ și localități. Așa cum se subliniază in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentat congresului. creșterea rolului consiliilor populare va fi determinată și de aplicarea politicii de repartiție judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, de ridicarea tot mai rapidă a județelor și localităților rămase mai in urmă.în lumina prevederilor Programului partidului, ținînd seama de atribuțiile și competențele ce le revin, consiliile populare vor trebui să-și perfecționeze activitatea privind organizarea și îndrumarea economiei locale, dezvoltarea în- vățămîntului. culturii, ocrotirea sănătății, gospodărirea comunală și edilitară, manifestind mai multă inițiativă pentru punerea în valoare a resurselor locale, pentru Înflorirea multilaterală a tuturor localităților țării.

POPULAREO însemnătate deosebită pentru dezvoltarea schimbului de experiență privind organizarea activității consiliilor populare, îndrumarea lor unitară, ca și pentru sporirea contribuției acestora la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și participarea tot mai intensă a deputaților la conducerea treburilor statului vor avea organizarea periodică a Congresului de«- putaților consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, a Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare, precum și a conferințelor pe județe ale deputaților consiliilor populare, în spiritul democratismului consecvent al orînduirii noastre, Congresul deputaților consiliilor populare județene va constitui forul colectiv de conducere a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, în care se dezbat problemele fundamentale ale consiliilor populare, ale muncii desfășurate de reprezentanții aleși ai maselor populare în organele locale ale puterii de stat, în vederea creșterii 

răspunderii și rolului lor în conducerea treburilor de stat și obștești.în condițiile atribuțiilor sporite ce le-au fost acordate, depinde în mod decisiv de spiritul gospodăresc și inițiativa consiliilor populare ca acestea să rezolve efectiv, fără a aștepta indicații și imbolduri „de sus", toate problemele de care răspund, de la satisfacerea cu forțe proprii a cerințelor privind buna aprovizionare a populației, pină la înflorirea multilaterală a tuturor localităților.Principala sarcină pusă de partid in fața consiliilor populare este folosirea corespunzătoare a cadrului organizatoric superior ce a fost creat, ceea ce impune aplicarea consecventă a principiului conducerii colective, întărirea continuă a legalității socialiste, paralel cu larga antrenare a cetățenilor la conducerea vieții sociale, astfel incjt pretutindeni consiliile populare să se afirme ca adevărate școli de formare a noi detașamente de gospodari harnici și pri- cepuți ai treburilor obștești.La un sfert de veac de la crearea lor, experiența confirmă că rodnicia activității consiliilor popu

lare, ca organe larg reprezentative prin care poporul participă nemijlocit la exercitarea puterii de stat în județe, municipii, orașe și comune, este direct legată de folosirea deplină și eficientă a variatelor forme organizatorice de antrenare a populației la soluționarea treburilor publice. Dialogul permanent cu masele, soluționarea problemelor la fața locului cu ajutorul cetățenilor asigură o bună cunoaștere a realităților și a opiniei publice, conferă eficientă și realism deciziilor adoptate. A spori participarea efectivă a tuturor cetățenilor la viața socială, a-i face pe deplin conștienți că prin forțele lor unite, punînd ei înșiși umărul cu mai multă vigoare în sprijinirea acțiunilor inițiate pe plan local sînt in măsură să rezolve chiar și probleme dintre cele mai complicate constituie chezășia succesului întregii activități a consiliilor populare.Practica socială învederează, în același timp, că înrădăcinarea unor metode și unui stil de muncă înaintate în activitatea consiliilor populare, caracterizate prin spirit de răspundere, operativitate, solicitudine și receptivitate față de 

propunerile cetățenilor, eliminarea oricăror manifestări birocratice, de rutină și tărăgănare în rezolvarea unor probleme reprezintă cerințe primordiale atît pentru creșterea eficienței propriei activități, cît și pentru întărirea legăturilor cu masele populare, pentru stimularea inițiativei cetățenești.Este neîndoielnic că prin punerea deplină în valoare a diferitelor forme organizatorice și modalități de lucru menite să asigure larga și activa participare a cetățenilor la sprijinirea activității consiliilor populare va fi realizată efectiv cerința subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Acționăm pentru a crea și îmbunătăți formele organizatorice care asigură Participarea activă, plenară a maselor largi populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii țări, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului. Pornim în mod consecvent de la principiul socialist că orînduirea nouă se poate realiza numai împreună cu poporul și pentru popor. In aceasta constă esența democrației noastre socialiste".
Spre virful Omul
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NKM DE HUMA însemnătate in sezon#
UnAMUIB MBKftE NE IARNA

•Transportul ingrasamintetor 
naturale la cimpARAD. în unitățile agricole sint transportate la cimp cantități mari de îngrășăminte organice. în acest scop sint folosite atît tractoare cu remorci, cit și căruțe. în cooperativele a- gricole din Pădureni, Tipări, Șimand, Vinga, Șeitin, Iratoșu, „Timpuri noi“ și „Steagul roșu" din Pecica s-au transportat cite 2 500— 6 500 tone gunoi de grajd. La Sînmartin și „Avintul" din Pecica, cantitățile transportate au ajuns Ia 7 500 tone. Pînă la sfîrșitul săp- tămînii trecute, în județul Arad au fost duse în cîmp peste 242 000 tone îngrășăminte naturale. Dar dacă avem în vedere faptul că pînă la această dată au fost fertilizate doar 7 105 hectare din cele 16 600 planificate și întrucît timpul se menține favorabil, trebuie luate măsuri în vederea impulsionării lucrărilor de fertilizare. Organizațiile de partid de la sate, conducerile unităților agricole — îndeosebi ale acelora din localitățile Aluniș, Munar, Mănăștur, Caporal Alexa, Fiscut, Gaița, Mișca ș.a. — au datoria să mobilizeze toate forțele și mijloacele disponibile la transportul îngrășămintelor organice. (Constantin Simion).TIMIȘ. Zăpada căzută în ultimele zile pe meleagurile județului Timiș, mai pu

tină decît în alte părți ale țării, n-a împiedicat continuarea lucrărilor de fertilizare a terenurilor. Din suprafața de 15 400 ha prevăzută a fi fertilizată cu îngrășăminte naturale și pe care se vor cultiva sfeclă de zahăr și legume s-au aplicat 360 000 tone gunoi pe 11 860 hectare. De asemenea, au fost administrate îngrășăminte fosfatice pe 12 900 ha din 42 407 ha planificate. Cele mai mari suprafețe au fost fertilizate în unitățile agricole care fac parte din consiliile in- tercooperatiste Biled, Bol- dur, Cărpiniș, Dudeștii Vechi, Lovrin, Lenauheim, Ortișoara ș.a. La S.M.A. Or- țișoara s-a constituit o e- chipă dotată cu greifere și remorci speciale, confecționate in unitate, care transportă și împrăștie mecanizat gunoiul de grajd din sectoarele zootehnice ale unităților. Este o măsură bună, care trebuie să fie extinsă și în alte unități a- gricole. Spunem acest lucru întrucît în alte cooperative agricole — cum sint cele servite * de stațiunile de mecanizare Balinț. Bu- ziaș, Săcălaz — fertilizarea ogoarelor cu gunoi de grajd se desfășoară într-un ritm necorespunzător. La indicația biroului comitetului județean de partid, în a- ceste unități au fost trimiși specialiști din cadrul organelor agricole județene

care să ajute consiliile de conducere în organizarea și desfășurarea lucrărilor de fertilizare. (Cezar Ioana).OLT. Odată cu îmbunătățirea vremii, lucrătorii de pe ogoarele județului Olt și-au reluat activitatea de pregătire a recoltei din anul viitor. Astfel, pe lingă continuarea arăturilor și pregătirea răsadurilor de legume, sint fertilizate suprafețe mari. Pînă acum au fost transportate în cimp peste 32 000 tone gunoi de grajd, 412 tone îngrășăminte fosfatice (substanță activă) și 1810 tone amendamente care au fost aplicate pe aproape 10 000 ha teren. în unitățile din raza de activitate a S.M.A. Vișina au fost încorporate în sol 2 340 tone îngrășăminte organice. Vlaici — 1 090 tone, Caracal — 2 100, Bucinișu — 1 300 tone. în zona de nord a județului, acolo unde solurile sînt podzolice, se transportă a- mendamente calcaroase. La Scornicești au fost aplicate amendamente pe 260 ha de teren, la Movileni — 100 ha, Curtișoara — 50 ha etc. Organele agricole județene au stabilit ca în această perioadă mijloacele de transport să fie mai bine utilizate pentru transportul unor cantități cit mai mari de îngrășăminte organice în cimp. (Emiîian Rouă).
• Pregătirea producției de 

legume timpuriiCONSTANȚA. Pentru a- nul viitor suprafața ocupată cu legume timpurii în unitățile agricole din județul Constanta va crește, în comparație cu anul acesta, cu peste 500 de hectare, a- jungind la 4 363 ha. Pînă în prezent, pe întreaga suprafață de teren s-au făcut arături adinei, iar 50 la sută din aceasta a fost iții,-' tilizată tti'^gundi de £rajd’ fi îngrășăminte chimiqe.Concomitent, în sere și •olarii au început pregătirile pentru producerea răsadurilor necesare. „Deși sintem în plin ciclu de producție, ne spune ing. Mariana Popa, directoarea întreprinderii de sere Constanța, ne-am pregătit cu tot ce ne trebuie pentru a trece, încă din primele zile ale lunii ianuarie, la producerea celor 30 milioane fire răsaduri de tomate, varză timpurie, ardei, vinete etc“. Aceleași intense pregătiri le fac și cooperatorii din Anadalchioi, Pala- zu-Mare, Agigea și Techir- ghiol, care pregătesc spațiile de producere a răsadurilor pentru nevoi proprii în cadrul serelor respective.Demnă âe evidențiat este inițiativa organelor locale de a crea, începînd cu a- nul viitor, un nou bazin legumicol în zona sudică a județului, unde primăvara se face simțită întotdeauna cu 10—12 zile mai devreme. (George Mihăescu).

ÎN JURUL CAPITALEIîn ultimii ani, în jurul Capitalei s-au construit multe sere, grădini sub cupolă de sticlă, care asigură cantități tot mai mari de legume proaspete pentru populație. în afară de marile complexe de la Popești Leordeni și Militari, care se întind pe sute' de hectare, cooperativele agri-^ cole și consiliile populare ale sectoarelor și comunelor din preajma Capitalei au mai amenajat, cu resurse proprii, 44 ha de sere, din care se recoltează a- nual în jur de 4 500—5 000 tone legume. Dar posibilitățile de extindere a acestor „grădini permanent roditoare" nu sînt încă epuizate. în primele zile ale a- nului viitor va începe să producă încă o seră care se întinde pe o suprafață de 16 ha, construită în acest an lîngă complexul de sere Militari. La această lucrare au contribuit toate sectoarele din Capitală care au antrenat la muncă patriotică circa 40 000 de cetățeni. Anul viitor se vor mai construi alte asemenea sere care vor folosi energia termică și utilitățile existente.Pentru o mai bună aprovizionare a populației, consiliile populare au trecut la depistarea și inventarierea tuturor terenurilor virane. Numai în raza comunelor din jurul .Capitalei, pe lîngă gospodăriile populației au fost depistate pînă acum peste 300 ha teren ce

va fi cultivat cu legume. Concomitent, a început și acțiunea de folosire a terenurilor virane din perimetrul orașului București. Au și fost repartizate 30 ha cetățenilor dornici să le cultive cu legume și acțiunea este în curs de desfășurare, pentru ca în anul viitpr, toate aceste terepuri să ț,ig;1cuj^vgte.j7ign fțumi- treșcu, inspector-șef al Inspecției agrozooveterinac.e al Capitalei, ne-a spus că s-au luat măsurile pentru asigurarea semințelor și răsadurilor necesare cultivării a- cestor suprafețe de teren.Suprafețe însemnate de teren există în incintele u- nităților economice care pot fi cultivate cu legume. Multe unități folosesc de mai mulți ani aceste importante rezerve de producere a legumelor pentru nevoile lor. întreprinderea de nutrețuri combinate „Saba- ru“ din Bragadiru cultivă de mai mulți ani incinta întreprinderii cu legume. De pe cele 2 hectare cultivate, care ani de-a rîn- dul erau năpădite de buruieni, au obținut anul a- cesta 45 tone legume și zarzavaturi pentru nevoile cantinelor.Acest exemplu amintit, precum și acțiunile întreprinse dovedesc cu prisosință ce rezerve și posibilități există în incinta și în jurul Capitalei pentru sporirea producției de legume, necesare pentru o mai bună aprovizionare a populației. (FI. Ceaușescu).

IN INTRECERE-PENTRU RIDICAREA 
CALITĂȚII PRODUSELORîntreprinderea „Electroaparataj" din București contribuie la înzestrarea diferitelor ramuri ale economiei naționale cu echipamente și aparataje complexe. Ea realizează o bogată gamă sortimentală de produse utilizate în industriile constructoare de mașini, minieră, energetică, navală, în transporturi și agricultură. Colectivul unității urmărește asiduu ridicarea performanțelor produselor sale. Demn de reținut — e- fortul în direcția miniaturizării aparatelor, a folosirii materialelor electrotehnice noi, mai rezistente. Muncitorii, inginerii, tehnicienii secției montaj automate prin rezultatele lor se afirmă ca adevărați fruntași în producție. în fotografiile de mai sus prezentăm pe cîțiva dintre ei : șeful de echipă Iordache Florea. muncitoarele Lucreția Kis și Jenica Paraschiv, șeful de echipă Firicel Rădulescu. Foto : E. Dichiseanu

SE POATE MAI MULT!
(Urmare din pag. I)prinderii, este absolut necesar ca pînă la sfirșitul primei decade a lunii decembrie toți furnizorii restan- țieri să-și onoreze contractele. Este vorba de întreprinderea „Republica" din Capitală, „datoare" cu 60 tone țeavă 152 X 5,5 OLT 45 (contract nr. 593/2116) și de întreprinderea de piese auto din Sibiu, care trebuie să livreze circa 46 de mii arcuri (contract nr. 8033). Fără aceste materiale nu va putea fi obținut un important volum de producție.Pe un front larg se acționează și în alte unități ale județului in vederea îndeplinirii exemplare a planului în luna decembrie, a recuperării restanțelor, acolo unde au apărut. Astfel, Ia întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște, unde în luna noiembrie s-a obținut cea mai mare producție din „tînăra istorie" a unității, colectivul este ferm hotărît să mențină același ritm inalt de muncă. Pînă la sfirșitul anului se vor realiza suplimentar 20 de strunguri normale automate. La întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Moreni se vor recupera în decembrie restanțele privind 200 tone utilaj chimic și de prelucrare a țițeiului. Sînt angajamente care se întemeiază pe calcule riguros fundamentate, pe măsuri ferme, sint prevederi care a- testă spiritul de înaltă responsabilitate al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din industria județului Dîmbovița, deciși să muncească fără preget pentru a transforma zilele care au rămas din acest an în zile de activitate cît mai rodnică.— Multe din neajunsurile cu care s-au confruntat in acest an o serie de unități industriale au fost înlăturate — ne spunea ing. Ion Călinescu, secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. împreună cu conducerile centralelor industriale și ministerelor de resort, au fost stabilite programe concrete de măsuri tehnice și organizatorice, de natură să impulsioneze activitatea producti
vă in Întreprinderile ale căror reali

zări se situează sub nivelul planului. Organizațiile de partid din întreprinderi apționează cu fermitate pentru aplicarea acestor măsuri, desfășoară o intensă activitate politică pentru îndeplinirea planului.— Ce eficiență practică au aceste acțiuni ?— în luna noiembrie, prevederile de plan au fost îndeplinite de toate unitățile economice, înregistrîndu-se un spor de producție față de realizările din luna precedentă de circa 160 milioane lei. Sint întrunite condiții ca, în ultima lună a anului, activitatea productivă să se desfășoare la nivelul potențialului maxim al fiecărei întreprinderi.— O serie de întreprinderi intîm- pină totuși, în aceste zile, greutăți în realizarea producției. La întreprinderea de utilaj chimic din Găești se resimte lipsa tablei mijlocii și groase. iar la întreprinderea de frigidere din Găești nu au fost asigurate 9 tone de granule din P.V.C.— într-adevăr, așa stau lucrurile. Aceste probleme au fost aduse la

cunoștință centralelor industriale, ministerelor de resort și sperăm să fie grabnic soluționate.Așadar, realizarea unor producții record in luna decembrie, așa cum au hotărît colectivele din întreprinderile dimbovițene, depinde in cea mai mare măsură de mobilizarea intensă a forțelor proprii, de valorificarea rezervelor interne. Dar, în a- celași timp, se impune rezolvarea următoarelor probleme pe care le supunem atenției factorilor vizați :• Combinatul siderurgic din Galați să livreze 620 tone tablă mijlocie și groasă întreprinderii de utilaj chimic din Găești ;• întreprinderea „Republica" din Capitală să expedieze aceleiași unități economice 3,5 tone țeavă oțel 10 MOC și 45 tone țeavă tip OLT ;• întreprinderea de strunguri din Arad să recupereze restanțele existente la cutiile de avans, cremaliere tip 1018 și 1019, pe care le are față de întreprinderea similară din Tir- goviște.
LA I. MAI. A.-TECUCI:

CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA MECANIZAREA AGRICULTURIIîntreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară Tecuci realizează circa 30 tipuri de mașini agricole (de adunat furaje, de tratat semințe, transportoare pentru cereale etc.), utilaje pentru mecanizarea unor lucrări de vinifica- ție, precum și peste 200 tipuri de piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole. După cum ne spune inginerul Vasile Mihalache, directorul întreprinderii, unitatea are peste 100 de beneficiari din întreaga țară, între măsurile de pregătire a fabricației anului viitor, an ce

marchează o creștere de producție de circa 10 la sută, menționăm stadiile avansate de asimilare a unor noi produse și asigurarea integrală a portofoliului de contracte pentru desfacere. Succesele întreprinderii tecucene au fost posibile prin eforturile oamenilor muncii de aici, din rindul cărora amintim pe maiștrii Radu Stra- tone și Gh. Arhip, lăcătușul Vasile Maftei, frezorul Virgil Bă- lăuță, strungarii Aurel Paiu și Grigore Peneoașu. sudorul Pe- trache Butan și mulți alții. (Dan Plăeșu).

în luna septembrie din acest an, la Tîrgul internațional- de la Plovdiv din R.P. Bulgaria, juriul a acordat „Medalia de aur" mașinii de filat bumbac lip F.B.-70, fabricată Ia întreprinderea constructoare de mașini „Unirea" din Cluj-Napoca. Organizații comerciale de comerț exterior din țări socialiste și firme din țări in curs de dezvoltare au și contractat achiziționarea a peste 100 asemenea mașini. Succesul atestă maturitatea creației tehnico-științifice a colectivului din această unitate, capacitatea sa de a realiza mașini textile cu performanțe ridicate, competitive pe piața externă.O asemenea a- preciere este întărită de evoluția exportului întreprinderii : in anul 1973, cu mijloacele tehnice produse la unitatea din Cluj-Napoca au fost echipate în străinătate cîteva filaturi cu mașini de cardat și laminoare de bumbac, a căror valoare a însumat 3 milioane lei valută ; in 1974, volumul exportului a crescut la 15 milioane lei valută, pentru ca în acest an să se prelimine o realizare de 45 de milioane Iei valută, față de 42,2 milioane lei valută cît s-a prevăzut în plan. Pentru 1976, cînd volumul exportului se estimează a fi de peste 54 milioane lei valută, au fost încheiate contracte în proporție ridicată, de aproape 80 la sută. Important este și un alt fapt : „Unirea" nu a înregistrat nici o observație din partea clienților de peste hotare, dimpotrivă, întreprinderea a primit numeroase scrisori de mulțumire și felicitări. Dintr-una din acestea, a- parținînd unei firme din R.S. Cehoslovacia, cităm : „Partenerul se declară pe deplin mulțumit de calitatea muncii desfășurate de personalul tehnic și de montaj și de specialiștii furnizorului, precum și de calitatea mașinilor montate, care realizează parametrii contractuali".— Cum ați reușit să deschideți, într-un timp relativ scurt, ferestre atît de largi spre export ? — îl întrebăm

Proiectul Legii cu privire la 
producția bunurilor alimentare

Producția de bunuri alimentare constituie un sector de importanță majoră al economiei, un factor e- sențial pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai al populației. Tocmai de aceea dezvoltarea și diversificarea continuă în ritm susținut a producției alimentare, exigențele care se impun a- cestui important sector de activitate au făcut necesară elaborarea unor norme obligatorii cu caracter _ de generalitate care să orienteze clar eforturile unităților din această ramură economică. Din aceste considerente a fost elaborat proiectul Legii cu privire la producția

bunurilor alimentare. Examinat de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 4 noiembrie, proiectul de lege este în aceste zile supus dezbaterii publice și analizei in colectivele de muncă. Exercitîndu-și dreptul profund democratic de a participa direct la îmbunătățirea proiectului de reglementare, o serie de cetățeni — oameni ai muncii, specialiști din sectorul industriei și desfacerii produselor alimentare, juriști — au adresat redacției, ca și cu alte prilejuri asemănătoare, aprecierile, observațiile și propunerile lor.
Calitatea produselor - scopul major 

al tuturor prevederilorAm citit cu interes acest proiect de lege. în contextul preocupărilor generale ale partidului și statului nostru de a asigura cadrul legislativ corespunzător desfășurării activității economico-sociale din diferite sectoare ale vieții, găsesc că, în mod firesc, își află locul și producția de bunuri alimentare. Asigurarea unei alimentații bogate, pe baze raționale, științific stabilite, pentru toți locuitorii patriei — cale importantă pe care se asigură sănătatea și vitalitatea oamenilor — este o preocupare statornică a politicii partidului și statului.Remarcînd cu satisfacție accentul pe care proiectul legii îl acordă calității produselor, doresc să fac și cîteva propuneri. Astfel, In art. 4 — care se referă la obligația unităților producătoare de materii prime agricole de a asigura creșterea continuă a producțiilor și a livrărilor la fondul de stat — ar trebui să se prevadă și obligația îmbunătățirii continue a calității acestora. Pentru că, indiscutabil, calitatea produselor finite depinde nemijlocit de calitatea materiilor prime. De asemenea, în secțiunea a IV-a — Ambalarea și depozitarea bunurilor alimentare — ar fi binevenită introducerea unui text similar cu aliniatul 2 de la articolul 5 care să interzică preluarea și folosirea în producție a ambalajelor ce nu corespund condițiilor de calitate și a celor sanitare, în acest caz, la capitolul V — Răspunderi și sancțiuni — ar urma să se precizeze sancțiunea pentru folosirea ambalajelor necorespunzătoare. Fac

aceste propuneri, deoarece uneori ambalajele necorespunzătoare compromit calitatea produselor finite. De pildă, la ora actuală, chiar imediat după sterilizare, recipienții metalici ruginesc pe suprafețele care, prin procesul tehnologic, suportă acțiuni mecanice. (Ing. Domnica Băjenaru— șeful serviciului producției la I.P.I.L.F. București).Respectarea cu strictețe a normelor tehnice de calitate — așa cum rezultă din economia întregului proiect— presupune rezolvarea prin lege a încă două probleme frecvent ridicate de practică. Astfel, este imperios necesară obligația corelării permanente a standardelor pentru materia primă agricolă, cu standardele pentru produsele finite, obținute conform noilor rețete și tehnologii de fabricație. Deoarece, spre exemplu, standardul de fasole verde pentru producătorul agricol diferă față de cel a produsului finit, fabricat de industria prelucrătoare. (Aceeași observație este valabilă și pentru dovlecei, bame etc.). Totodată, aș propune ca în art. 13 la litera c să se pună accent pe calitatea produselor noi, textul urmînd să aibă următoarea redactare : „Diversificarea producției de mașini, utilaje și materiale destinate industriei alimentare și rețelei de alimentație publică, ținînd seama de calitatea noilor produse alimentare ce urmează să fie fabricate sau preparate". Același lucru fiind valabil și pentru utilajele folosite în agricultură. Mai ales cele de recoltat. (Ing. Elena Arsene, tehnolog la secția „Grivița" a I.P.I.L.F. București).
Exigențe pe întreaga filieră: 

producție-desfacereProiectul a făcut recent obiectul unei largi dezbateri in cadrul colectivului Fabricii de conserve Fe- . itesti, La care au participat și cadre de specialitate din alte domenii de activitate.’ c-d «s?Studiind proiectul cu un interes angajant, reținînd răspunderile care le revin ca producători de bunuri alimentare, membrii colectivului fabricii noastre au formulat și unele propuneri :— la secțiunea I, în art. 5 să se prevadă obligația unităților agricole care furnizează materia primă fabricilor de conserve de a se încadra în parametrii calitativi ceruți de normativele industriei și de certificarea calității ;— să se introducă în lege prevederea ca aprovizionarea cu materii prime a fabricilor de conserve să se facă ritmic, în limitele posibilităților de prelucrare și depozitare ale acestora (actualmente fabricile sint obligate să preia cantități cu mult mai mari față de capacitatea de prelucrare), prin eșalonarea în timp a culturilor cu soiuri adecvate ;— pentru secțiunea II — Organizarea producerii bunurilor alimentare — propunem stabilirea unei perioade de 15—45 zile pentru fixarea prețurilor de desfacere. în prezent nu există o asemenea prevedere și stabilirea presurilor la unele produse durează foarte mult timp ;— în vederea popularizării produselor noi și testării gustului consumatorilor propunem să se introducă obligația consiliilor populare de a asigura spații comerciale pentru întreprinderile producătoare ;
pe tov. Mircea Tăuțan, inginerul șef al întreprinderii.— în lumina indicațiilor și recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate In Întreprindere, am acordat o mare atenție înnoirii și modernizării producției, realizării unor mașini și utilaje cu performante ridicate, competitive pe piața internațională. Anul acesta, de pildă, 94 la sută din producție o reprezintă mașinile noi, modernizate in acest cincinal ; din acestea, circa 30 la sută, printre care mașina de filat

— întrucît în prezent ambalajele șl etichetele sint prezentate într-o gamă restrînsă, puțin corespunzătoare esteticii industriale, propunem ca în . secțiunea a IV-a — Ambalarea și depozitarea bunurilor alimentare — să se introducă un articol care să prevadă îmbunătățirea aspectului estetic al etichetelor, a formelor și dimensiunilor ambalajelor și asigurarea în paralel a utilajelor necesare producerii acestora ;— să se prevadă posibilitatea întreprinderilor de a se specializa ducerea anumitor sortimente serve, în funcție de bazinul col sau pomicol din județ ;— contractarea ambalajelor
pe pro- de con- legumi-
de țoa

te tipurile se face în prezent foarte greoi, existînd mulți intermediari ; propunem legătura directă fabrică- furnizor. (Petre Serbuncu, secretarul comitetului de partid al Fabricii de conserve Fetești).
★în condițiile aplicării măsurilor preconizate în proiectul de Lege cu privire la producția bunurilor alimentare se vor deschide cele mai largi perspective pentru îmbunătățirea a- provizionării populației. Aceasta este concluzia desprinsă din ampla dezbatere care s-a făcut pe marginea proiectului în toate secțiile noastre de producție, cu întregul colectiv de muncă. Totodată, analiza amănunțită a sarcinilor pe care le avem și a condițiilor în care lucrăm, analiza desfășurată în spiritul proiectului de reglementare — a prilejuit și formularea cîtorva sugestii de îmbunătățire a prevederilor articolului 13.în acest articol este prevăzută, pentru organele centrale și locale ale administrației de stat, sarcina de a elabora programe concrete privind asigurarea mașinilor, utilajelor și materialelor necesare pentru fabricarea sau prepararea produselor alimentare la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă. Dar continua dezvoltare, diversificare și îmbunătățire a calității producției alimentare, în condițiile valorificării superioare a materiilor prime, nu depind — cit privește dotarea tehnică — exclusiv de mașinile, utilajele și materialele necesare la fabricație, ci, deopotrivă, de cele necesare asigurării și transportului materiilor prime și de existența aparaturii de măsură și control a calității — necesară întregului flux tehnologic.în sprijinul acestei observații pot fi aduse numeroasele argumente pe care ni le oferă activitatea noastrăzilnică. Ca unitate care are și ferme proprii, în care cultivăm legume și fructe, am simțit lipsa utilajelor necesare executării lucrărilor agricole— îndeosebi pe terenurile în pantă— de bună calitate și în perioadele optime. Mai ales a celor de recoltai.De asemenea, nu este rezolvată problema transportului materiei prime de la cîmp la fabrică și a depozitării acesteia pînă la introducerea în fabricație cu deosebire sub aspectul asigurării condițiilor igienico-sani- tare.Iată de ce considerăm necesar ea în articolul 13 să se prevadă, pe lîngă obligația asigurării și diversificării mașinilor, utilajelor și materialelor necesare fabricării produselor alimentare, o obligație similară referitoare la mașinile și utilajele agricole, de transport, de măsură și control. (Ing. Gh. Nan, directorul I.P.I.L.F. — „A- vîntul" din Oradea).

Mereu mai aproape de cerințele 

consumatorilorLa unitatea noastră — Casa de comenzi din Tg. Mureș — primim zilnic peste 200 de cereri telefonice, avem 1200 de abonați permanenți și onorăm alte cîteva mii de cereri lunar. In aceste condiții cunoaștem foarte exact opțiunile populației, avem viziunea cererilor de ansamblu pe raza întregului municipiu și — ln- trucit adresele sînt înregistrate la noi — cunoaștem în detaliu și structura cererilor pe cartiere. Iată de ce considerăm că, pe baza datelor cumulate de lucrătorii din comerț, se poate stabili precis — atît în profil teritorial, cit și pe diferite perioade de timp — structura cantitativă și calitativă a cererilor populației. Ase
— Ce noutăți veți prezenta, în a- cest sens, în viitorul cincinal ?— Specialiștii compartimentelor noastre de concepție lucrează în prezent la realizarea unor noi „familii" de mașini textile, de astă dată pentru prelucrarea fibrelor și firelor chimice și a inului, care în momentul de față sint aduse din import. Proiectul mașinii de filat în uscat este în curs de finalizare, iar mașina de dublat și răsucit fire texturate se află în fabricație. In cazul acestor mijloace tehnice avem în vedere tot crearea unor „familii" de mașini cu

menea date există, ele nu trebuie decît valorificate. în consecință, propun ca în secțiunea a Il-a a legii, referitoare la organizarea producerii bunurilor alimentare, să se prevadă obligația consultării lucrătorilor din comerț la stabilirea structurii și a volumului producției și livrărilor. S-ar preîntîmpina astfel, încă din această fază — a producției — crearea de stocuri fără desfacere asigurată, depășirea termenului de garanție sau de valabilitate și degradarea produselor, cu toate consecințele negative pentru producător, comerciant și mai ales pentru consumator. (Acs Francisc și Acs Zoltan, gestionari la Casa de comenzi din Tg. Mureș).

LAUDA ADUCE OBLIGAȚII
„UNIREA" din Cluj-Napoca - o marcă ce se afirmă pe piața externă

bumbac F.B., războiul de țesut mătase in patru culori, mașina de rectificat RPO-320, le fabricăm pentru prima dată. în cadrul acțiunii de înnoire și modernizare a mașinilor, am avut in vedere creșterea gradului de unificare constructivă, ridicarea performantelor tehnico-funcționale, reducerea gabaritelor, în vederea livrării lor pe cit posibil în stare montată. Au fost constituite astfel „familii" de mașini textile, ce au in componență repere comune, cum ar fi „familia" mașinilor de filat bumbac, a celor de filat lină pieptănată, a mașinilor de răsucit, al căror grad de unificare este de 65—70 la sută, la unele chiar mai mare. „Familia" războaielor de țesut mătase tip A-M a fost diversificată in șase tipodimensiuni, în funcție de lățimea țesăturilor și numărul culorilor. Dintre utilajele pe care le exportăm, ponderea o deține noua mașină de filat bumbac, realizată după o concepție proprie, caracteristicile principale fiind stabilitatea in funcționare, interschimbabilitatea tuturor pieselor, reglarea simplă, turația sporită a fuselor ș.a.

un grad ridicat de unificare constructivă.— Exportul este în esență problema producției, deci constituie o preocupare de prim ordin a întregului colectiv, nu numai a specialiștilor din sectoarele de concepție ?— Problemele complexe. deloc ușoare, ale extinderii exportului se află In centrul preocupării întregului colectiv, a organizației noastre de partid — ne-a răspuns tov. Teofil Moga, director adjunct al întreprinderii. Obiectivul principal al acestei preocupări îl constituie livrarea la termen și, odată cu aceasta, realizarea întregii producții la un nivel calitativ superior. Spun a întregii producții, întrucît noi — acționind in spiritul indicațiilor formulate de secretarul general al partidului — nu am separat producția pentru export de aceea destinată beneficiarilor interni. Clienții externi se documentează asupra performanțelor mașinilor și a modului in care funcționează, mai intîi, în filaturile și țesă- toriile din țară, care au fost dotate cu mașini livrate de întreprinderea noastră și apoi vin la noi pentru a

încheia contracte. Iată un motiv pentru care avem tot interesul ca întreaga producție să fie realizată în condiții caiitativ corespunzătoare., De aceea, organizația de partid, împreună cu conducerea întreprinderii au luat măsuri energice, pentru ca, de la concepție și pe întregul flux de fabricație pînă la montaj, totul să decurgă cît se poate de bine din toate punctele de vedere. în locurile „cheie" au fost repartizați să muncească comuniști cu o înaltă calificare profesională, mai ales la linia de cilindri canelați, la aceea de tras garnituri, la atelierul de confecționat grătare ș.a. Au fost adoptate o seamă de tehnologii moderne, de mare eficiență, între care cele de găurire și ale- zare cu capete multiple, utilizarea pe scară mal largă a miezurilor metalice cilindrice, placate cu amestec fluidizat. După experimentare, se folosește cu succes procedeul de carbonitrurare în scopul durificării superficiale, precum și procedeul de extrudare a pieselor la rece. Toate acestea se înscriu în ansamblul de măsuri privind ridicarea calității și a performanțelor produselor cu marca „Unirea".O marcă tot mai cunoscută și a- preciată pe plan internațional — bunăoară, la tîrgurile internaționale din acest an de la Moscova, Plovdiv, Bagdad, Zagreb, Milano ș.a. în continuare, colectivul întreprinderii pregătește participarea Ia alte tîrguri și expoziții internaționale cu mașini noi. printre care războiul de mătase în mai multe culori și mașina de rectificat de tip RPO-320, concomitent cu eforturile stăruitoare pentru creșterea exportului de mașini și utilaje textile, pentru perfecționarea șl diversificarea producției, spre a păstra bunul renume pe care l-a dobin- dit și a ridica continuu competitivitatea produselor pe piața externă.
Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"
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UN „CATALOG" DESCHIS
PENTRU NOTE SI MAI BUNEOperativ, fără prea multe pretenții și „căutări**  de ordin estetic, citeva școli din municipiul Giurgiu au fost solicitate să amenajeze o expoziție cu unele produse și repere executate de elevi în atelierele- școală, rezultat și al colaborării fructuoase cu întreprinderile care patronează aceste ateliere. Odată pusă la punct, expoziția a devenit terenul concret al unui adevărat schimb de experiență. Au fost invitați să o viziteze directori de întreprinderi și directori de școli, din oraș și din județul Ilfov, cadre didactice și părinți. Nu întimplător invitații mai „insistente" au fost a- dresate acelor reprezentanți de întreprinderi și școli în care activitatea practică a elevilor nu și-a găsit încă făgașul firesc — educativ și productiv. Inițiativa aparține Comitetului municipal de partid Giurgiu și se înscrie în ansamblul preocupărilor comuniștilor din școli pentru legarea strinsă, organică a învăță- mîntului de viață, de practică, de producție — obiectiv prioritar fundamental al activității organizațiilor de partid din invățămint.Asemănător, dar cu alte mijloace, s-a acționat și în sectorul 6 al Capitalei. Timp de cîteva zile, membrii cinecluburilor, însoțiți de cadre didactice din activul de partid al sectorului, au poposit cu aparatul de filmat prin ateliere-școală. La comitetul de partid al sectorului s-a organizat apoi o intilnire de lucru intre conducătorii de școli și cei ai întreprinderilor economice care Ie patronează, între secretarii organizațiilor de partid din cele două categorii de instituții — parteneri cu responsabilități și îndatoriri egale in pregătirea pentru muncă și viață a elevilor. In loc de referat sau de concluzii ale brigăzii, ca punct de pornire al discuțiilor s-a dat cuvîntul, pentru început, aparatului de filmat.Concret, eficient, educativ !— Este adevărat că activitatea de partid din școală are specific — ne spunea Brătan, secretar al ____municipal de partid Giurgiu, acționează deopotrivă în rîndul cadrelor didactice și al elevilor, în- drumînd diferențiat procesul de edu-

care a tineretului, desfășurat de e- ducatorii comuniști și de organizațiile U.T.C. și de pionieri. Dar, și intr-o direcție și in alta, apare, ca nedorit numitor comun, un anume „stil teoretic", o tendință de abstractizare, de exprimare mai mult prin intermediul referatelor. Și la fel de adevărat este că și activitatea noastră de partid „împrumută" uneori a- semenea metode „specifice" școlii : verbalism, „lecții" expozitive, analize cu caracter gfeneral. De aceea, în dorința de a ne îmbunătăți fn primul rînd stilul nostru de muncă, ne-am străduit să dăm un caracter

„Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu s-au gîndit să acționeze și în alt mod. „Am pornit de la considerentul că uteciștii noștri sînt un subiect activ, care nu numai că este educat, dar se și AUTOEDUCA sub îndrumarea spus prof.biroului organizației de partid din liceu, In acest context, fn școală s-a Încetățenit procedeul ca, în acele clase in care se ridică unele probleme privind situația la învățătură sau comportarea elevilor, să aibă loc discuții, in cadrul organizației U.T.C., cu fiecare elev in parte, incit aceștia

comuniștilor'Ion Bobic, — ne-a secretarul

cît mai CONCRET indrumării activității comuniștilor din școli, și pentru o exercitare mai DIRECTA a indatoririi organizației de partid de a se situa in miezul vieții și preocupărilor locului de muncă tn mijlocul căruia acționează.Iar atunci cînd locul de muncă este școala, Îndrumarea concretă și dreptul de control al organizației de partid trebuie să vizeze, in principal, direcțiile de acțiune în vederea realizării in viață a politicii partidului in domeniul invățămlntu- lui, al îndeplinirii directivelor trasate școlii de Congresul al XI-lea, de Programul partidului, care preconizează dezvoltarea și perfecționarea ridicarea al tn-

un anumit tov. Petre Comitetului Ea

învățămîntului românesc, nivelului general de cultură tregului popor....De regulă, atunci cind se la îndrumarea organizațiilor și de'pionieri, organizațiile de „___ ,din școală raportează : s-au analizat în cadrul biroului sau al adunării generale planurile de muncă ale a- cestora, atitudinea față de învățătură și comportarea elevilor, reflectate în cataloage și in date statistice, s-au alcătuit planuri de măsuri etc., etc. Meditînd asupra acestui „de regulă", comuniștii din liceu] real-umanist

referă U.T.C. partid

să-și analizeze șl aprecieze ei înșiși faptele. Concomitent, se organizează dezbateri pe teme de etică, cu comuniști de diferite siuni, discuții cu profesorii Inițiativa a căpătat și un „Noi și Codul eticii Asigurîndu-li-se un conținut concret, un climat de combativitate, asemenea acțiuni nu rămîn, firește, fără ecou. Dintr-o situație întocmită de biroul organizației de partid am reținut, spre exemplu, faptul că majoritatea absolvenților din anul trecut ai liceului au reușit la concursul de admitere in facultăți ori s-au încadrat în producție, de unde, sublinia interlocutorul, sosesc vești ■bune în privința comportării lor profesionale și etice....Prilej le-a fost comuniștii construcții credințat citeva acțiuni concrete, de amploare: construcția sălii de sport a liceului, conducerea micro-întreprinderii dustriale din liceu, legătura cu solvenții primei promoții a școlii anul trecut) Ia noile lor locuri muncă ș.a. Prezența concretă a muniștilor ca educatori ai tinerilor Înseamnă participare directă la mun-

întîlniri profe- școlii. nume : comuniste**.

concret de autoeducare oferit uteciștilor și de de la Liceul industrial de din Zalău, care le-au in- tinerllor spre rezolvarein- ab- (de de co-

că împreună cu elevii, îndrumare profesională competentă, dar și apropiere și influențare spirituală, etică, politică-cetățenească a tinerilor....Comuniștii din școlile botoșenene — din liceele real-umaniste „A. T. Laurian" din Botoșani, din Dorohoi, și Săveni, de exemplu — și-au propus și au reușit să orienteze preocuparea și interesul pentru nou, pentru știință și tehnică, aptitudinile creative ale elevilor către finalități practice, de larg interes economic și cetățenesc. Rezultatul : laboratoarele și cabinetele școlare sînt dotate in mare parte cu aparate și alte materiale didactice realizate de elevi ; o serie de modele de țesături — realizate la Liceul de muzică și arte plastice — sînt folosite în producție, Ia Întreprinderea textilă „Moldova". De asemenea, la propunerea organizațiilor de partid din școlile respective, elevi din clasele mari care s-au distins fn activitatea cercurilor științifice au fost cooptați in brigăzile științifice care fac deplasări in comunele județului, in cadrul acțiunilor politice și cultural-educative inițiate de organizația județeană de partid. Contactul cu viața satului va Însemna, nu mai puțin, o școală a educației civice, o lărgire a orizontului spre realitățile și perspectivele societății noastre socialiste.Desfășurarea, in această perioadă, a adunărilor de dări de seamă prilejuiește o analiză profundă a contribuției educatorilor comuniști la perfecționarea procesului de învățămînt, la îmbogățirea procesului de educație comunistă, revoluționară a tineretului studios, la diversificarea formelor de exercitare a îndrumării și controlului organizațiilor de partid. De bună seamă, în cadrul acestor analize sînt evidențiate numeroase asemenea inițiative și acțiuni care situează organizațiile de partid in centrul vieții și activității colectivelor didactice, ca promotoare ale transpunerii cu consecvență și hotă- ' ...........................................................aȘi airîre în yiață a îndatoririi nobile școlii : pregătirea pentru muncă viată a constructorilor de mîine socialismului și comunismului.
Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteir

Gala filmului albanezSărbătoarea nală a cialiste prilejul noștință, cadrul unui spectacol de gală, cu una dintre noile realizări cinematografice prietene : cut".Creație ___lui Dhîmiter Anag- nosti, cu un scenariu de Nasho Jorgaci, și cu Rikard Ljarja în rolul principal, filmul, a- plaudat de un numeros public, dă expresie unor virtuți morale de Înaltă ținută și e totodată mărturia unor calități profesionale remarcabile. Intr-un cadru natural specific, pe coasta Mării Adria- tice și in largul ei, pe unul dintre vasele marinei militare albaneze, în unitatea de timp a unei singure zile, autorii reușesc să urmărească, în stilul unei epici riguroase, o acțiune cu refile implicații psihologice și

națio- Albaniei so- ne-a oferit să luăm cu- cu interes, în
ale țării „Duelul tă-a regizoru-

Expoziția pictorului
cu o vibrație patetică autentică.Narațiunea, de o e- levată simplitate, se axează pe traiectoriile a patru personaje, pu- nind în lumină, cu sobrietate și discreție, dîrzenia, calitățile ostășești și umane ale

Carnet 4 
cinematografic

tentativa de ră- unui vas, Pre- dramatice, si- excepțională în
eroului principal, confruntat, de unul singur, cu misiunea de a dejuca pire a misele tuațiacare se află eroul, 1- zolat pe vas, în largul mării, gradarea desfășurării faptelor și stilul interpretativ al actorilor, de mare naturalețe, atribuie filmului un caracter de baladă, dovedind că autorii se sprijină pe o

tradiție epică viguroasă și originală.Angajarea politică și patriotică a ostașului — care apără, în condiții grele, un bun al poporului său *— se înscrie firesc în datele unui caracter integru, nuanțat citeva trimiteri la o viață sufletească de o desăvîrșită transparență. Dacă adăugăm la acestea unitatea de ton a imaginii, cursivitatea mișcărilor de aparat în spațiul omogen și funcțional al vasului și peisajului marin, putem conchide că am urmărit cu satisfacție o lucrare reprezentativă a cineaștilor albanezi, pe măsura temei generoase care i-a inspirat.Gala filmului albanez ne-a oferit o expresivă intilnire cu . preocupările și virtuțile cineaștilor din tara prietenă.

uman prin

Valerian SAVA

Carnet cultural
„DECADA CĂRȚII 

AGRICOLE"în județul Vaslui se desfășoară „Decada cărții agricole", organizată pe perioada 1—10 decembrie a.c. la bibliotecile publice din comunele județului. Acțiunea, coordonată de către biblioteca județeană, include, în- . tre altele, consfătuiri cu cititorii, organizarea de expoziții, prezentarea de cărți, informări bibliografice, întilniri cu specialiști din unitățile agricole etc. Prin activizarea mijloacelor de informare și popularizare a literaturii specifice" domeniului se urmărește o mai eficientă pătrundere a cărții în mijlocul țăranilor cooperatori, al mecanizatorilor, al tuturor lucrătorilor din agricultură. (Crăciun Lăluci).
„SÂPTĂMINA 

FILMULUI 
DOCUMENTAR"Sălile cinematografelor din Rlmnicu-Vilcea găzduiesc „Săp- tămina filmului documentar", organizată de comitetul județean pentru cultură și educație socialistă și comitetul județean U.T.C., în colaborare cu întreprinderea cinematografică județeană. Va fi prezentat cu acest prilej un variat program din lucrările cele mai reprezentative ale cinematografiei românești, însoțite de discuții cu spectatorii. (Ion Stanciu).

ÎNCĂ UN TEATRU 
POPULARLa Casa de cultură a sindicatelor din Alexandria a fost deschisă prima stagiune permanentă a teatrului popular de a- matori din localitate cu piesa „Simfonia patetică" de Aurel Baranga. Vor urma : „Moartea ultimului golan" de Virgil Stoe- nescu, „Apus de soare" de De'.a- vrancea, „Idee" de Petre Băr- bulescu, „Prima anchetă" de Cristian Munteanu, „Vlaicu Vodă" de Davilla. (Ion Toader).

MUZEUL COPIILORPrimul muzeu de pictură al copiilor din țara noastră —

„Floarea prieteniei" — și-a deschis recent porțile in orașul Jibou (Sălaj). La sărbătoarea elevilor din localitatea de , pe Someș ati fost prezenți cadrele didactice, activiști de partid, părinți. Pină la data vernisajului, în colecția muzeului au intrat aproape 500 de lucrări valoroase semnate de copii din toate județele țării. Muzeul mai deține și citeva creații deosebit de valoroase ale unor școlari talentați din Franța. Expoziția de bază cuprinde -106 lucrări. (Gheorghe Rusu).
O SĂPTÂMÎNÂ 

MUZICALĂ 
Șl O EXPOZIȚIEIn sala filarmonicii „Oltenia" din Craiova se desfășoară, in aceste zile, cea de-a patra ediție a „Săplăminii muzicale cra- iovene", manifestare tradițională, cuprinzind concerte cu capodopere ale muzicii universale și cu prime audiții din muzica românească. T_'. ' — -*  -Muzeul de artă interesantă expoziție județeană de artă plastică. Sint expuse circa 50 de lucrări de pictură, grafică și sculptură aparținînd unor talentați artiști amatori. (Nicolae Băbălău).

IMAGINI OȘENEȘTI 
DIN TREI DECENIILa Muzeul județean din Satu- Mare s-a deschis expoziția „Oameni și locuri din Țara Oașului", realizata de cunoscutul artist fotograf Iuliu Pop, jurist din Baia Mare, originar din Ne- grești-Oaș. Sensibilitatea artistică, dragostea pentru oșeni, pentru comorile lor de artă populară, pentru obiceiurile de o frumusețe inegalabilă ale a- cestor plaiuri de legendă sint atribute pe care artistul a reușit să le investească cu generozitate și măiestrie in cele 60 de imagini alb-negru realizate de-a lungul a peste trei decenii, la care se adaugă și 180 diapozitive color — pe aceeași temă — care sînt proiectate în saloanele expoziției. (Octav Grumeza).

Tot la Craiova, la s-a deschis o

Traian BrădeanPictorul Traian Brădean, la a patra expoziție personală, încearcă manifest — și izbutește — să ne demonstreze calitatea și stadiul actual al unei evoluții, prin alăturarea, neobișnuită, a ci- țorva lucrări din anii de ucenicie (Studiu din anul III, 1953 ; Proiect-diplomă, 1956 ; desene ș.a.) la o selecție din producția ultimilor doi-trei ani. O demonstrație curajoasă, de consecvență și stabilitate, firește, care ii fixează personalitatea liberă procesului de părăsire succesivă, deliberată, a descoperirilor profesionale a- cumulate, proces considerat de-a lungul unor decenii drept un fenomen „modern", indiferent dacă acesta „părăsiri" sint sau nu organice. Faptul il caracterizează ca adept al marilor tradiții de breaslă, al alăturării rezultatelor personale la un patrimoniu moștenit. și îi relevă preocuparea de a selecta prudent elemente viabile, utile, pentru a le ordona și transforma sub semnul consecventei. Intr-o asemenea muncă, nici culoarea, nici forma nu pot domni arbitrar, ci, ca auxiliare ale reprezentării, se vor supune acelui spirit pe care artistul îl dorește conform modelului imaginat de el.Statornicia în a nu leza desfășurările firești sau legile speci-

in afara anacronic

fice ale figurației a- doptate, grija de a nu dizolva în abstracții raportările interpretative la real nu constituie simple derivații temperamentale, ci exprimă, în primul rînd, o poziție artistică fermă.Construită de-a lungul unei activități de peste douăzeci de ani, arta lui Traian Brădean legitimează — în unitatea meșteșugului — energii, forme, moduri și armonii mereu în geneză, deschise unei finalități spiri-
Carnet 
plastic

specific extrasă valen-

la sinaia: A intrat in funcțiune
complexul hotelier „MONTANA"Baza materială turistică a frumoasei stațiuni balneoclimaterice Sinaia se îmbogățește continuu. Recent, s-a dat în folosință un nou și modern complex hotelier — „Montana" (arhitect Mihai Rădulescu, Ing. proiectant Gheorghe Mânu). El are în camere un mobilier confortabil și atrăgător, o capacitate de cazare de 400 de locuri, iar în alimentația publică — 540 de locuri. Alături de restaurante, magazine de artizanat, de flori, de cofetărie, uni-

de servire, complexul mai cu-tățiprinde o piscină acoperită ce poate fi folosită tot anul, un garaj subteran, laboratoare etc. Intr-un stadiu foarte avansat de construcție se mai află încă un obiectiv hotelier asemănător, a cărui inaugurare se va face în cursul anului viitor. In cincinalul ce urmează se vor mai înălța în această stațiune alte unități hoteliere, care, practic, vor dubla capacitatea de cazare existentă. (Constantin Căpraru).
■
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In timpul recentului viscol, autobuzul de pe ruta Brașov — Piatra Neamț a fost surprins și împotmolit de nămeți pe raza satului Valea Turului, din județul Bacău. In el se aflau 11 cetățeni, Cei mai mulți dintre ei se întorceau de la un tratament de reumatism 'făcut în stațiunea Covasna. După multe ore de ședere în autobuz, fără a putea ieși afară, au fost descoperiți și găz- duiți de către familia lui Constantin Teflaru, din satul amintit. „Am stat la acești oameni, am mîncat și am dormit timp de trei zile și trei nopți, pînă cînd vremea s-a mai potolit și am fost deszăpeziți — ne spune loan Ștefănescu din Piatra Neamț. La plecare, noi, cei 11 și cu șoferul 12, am dorit să-i oferim familiei Teflaru contravaloarea cheltuielilor făcute cu găzduirea noastră. Nici n-a vrut să audă. Ne-a dorit drum bun și sănătate. Iată de ce vă rugăm să ne dați voie, celor 12, să adresăm prin „Faptul divers" cele mai sincere mulțumiri acestui om de omenie".
Cînd va cînta 
ceasul...

Meșterul ceasornicar Constan
tin Cosma din Medgidia e de 
părere că timpul liber al meta- 
lurgiștilor și cimentiștilor din 
orașul natal, ca și al familiilor 
acestora, ar putea fi marcat și 
printr-o plăcută și reconfortantă 
audiție muzicală la... ore exacte. 
Cu multă fantezie, dar mai ales 
cu migală de... ceasornicar, el a 
conceput și realizat un orologiu 
original, care a și fost montat in 
piața centrală, fiind perfect vi
zibil din toate cele patru puncte 
cardinale ale orașului. Orologiul 
e conceput in așa fel incit la 
fiecare oră exactă să cinte o me
lodie. Deocamdată nu cintă. Și 
nu cintă pentru că ambiția lo
calnicilor este ca și melodia să 
fie, tot ca el, unicat. De aceea, 
se așteaptă colaborarea tot atit 
de inspirată a unui compozitor, 
care să dedice o melodie orașu
lui din mijlocul stepei dobroge
ne. Cine se inscrie pe... portativ f

pe care am avut-o In legătură cu această situație, dînsul aproape că se ruga de oameni să nu se mai întimple asemenea fapte".In răspunsul trimis redacției de către conducerea întreprinderii „Semănătoarea" se precizează, din capul locului, „că cele sesizate de semnatarii scrisorii se confirmă a fi în mare măsură reale". Sîntem încu- noștințați că de clarificarea și aprofundarea problemelor sesizate au primit sarcină, din partea directorului întreprinderii, să se o- cupe personal tov. ing. șef Ion Semenescu și tov. contabil șef, economist Petre Drăgan.

„Au rămas doar 
ciobanii, cîinii 

și strunga oilor"Cuvintele de mai sus aparțin lui Crețu, cioban Gherteniș, Berzovia din Caraș-Severin. Ele exprimă o realitate tristă, pentru că din cele 800 de oi pe care le aveau cooperatorii în gospodăriile lor, cu care formaseră o sti- nă. n-au mai rămas decît foarte puține, murind aproape toate. „Valoarea oilor dispărute — sublinia ciobanul în scrisoare — se ridică la aproximativ 400 000 lei". Dar el nu s-a rezumat numai să semnaleze faptei, firește deloc lipsit deimportanță. Om educat de societatea noastră, G. C. arăta în scrisoare și implicațiile economice ale acestuia. Statul, sublinia el, va pierde anual bine de 2 000 kg pe care o aveau tractată sătenii Gherteniș, iar la măvară miei nu da pe lui.Dacă tea adăugăm și că autorul dădea vina pe medicul veterinar. Rodica Mihal, care ar fi aplicat oilor un tratament profilactic necorespunzător, sînt motive scrisorii mum de , ________în consecință, pentru stabilirea adevărului privind cauzele morții atîtor oi, cît și a răspunderilor și a măsurilor ce se impuneau, am adresat scrisoarea Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.Zilele trecute, la redacție a sosit un răspuns de la Inspectoratul sanitar veterinar al județului, care confirmă justețea scrisorii, cu o singură obiecție : nu medicul veterinar este de vină, ci situația „se datorește fasciolozei acute care a evoluat la aceste a- nimale, drept consecință a condițiilor de umiditate abundentă din acest an... Consiliul popular comunal nu a întreprins nici o măsură de organizare a pă- șunatului și in special de amenajare a surselor de adăpare". Și, în locul precizării măsurilor luate, punsul se încheie „argumentul"

Gavrilă in satul comuna județul

cele 2 000 de oi, proprietatea C.A.P., nu s-au înregistrat mortalități datorită fas- ciolozel tocmai pentru faptul că... s-au evitat locurile cu biotop".Și, totuși, cine se face vinovat de această pagubă ? In răspunsul inspectoratului sanitar veterinar al județului nu se fac nici un fel de precizări. Tocmai argumentul pe care-1 folosește în răspuns respectiva instituție, precum că oile cooperativei agricole n-au avut de suferit, arată că undeva s-au produs greșeli grave. Or, cine este răspunzător din punct de vedere tehnic -pentru a- ceastă stare de fapt, ________ ______dacă, nu tocmai r.ow*-  au discutat cu toținete de specialitate ? factorii menționați în Iată de ce sperăm că organele de partid vor cere o analiză atentă a acestei probleme, pentru a se putea trage toate concluziile necesare, astfel incit asemenea fapte să nu se mai

I Bătrmii 
și obștea

| satuluiI In prag de iarnă, din bătrinilor Stagasi Ion (frate și soră, linul de 94 iar celălalt de 87) jeșea un fum »---- “-i"—Kjjn oa_____ ________ ___ _ Leleasca, județul Olt), trecînd pe uliță și observînd fumul suspect, a dat alarma. Au sărit vecinii și au stins focul, care amenința să cuprindă toată casa. Ajutați de cooperativa agricolă și de primărie, 30 de săteni au construit, intr-un timp record, o nouă casă pentru cei doi bătrîni. Tot ei le-au asigurat și lemne de foc. Iar acum, pe rînd, au și grijă de ei.

unei gîndiri picturale este nu numai din țele văzului (Toamnă I și II, Peisaje — din Rășinari, Plumbuita, Valea Albă — sau Naturi moarte), ci și din sentimentul istoriei (Erou al eroilor străbuni) sau din evocarea temperat emoționată a unor trăiri și evenimente autobiografice din copilăria artistului, hrănite de condiția vieții țărănești (Popas, Moții Iancului, Păstorițe, Moț etc.). Teme știute și consacrate ale picturii românești, sînt aici reactivate de o pătrunzătoare analiză — redescoperite, filtrate și decantate cu . mijloacele unui stil personal și așezate intr-o nouă conexiune, in realitatea afectivă a epocii noastre.Ca adept al tradițiilor viabile, fără a fi conservator, înzestrat cu o natură echilibrată, calmă, atentă, în tot ceea ce pictează — și în felul cum pictează — Brădean manifestă încredere în faptele de viață și dovedește o linie evolutivă ascendentă.Impresia generală a expoziției lui Traian Brădean este aceea a unei vocații împlinite în structuri preponderent lirice, revăzute de spirit și marcate de calitatea unui meșteșug trainic. Opera lui ilustrează și succesul unei generații artistice.
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căsuța Macăie de ani,
scrisoare și cu alți membri ai colectivului, cunoscători ai fenomenelor negative a- rătate. Ca urmare a analizei efectuate, a reieșit că in cadrul atelierului de timplărie unii muncitori timplari au executat pentru diferite persoane valize, draperii pentru perdele, papuci de lemn, suporți pentru veioze etc.In vederea întronării spiritului de disciplină — se subliniază în răspuns — conducerea întreprinderii a luat măsuri de sancționare a unui număr de 6 angajați, cu retrogradarea unei trepte de retribuție pe timp de două luni și imputarea lucrărilor e- fectuate și însușite ; au fost date în același timp și alte sancțiuni, conform Codului muncii.De asemenea, Întreprins măsuri organizare cit mai judicioasă a locurilor de muncă, precum și în vederea lansării și urmăririi comenzilor ce se execută in cadrul atelierului de modele lemn, pentru a se pre- întîmpina repetarea u- nor acte de indisciplină de natura celor sesizate ; s-a organizat, de asemenea, prelucrarea cazurilor statate cu toți riații secției.In încheierea punsului, conducerea întreprinderii își exprimă satisfacția că sesizarea a constituit un ajutor în munca sa, dîndu-i posibilitatea să aprofundeze unele aspecte negative și să ia măsurile corespunzătoare.
Neculai ROSCA

mai lînă, con- din i pri- ) de zbur- satu-
petreacă.

la toate

Raoul SORBAN

tv
9,00 

10,00 
10,20

vreo 700 vor mai : cimpiile aces- faptul sesizării

19,90
11.40
12.00
16.00
16,30
17,00
17,05
17.40
17,50 Lecții

suficiente să acordăm șale maxi- importanță.

s-atuale. Iar pe pictor arta sa îl situează printre cei călăuziți de o conștiință modernă, modelată de realitățile timpului nostru, care a asociat aspirației, poezia înfăptuirii și e- venimentului, sentimentul istoriei. Pe a- cest fundal, motivul particular rămîne în pictura lui Traian Brădean totdeauna un indiciu, familiar și binecunoscut, ce declanșează meditația pentru o mai adîncă înțelegere a unor realități.Din aproape în a- proape, prin reordo- nări și reexaminări succesive, pictura lui Brădean urmărește explorarea expresiilor în zonele clare ale conștiinței. In acest mod, substanța tematică a

La timplărie 
întronat 

spiritul 
de disciplină

PROGRAMUL I
Teleșcoală 
Reportaj TV .
Cu suflet vibrînd pentru țară
— cîntece pentru tineret. 
Meridiane literare.
Vetre folclorice .
Telex.
Teleșcoală 
Curs de limbă rusă.
Telex.
Ateneu popular TV.. 
Tragerea Pronoexpres.

pentru lucrătorii

din agricultură
18,20 Tribuna TV
18,45 Campionatul mondial de 

handbal feminin : România — 
Japonia.
1001 de seri.
Telejurnal.
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN 
IRAN.
Telecinemateca : „Casa păpu
șilor".
24 de ore.
PROGRAMUL II
Studio ’75 
Preferințele dv. muzicale stnt 
și preferințele noastre. 
Telex.
Roman-foileton : „Familia
Thibault". Episodul XI.

In dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, muncitorii oricărui colectiv au obligația fundamentală de a manifesta maximum de grijă față de bunurile materiale pe care le au la îndemî- nă, în vederea păstrării și dezvoltării averii obștești. Orice risipă, orice înstrăinare a materialelor cu care lucrează diminuează nu numai propriile lor venituri, dar și ale întregului colectiv, ale întregii noastre societăți. La atelierul de modelărie al întreprinderii de mașini agricole „Semănătoarea" din Capitală „se comit lucruri necinstite — se arăta într-o scrisoare adresată redacției noastre. Aici se confecționează, cu materialele întreprinderii, de către unele persoane, diferite obiecte, care apoi sint vîndute, respectivii . însușin- du-și astfel venituri ilicite. Noi. am sesizat faptele conducerii secției, tov. ing. Gîncu, dar lucrurile au fost privite cu multă îngăduință : într-o ședință

con- sala-răs-

Lupi răpuși
In hățișurile pădurii din preaj

ma satului Ciocănești, județul 
Suceava, iși găsiseră adăpost, de 
la o vreme, mai mulți lupi, care 
pricinuiau mari stricăciuni gos
podarilor, dind iama prin oile și 
vitele lor. Ca să nu mai vorbim 
de bietele căprioane care le că
deau victime. Arareori umblau 
răzleți. Mai mult in haite, urlind 
și băgind satul in sperieți. Lăco
mia lupilor i-a făcut pe oameni 
să se adreseze filialei 
toare din Suceava. Și 
făcut, pentru că s-a 
imediat o vinătoare 
Patru lupi zdraveni au 
răpuși, iar ceilalți s-au împrăș
tiat care încotro. Pe ei, vinători I 
Nu s-a tinut 
de cuvîntIn februarie 1973,’loan Dușin- schi fusese obligat de către Tribunalul județean Arad la plata unei pensii alimentare de 250 lei lunar pentru fiica sa lamina. De atunci și pină acum, I.D. s-a tot mutat cu serviciul dintr-o localitate in alta, doar-doar 1 s-o pierde urma. Anul acesta, în luna octombrie, a fost adus din nou în fața instanței, pentru neplata pensiei alimentare. S-a angajat că va achita toate restanțele, ce
tind păsuire o lună, adică pînă la 10 noiembrie. Instanța i-a a- cordat păsuirea. Dar la 10 noiembrie l-a chemat din nou să-1 întrebe dacă și-a ținut cuvîntul. îl uitase. Un an de zile de-acum încolo o să și-l amintească.

de vină- 
bine au 
organizat 
colectivă, 

căzut

Apoi... 
urmeazăVagabondaj. Bigamie. Fals în acte și uz de fals. înșelăciune in dauna avutului obștesc și a cetățenilor. Iată învinuirile ce 1 s-au adus lui Dumitru Suceavă, pentru care judecătoria din municipiul Dej l-a condamnat la cinci ani închisoare. Dar, mai concret, ce făcea acest Suceavă ? Folosindu-se identitate pe Butnaru, s-a deși mai era oficial. Apoi năstire, in calitate de „trimis" al unei alte mînăstjri, solicitînd niște împrumuturi bănești. Apoi, sub un alt nume fals, de Nico- lae Gheorghe. i-a escrocat pe alții tot cu bani peșin. Apoi, s-a dat drept delegat al C.A.P. dintr-o comună din Sălaj, apoi s-a jurat că e un fel de împuternicit al nu știu cărei apoi... Urmează cinci

de un buletin de numele de Dumitru căsătorit cu o fată, căsătorit o dată, tot s-a dus la o mî-

asociații, ani.
Rubricâ redactata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

de

I
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O delegație guvernamentală română
a plecat la Phenian

PLECAREA UNEI DELEGAȚII PARLAMENTARE
ROMANE IN PAKISTANO delegație guvernamentală română, condusă de tovarășul Paul Nicu- lescu, membru al Comitetului Politic Executiv, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învăță- mîntului, a plecat în cursul nopții de luni spre Phenian, pentru a participa la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale consultative în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană.

a părăsit CapitalaMarți dimineața a părăsit Capitala dr. Idham Chalid, președintele Adunării Populare Consultative și al Camerei Reprezentanților Poporului din Republica Indonezia, care a făcut o vizită oficială în țara noastră la invitația președintelui Marii Adunări Naționale.La plecare, pe aeroportul Otopeni,
Sărbătorirea unor așezăminte culturaleCetățenii din comuna Stoilești, județul Vîlcea, au sărbătorit împlinirea unui veac de la înființarea primei școli din această localitate.Participanții la festivitatea care a avut loc cu acest prilej au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Ni, "lae Ceaușescu, în care se spune : Vă încredințăm că munca noastră de fiecare zi se desfășoară și se va desfășura sub semnul indicațiilor și îndemnurilor dumneavoastră, în spiritul înaltelor exigențe pe care partidul le pune în etapa actuală în fața în» vățămîntului, că vom face totul pentru ca școala din comuna noastră să-și îndeplinească cu cinste menirea de a forma un tineret bine instruit, capabil să se integreze în marele eșalon al făuritorilor socialismului și eomunismului din patria noastră.
Sosirea în Capitală a ministrului 

apărării al Republicii Elene’Marți seara a sosit în Capitală E- vanghellos Averof Tossitza, ministrul apărării naționale al Republicii Elene, care, la invitația ministrului a- părării naționale al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni oaspetele a fost salutat de general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, general colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general maior Gheorghe Gomo- iu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior, adjuncți ai minis-
IgvT...'onr

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SP.ORT « SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL
DE HANDBAL FEMININ

ASTĂ-SEARĂ, LA FOTBAL

Romănia-Franța, in cadrul preliminariilor olimpiceIn orașul francez Blois (170 km de Paris) se va desfășura astă-seară meciul internațional de fotbal dintre echipele României și Franței din cadrul turneului preolimpic. Din a- ceastă grupă preliminară, în afara echipelor României și Franței, mai face parte reprezentativa Olandei.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX

A luat sfîrșit turneul preolimpic de box „Montreal-75“. O mare surpriză a fost înregistrată la categoria „semiușoară" : cubanezul Lazo Bien- venido, necunoscut pe plan internațional, l-a învins prin abandon în repriza a doua pe campionul lumii, Vasili Solomin (U.R.S.S.). In excelentă formă, campionul olimpic la categoria „semimuscă", maghiarul Gedo, a dispus la puncte de cubanezul Ramirez: lată rezultatele celorlalte finale t mus ă : Nagai (Japonia) b.p. Clyde (Canada) ; cocoș : Holmes (S.U.A.) b.p. Cosentino (Franța) ; pană : Ba- dari (Ungaria) b.p. Huard (Canada) ; ușoară : Limasov (U.R.S.S.) b.p. Ka- meda (Japonia) ; semimijlocie : Seki (Japonia) b.ab. 1 pe Bege (Uganda) ; mijlocie-micâ : Savcenko (U.R.S.S.) b.ab. 2 pe Martinez (Cuba) ; mijlocie : Wasaja (Uganda) b.p. Gibson (Canada) ; semigrea : Tafer (Franța) b.ab. 3 pe Odonga (Uganda) ; grea : Stinson (S.U.A.) b. neprezentare pe Ataga (Nigeria).
Pentru amatorii de schiîn stațiunile montane sezonul de schi este în plină desfășurare. Bucu- reștenilor pasionați ai acestui sport, centrul de închiriat materiale și echipament sportiv de la stadionul Republicii (intrarea prin str. Puțul 

cu apă rece)' le pune la dispoziție
Ce garnituri de mobilă vom putea cumpăra în 1976 ?Răspunsul la această întrebare îl poate găsi orice cumpărător vizitînd expoziția de mobilă modernă și de artă, deschisă la București, în complexul expozi- țional din Piața Scinteii (pavilionul B). Organizată de Centrala de prelucrare a lemnului, în colaborare eu filiala București a Asociației române de marketing, expoziția prezintă publicului larg o bogată gamă de garnituri de mobilă. în cea mai mare parte modele noi, originale, multifuncționale, cu o admirabilă linie estetică i peste 120 garnituri de sufragerii, dormitoare, holuri, camere de lucru, biblioteci ; circa 370 modele de scaune ș.a. Produsele fabricilor din Arad, Cluj-Na- poca, Tg. Mureș, București, Suceava, Iași, Brașov, Oradea, cunoscute pentru cali-

La Gara de nord, delegația a fost salutată de Emit Nicolcioiu, ministrul justiției, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămîntu- lui, Constantin Oăncea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene, și N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. al București. (Agerpres)

oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Erau prezenți, de asemenea, ambasadorul Indoneziei la București, Su- kahar, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Reuniunea de cîntări „Hilaria" din Oradea a fost distinsă recent cu or- I cu acti-

ma-

dinul „Meritul cultural" clasa prilejul împlinirii unui veac de vitate.Membrii reuniunii — români, ghiari și de alte naționalități — au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă de mulțumire în care se arată, între altele : Ne angajăm ca prin conținutul întregii noastre activități să cîn- tăm patria și partidul, viața nouă pe care o trăim, să promovăm o creație artistică pătrunsă de un patos umanist și revoluționar, inspirată din viața clocotitoare a poporului nostru, din marile înfăptuiri ale prezentului socialist, ca și din trecutul istoric al națiunii noastre.

Sitrului apărării naționale, generali ofițeri superiori.Erau de față Dimitri Papadakis, ambasadorul Republicii Elene la București, general de brigadă Pa- nayotis Ilipopulos, atașat militar, aero și naval, și membri ai ambasadei.Au fost prezenți, de asemenea, a- tașați militari acreditați la București.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, Evanghellos Averof Tossitza și general de armată Ion Ioniță au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.(Agerpres)

Jocurile se vor juca tur-retur, ur- mînd ca echipa care va ciștiga grupa să se califice pentru turneul final de la Montreal. întîlnirea — condusă de arbitrul englez Home Wood — va fi transmisă la posturile noastre de radio începînd din jurul orei 21,15, pe programul I.
schiuri, bocanci, hanorace, pantaloni, pulovere etc. Centrul este deschis zilnic (cu excepția duminicilor) între orele 10—13 și 16—20.

HANDBAL
La Napoli, într-un meci contind pentru preliminariile turneului olimpic de handbal masculin, Suedia — Italia 28—14 (13—7).

FOTBALîn preliminariile turneului olimpic de fotbal, la Dakar s-a disputat meciul dintre echipele Senegalului și Zairului. Senegalezii au obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—1).
PATINAJ ARTISTICProba feminină din cadrul concursului internațional de patinaj artistic pentru premiul revistei „Nou- velle de Moscou" a fost cîștigată de tînăra patinatoare sovietică Elena Vodorezova, în vîrstă de numai 12 ani. Invingătoarea a totalizat 177,68 puncte și a fost urmată de americana Wendy Burge — 175,44 puncte. Doina Mitricică (România) a obținut 148,52 puncte. Cuplul campion mondial Ludmila Pahomova-Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.) și-a adjudecat victoria în proba de dansuri, iar la perechi pe primul loc s-au clasat Na- dejda Gorșkova și Evgheni Șeba- lovski.

tatea lor în numeroase țări ale lumii, sînt realizate in diferite stiluri, cu finisaje în culoare naturală sau luciu oglindă, cu sculpturi și ornamentații de artă, in dimensiuni adecvate oricărui tip de locuință.Expoziția, care va fi deschisă pînă Ia 10 decembrie, ilustrează potențialul actual al industriei noastre de mobilă, în măsură să răspundă celor mai diverse exigențe. „Rolul esențial al expoziției, în actuala perioadă de definitivare a catalogului producției de mobilă pentru anul 1976 — ne preciza Florin Cristescu, directorul general al Centralei de prelucrare a lemnului — este de a stabili un contact direct și eficient cu cumpărătorii, de a sonda preferințele publicului larg în vederea

realizării unei producții în meniu concordantă deplină cu ce- Iul de rințele pieței în acest do- (Viorel Popescu).

O delegație parlamentară română, condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a plecat marți la Islamabad pentru o vizită oficială în Pakistan, la invitația Adunării Naționale a acestei țări.Din delegație fac parte deputății Dumitru Bejan, președintele Consiliului popular județean Galați, Ion Manciuc, primarul municipiului Iași, Valeriu Ioniță, director general al Combinatului petrochimic Pitești, Va

■t

Conferință de presă cu prilejul apropiatului
Congres al Vll-lea al P. M. U. PCu prilejul apropiatului Congres al Vll-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez — ale cărui lucrări se Vor deschide la 8 decembrie la Varșovia — ambasadorul Poloniei la București, Wladislaw Wojtasik, s-a întîlnit,. marți, în cadrul unei conferințe de presă, cu ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați la București.Relevînd însemnătatea acestui eveniment, ambasadorul polonez a înfățișat succesele obținute de poporul său în înfăptuirea programului de dezvoltare a construcției socialiste, formulat de al VI-lea Congres al P.M.U.P. Prezentînd pe larg Direc-

Sosirea unei delegații de activiști
ai P.S.U.Gdele-con-Marți a sosit în Capitală o gație de activiști ai P.S.U.G., dusă de tovarășul Potschke Giinter, adjunct al șefului secției agitație a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Naționale a Republicii Islamice Mauritania, Ab- doul Aziz Sail, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia alegerii sale în această funcție.

★Prin decret prezidențial, tovarășul Porfir Negrea a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democratică Sao Tome și Principe.
★Cu prilejul zilei Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba, ambasadorul cubanez la București,

au început întrecerile celui șaselea campionat mondial fe- de handbal, găzduit la actuala de trei mari orașe din U.R.S.S.R.D.
Ieri de-al minin ediție Iată primele rezultate : Kiev : Germană — U.R.S.S. 10—10 (6-6) ; Vilnius : Cehoslovacia — Japonia 21—13 (10—3) ; Rostov pe Don : Iugoslavia — Danemarca 16—9 (7—5).Meciurile echipelor României, S.U.A. și Tunisiei, sosite cu întîrziere din cauza timpului nefavorabil, au fost reprogramate pentru joi, 4 decembrie. După cum se știe, selecționata României care evoluează în grupa de la Vilnius urma să întîl- nească în primul său joc formația Norvegiei.

★meci al turneului inter- handbal masculin, careIn primul național de a început marți la Tbilisi, selecționata României a întrecut cu scorul de 24—22 (12—11) formația de tineret a U.R.S.S. La competiție participă, de asemenea, prima reprezentativă a U.R.S.S., selecționatele Iugoslaviei, Poloniei și .R.S.S. Gruzine.
TENIS„Turneul campionilor", concurs de amploare care încheie sezonul de tenis din acest an, a continuat la Stockholm cu desfășurarea altor partide. Arthur Ashe (S.U.A.) l-a învins cu 7—5, 6—3 pe italianul Adriano Panat- ta, iar argentineanul Guillermo Vilas a dispus cu 6—4, 6—0 de mexicanul Raul Ramirez. In proba de dublu americanii Frad McNair și Sherwood Stewart spaniolii Orantes.Aseară, dă pentru turul II al competiției de tenis „Turneul campionilor", jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—4 pe spaniolul Manuel Orantes.

au învins cu 6—0, 6—3 pe Juan Gisbert și Manuella Stockholm, într-o parti-

Strîns legat de nive- trai al populației". 

leriu Ceoceonică, director general al Institutului de cercetări și proiectări electronice București, Maria-Ana Curtean, director adjunct al Liceului nr. 3 Baia Mare.La plecare au fost prezenți Virgil Teodorescu și Aneta Spornic, vicepreședinți ai M.A.N., președinți de comisii permanente ale M.A.N., depu- tați, precum și ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, S. A. D. Bukhari. (Agerpres)

tivele C.C. al P.M.U.P. pentru Congresul al Vll-lea, vorbitorul a subliniat că prin politica de dezvoltare socială a țării, expusă în acest document. se urmărește ridicarea sistematică a nivelului de trai al întregului popor, sporirea rapidă a producției materiale, creșterea eficienței activității în toate domeniile, întărirea echilibrului economic al țării.Ambasadorul a relevat, de asemenea, evoluția favorabilă a relațiilor polono-române, însemnătatea întîl- nirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek pentru adîncirea continuă a colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.

La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășul Teodor Marinescu, mefribru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. Au fost de față reprezentanți _ ai R. D. Germane la Ambasadei București.(Agerpres)

Aldanas, a avut,Humberto Castello ...marți, o întîlnire cu cadre și elevi ai Școlii militare de ofițeri1 activi de artilerie antiaeriană și radiolocație „Leontin Sălăjan", cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.
★In numele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, tovarășul Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al consiliului, a oferit, marți, o masă cu prilejul turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră ansamblul de cîntece și dansuri „Liaonin" din R.P. Chineză.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania' la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc, marți după-amiază, o manifestare culturală.Despre succesele obținute de poporul mauritanian în cei 15 ani care au trecut de la dobîndirea independenței și despre , noile coordonate ale dezvoltării economice și sociale a a- cestei țări a vorbit Eugenia Marinescu, redactor la Agerpres.Au fost prezenți membri aî Conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.
★Cu prilejul deschiderii liniei, aeriene directe București—Amman, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei la București, Hani Khasaw- neh, a oferit, marți, un dineu.Au participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general-maior Aurel Răi- can, comandantul Aviației civile, alte persoane oficiale române, precum și o delegație iordaniană invitată în România cu prilejul zborului inaugural.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în Capitala țării noastre.
★La sala de concerte a conservatorului „Ciprian Porumbescu" din Capitală a avut loc marți seara comemorarea a 25 de ani de la moartea pianistului și compozitorului Dinu Li- pătti. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)Convorbirile lâ nivel înalt de la Teheran au pus în evidență deplina satisfacție față de cursul ascendent al colaborării bilaterale, atît de pregnant ilustrate prin sporirea neîntre- economice, cifrează la de dolari, de coope- ultimilor ani
schimburilor acesta se 400 milioaneruptă a care anul aproape prin diferitele acțiuni rare realizate în perioada sau în curs de înfăptuire. Posibilitățile de extindere în continuare a schimburilor și cooperării economice, îndeosebi a cooperării în producție, sînt însă departe de a fi epuizate. Sînt cunoscute potențialul economic al Iranului, importantele sale resurse naturale, în primul rind zăcămintele de petrol și gaze, printre cele mai mari din lume, a căror valorificare tot mai intensă stă la baza parametrilor înalți ai dezvoltării înregistrați în prezent. Se cunosc, de asemenea, realizările remarcabile ale României în făurirea unei economii moderne, armonios dezvoltate, experiența valoroasă acumulată într-un șir de ramuri industriale de vîrf. Ținînd seama și de caracterul complementar al economiilor celor două țări, se poate aprecia că există condiții dintre cele mai prielnice pentru o colaborare de lungă durată, cu rezultate pozitive și avantaje de ambele părți, pentru intensificarea și mai puternică a circuitului de bunuri materiale, pentru inițierea de noi acțiuni de cooperare. Pornind de la concluziile pozitive ale Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene, ale cărei lucrări s-au desfășurat chiar în aceste zile la Teheran, a- cordurile și înțelegerile încheiate cu prilejul vizitei — între care se reliefează, prin importanța sa, acordul privind cooperarea construcția de căi ferate, din sectoarele prioritare, la actuală, în ansamblul preocupărilor Iranului — sînt menite ■* *------ J ■*

Ieri în țară : Vremea a fost în general închisă. în sudul și estul țării, precum și în Transilvania, local, s-a produs ceață și chiciură. în nordul Olteniei și al Munteniei, local, a burnițat. Vîntul a prezentat intensificări in Banat și Carpații Meridionali. Temperatura aerului, la ora 14, oscila între minus 4 grade la Făgăraș și 13 grade la Borod. în București :Vremea s-a menținut închisă, cu ceață în cursul dimineții. Vînt în general slab. Temperatura maximă a fost de plus 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 4, _ 5 și 6 decembrie. în țară : Vreme în general închisă. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie și burniță în regiunile de cîmpie din sudul și vestul țării și mai ales sub formă de lapoviță’ și ninsoare în zonele de deal și de munte. Vîntul va sufla
mânia și Iranul se întîlnesc pe același teren în a sublinia însemnătatea adoptării, paralel cu eforturile proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, a unor măsuri hotărite pe plan internațional, vizînd eliminarea decalajelor, o componentă esențială a acestui proces fiind statornicirea unor raporturi mai echitabile între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale, crearea unor mecanisme financiare internaționale a- decvate — sub forma, de pildă, a u- nor fonduri de dezvoltare sau a unor fonduri de produse agroalimen- tare — care să fie puse 14

dispoziția țărilor rămase în urmă. Mai presus de toate, instaurarea noii ordini reclamă convergența eforturilor tuturor statelor și popoarelor și în primul rînd ale țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, chemate să joace un rol tot mai important pe arena mondială, iar dialogul la nivel înalt de la Teheran, ca și cele ce le-au precedat, constituie tocmai o expresie a modului în care România și Iranul înțeleg să dea curs acestei cerințe fundamentale a vremurilor noastre.Similitudinea punctelor de vedere ale celor două țări s-a manifestat și în abordarea unor aspecte concrete ale actualității internaționale : opiniile comune asupra urgenței cu care se impun măsuri hotărîte în direcția dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, inclusiv crearea de zone denucleari- zate în diferite părți ale lumii, cum 
ar fi Balcanii, Orientul Mijlociu, O-

fructifice, la aceste condiții.tate prezintă și re puternică a

in unul oratocmai să un nivel superior, O evidentă însemnă- hotărîrea de extinde- schimburilor comer-

Plecarea reprezentantului
P.C.R. la Congresul 

al Xll-lea al P.C.
din ColumbiaMarți dimineața a plecat spre Bogota tovarășul Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-ad- junct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care va reprezenta Partidul Comunist Român la cel de-al Xll-lea Congres al P.C. din Columbia.La plecare a fost prezent tovarășul Ion M. Nicolae, membru al Comitetului Central al P.C.R., adjunct al ministrului industriei chimice.

SPECTACOL DE GALĂ 
cu prilejul 

sărbătorii naționale 
a R. S. F. IugoslaviaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, marți, la cinematograful „Capitol" din București, a avut loc un spectacol de gală cu filmul „Splendoarea pulberii".La spectacol au participat Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar general al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Rajko Knezevic, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al R.S.F. Iugoslavia la București, alți membri ai ambasadei.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
ÎNTOARCEREA oe peste 

HOTARE A UNOR DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

DIN R. P. BULGARIAMarți s-a reîntors de la Sofia delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.B., a făcut o vizită pentru schimb de experiență în R. P. Bulgaria.La sosire delegația a fost întîmpi- nată de Constantin Potîngă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți aî*  Ambasadei R. P. Bulgaria la București. .
DIN R. S. CEHOSLOVACAMarți s-a reîntors de 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, a făcut o vizită în schimb de experiență în R.S. Cehoslovacă.La sosire delegația a fost întîmpi- nată de Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei R.S. Cehoslovace la București.

DIN R. P. UNGARĂDelegația de activiști ai P.C.R., condusă de Gheorghe Take, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită pentru schimb de experiență în R.P. Ungară, s-a reîntors, marți, de la Budapesta.La sosire delegația a fost întimpi- nată de Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., da activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.
ciale, care pînă la sfîrșitul deceniului urmează să atingă pragul de un miliard de dolari. Voința și angajamentul celor două țări și popoare de a dezvolta larg colaborarea și în domeniile științei, tehnicii, culturii întregesc orizonturile fructuoase ce se deschid relațiilor dintre cele două țări pe cele mai diferite tărîmuri, ca urmare a noului dialog româno-iranian la nivel înalt.Noile schimburi de vederi româno-iraniene au avut loc în împrejurările în care popoarele de pe toate continentele acționează cu fermitate pentru a pune capăt vechii

Cooperare largă, 
reciproc avantajoasă

politici imperialiste, colonialiste și neocolonialîste de dominație, asuprire și dictat a unor state asupra altora, își afirmă puternic voința de a realiza o nouă ordine politică și economică internațională, bazată pe principiile egalității și echității, pe dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe destinele sale, de a-și făuri viața așa cum o dorește, o ordine care să ducă la înlăturarea inegalităților în dezvoltare, să dea posibilitatea u- nei propășiri rapide a statelor rămase în urmă, să le asigure accesul nestînjenit la realizările științei și tbhnicii moderne. Eliminarea decalajelor tot mai acute dintre țările in curs de dezvoltare și cele a- vansate din punct de vedere economic, lichidarea anacronicei împărțiri a lumii în țări bogate și țări sărace se evidențiază, tot mai mult, ca o pro- blemă-cheie a contemporaneității. Și se poate afirma cu satisfacție că Ro-

Sfîrșit de cincinal 
în Uniunea SovieticăAvem în față o hartă economică a U.R.S.S. de acum cinci ani, pe care sînt însemnate cu simboluri marile obiective — uzine, centrale electrice, mine, construcții hidrotehnice și multe altele ce aveau să fie realizate în cursul celui de-al nouălea cincinal. Acum, aceste simboluri exprimă realități. Iată cîteva din cele peste 2 000 de mari construcții amplasate în diferite puncte ale hărții : combinatul din orașul Togliatti, care produce anual 650 000 autoturisme ; furnalul înalt de la Krivoi-Rog, unul din cele mai mari din lume, cu un volum util de 5 000 mc ; secțiile de convertizoa- re cu oxigen de la Novolipețk, fiecare dintre ele constituind o adevărată „uzină în uzină", cu o capacitate de 700 000 tone de oțel pe an ; atomo- centrala electrică de lingă Leningrad — cu primul agregat energetic de 1 000 000 kW, la care energetica atomică se situează pe „picior de egalitate" cu cea clasică în ce privește prețul de cost al electricității produse ; întinsa „Mare a Cubanului", creată de mîna omului, care a făcut din acest ținut cel mai mare producător de orez al Uniunii Sovietice ș.a.m.d.Dar cincinalul actual este relevant nu numai prin realizările sale „în spațiu", prin zestrea acestor unități care înnoiesc fața unor zone întregi, ci și prin victoriile oamenilor sovietici în lupta cu timpul. încă din luna august, presa sovietică a început să consemneze din diferite părți ale țării vești privind îndeplinirea, înainte de termen, a sarcinilor cincinalului în industrie. Primii care au realizat o asemenea performanță au fost oamenii muncii din industria Moscovei. Sporul de producție în cadrul Întrecerii pe ansamblul industriei a fost de 37,6 la sută, față de 34,1 la sută cît prevedea planul, ur- mînd ca pînă la sfîrșitul anului, în cadrul întrecerii în cinstea Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., să a- dauge la fondul cincinalului o producție suplimentară în valoare de 230 000 000 ruble. iîn perioada care a urmat, serviciile de statistică au comunicat, pe rînd, îndeplinirea cincinalului de către industria R.S.S. U- crainene, a cărei producție globală a crescut cu 42 la sută față de 38—41 la sută cit fusese prevăzut ; a R.S.S. Estone, cu o creștere a producției industriale de 40 la sută, față de 36— 39 la sută cît se stabilise inițial etc. Colectivele industriei din Leningrad au raportat, de asemenea, îndeplinirea sarcinilor înainte de termen, anunțînd, totodată, că în anii cincinalului au reușit să economisească 150 000 tone de metal și 1 200 000 000 kWh energie electrică.O componentă semnificativă a anunțurilor privind îndeplinirea sarcinilor 'cincinalului este referirea lia calitatea deosebită a producției. în comunicatul privind îndeplinirea sarcinilor economico-sociale pe primele trei trimestre ale acestui an în industria U.R.S.S. se arăta, printre altele, că in acest răstimp un număr

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

vremea 

de 8 000 de produse au obținut „ecusonul calității", adăugîndu-se celor 18 000 care obținuseră această distincție în ceilalți patru ani ai cincinalului.O preocupare deosebită a colectivelor marilor unități industriale o constituie sporirea productivității muncii. Așa cum relata recent ziarul „Sovetskaia Rossia", în anii acestui cincinal fiecare lucrător din sectorul construcțiilor de mașini și utilaje a produs mijloace mecanizate și automatizate pentru a asigura o activitate înalt productivă unui număr de alți zece lucrători din diferite sectoare. „Productivitatea fiecărui loc de muncă — la nivelul anului următor" — este una din lozincile de întrecere pornite de la uzina de mașini-unelte „Krasnîi Proletarii" din Moscova. O altă mare uzină moscovită constructoare de mașini, „Dinamo", a lansat încă din primele luni ale anului 1971 chemarea : „cincinalul în patru ani în ce privește productivitatea muncii și pînă la 7 noiembrie 1975 în ce privește volumul global al producției". Productivitatea muncii la uzina „Dinamo" este încă de acum un an la nivelul planificat pentru 1975, iar în prezent se apropie de nivelul primului an al cincinalului viitor.O altă preocupare de seamă a oamenilor muncii este cuprinsă în lozinca „Să economisim atît în lucrurile mari, cît și în cele mici" — lansată de colectivul de energeticieni de la termocentrala din Kostroma. S-a pornit de la reducerea gramelor de păcură pentru fiecare kWh. De cu- rînd, colectivul acestei întreprinderi a sărbătorit realizarea unui miliard kilowați-ore din combustibilul economisit în anii cincinalului — cantitate echivalentă cu producția unei centrale electrice de 2 400 000 kW pe timp de o lună.Avîntul întrecerii socialiste a cuprins ramuri întregi de producție. Prin intermediul ziarului „Trud" au fost încheiate între diferitele întreprinderi și în cadrul lor adevărate contracte competiționale, iar „clasamentele" publicate stîrnesc un larg interes. De pildă, zece combinate textile, din diferite colțuri ale Uniunii Sovietice, s-au angajat în întrecere pentru cea mai înaltă calitate.Siderurgiștii din Donețk au precizat un alt obiectiv al competiției : „oțel numai de calitate superioară". La început, numărul întreprinderilor participante la întrecere a fost de opt. în prezent, el a ajuns Ia 13, iar în frunte se află Combinatul siderurgic Magnitogorsk, urmat de cel din Nijnetaghil și uzina de țevi din Seversk.Sînt numai o parte din realizările oamenilor muncii din uzine, de pe șantiere și de pe ogoare, îndeplini- '-reawși depășirea importantelor Sarcini âle celui de-al nouălea cincinal cifeînd o rodnică bază de plecare pentru cincinalul următor, al 10-lea, care va debuta sub auspiciile unui eveniment remarcabil în viața popoarelor U.R.S.S. — Congresul al XXV-lea al partidului.
L. DU ȚA.

moderat, cu intensificări în sudul șt vestul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, mai coborîte în estul Transilvaniei, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. în Transilvania, Moldova, Crișana, Maramureș, Do- brogea se va produce ceață, iar in Banat, Oltenia, Muntenia, izolat, polei. în București : Vreme în general închisă. Temporar ploaie. Vînt moderat cu unele intensificări. Temperatura ușor variabilă.
PRONOSPORTCiștigurile concursului din 30 noiembrie 1975CATEGORIA I : (13 rezultate) 8 variante 10 la sută a 30 569 lei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate : 22,90 variante a 4 806 lei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) : 251,05 variante a 658 lei.

ceanul Indian ț consemnarea cu satisfacție a rezultatelor pozitive ale Conferinței la nivel înalt pentru securitate și cooperare în Europa și reliefarea legăturii organice intre statornicirea securității pe continentul european și rezolvarea problemelor din alte părți ale lumii ; sublinierea căilor de realizare a unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, pe baza aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor O.N.U. ; atenția deosebită a- cordată rolului sporit ce trebuie să revină Națiunilor Unite în viața Internațională, evidențiindu-se necesitatea adaptării organizației, într-o măsură sporită, la realitățile contemporane — sînt tot atîtea motive ce îndreptățesc aprecierea că aceste schimburi de vederi s-au dovedit pe cît de utile pe atît de rodnice.Rezultatele pozitive ale întîlnirii la nivel înalt de la Teheran confirmă încă o dată caracterul fertil, eficienta contactelor directe între factorii de răspundere ai statelor pentru extinderea relațiilor bilaterale, pentru promovarea cauzei înțelegerii și colaborării internaționale. Dialogul româno- iranian, căruia această vizită i-a Imprimat un conținut și mai bogat, își va găsi continuarea firească în extinderea și mai puternică a practicii contactelor și schimburilor de vizite la diverse niveluri, inclusiv noi contacte la nivelul cel mai înalt, înțelegerea intervenită în acest sens între cei doi șefi de state fiind salutată cu satisfacție de opinia publică din România și din Iran.Vizita în Iran a președintelui Nicolae Ceaușescu, bilanțul ei rodnic dau și mai mult relief și strălucire unei prietenii tradiționale, căreia experiența i-a verificat și îi verifică trăinicia și profunzimea. Este neîndoielnic că acest remarcabil eveniment va stimula și mai viguros legăturile dintre cele două țări, contribuind activ la promovarea aspirațiilor înaintate ale contemporaneității, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
Romulus CAPLESCU
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Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U. l-a primit pe ministrul industriei construcțiilor

Vizita președintelui S.U. A. în R.P. Chineză
NAȚIUNILE UNITE 2 — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. dezbate în prezent unul dintre cele mai importante puncte ale agendei sale — situația din Orientul Apropiat — dezbateri care au fost precedate de a- doptarea de către Consiliul de Securitate a rezoluției vizînd prelungirea cu încă șase luni a mandatului forțelor Națiunilor Unite pentru supravegherea dezangajării pe înălțimile Golan. Această măsură, cît și acordul interimar încheiat între Egipt și Israel sînt apreciate drept semne de bun augur pentru eforturile întreprinse în vederea soluționării pe cale pașnică a conflictului din regiune. De o apreciere pozitivă se bucură și prevederea rezoluției menționate a Consiliului de Securitate care creează condițiile pentru a se acționa în direcția participării Organizației pentru Eliberarea Palestinei la dezbaterile din cadrul Consiliului de Securitate privind situația din Orientul Apropiat, care urmează să înceapă la 12 ianuarie 1976.Dezbaterile din plenară au ca obiective principale și elemente de referință retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate prin forță, rezolvarea problemei poporului palestinean, prin respectarea drepturilor și aspirațiilor sale legitime, inclusiv crearea unui stat independent și asigurarea dreptului la existență a tuturor statelor din Orientul Apropiat.Este general recunoscut faptul că, pentru ca procesul de soluționare a conflictului din Orientul Apropiat să primească un impuls viguros, O.N.U. trebuie să contribuie în mod efectiv la demararea negocierilor și la realizarea unor înțelegeri pentru eliminarea pericolului pe care îl prezintă încordarea din această zonă pentru pacea și securitatea întregii lumi. Intre mijloacele avute în vedere se află, pe primul plan, reluarea con-

ferinței de la Geneva cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Prezentind poziția guvernului țării Sale față de situația din zonă, reprezentantul Siriei, Mouaffâk Al Allaf, a declarat că, atit timp cît trupele israeliene continuă să țină sub ocupație teritorii arabe, iar drepturile legitime ale poporului palestinean nu sînt recunoscute, nu poate fi pace și justiție în Orientul Apropiat. Vorbitorul a declarat că Siria consideră de datoria Consiliului de Securitate să ia urgent in dezbatere situația din zonă, să abordeze problemele în profunzimea lor, cu participarea reprezentanților poporului palestinean. De asemenea, el a afirmat că guvernul sirian nu va participa la nici un fel de negocieri de la care sînt excluși reprezentanții a- cestui popor. Vorbitorul s-a pronunțat pentru traducerea imediată în practică a rezoluțiilor Adunării Generale și Consiliului problema Orientului
★pentru și bugetare al Adunării Organizației Națiunilor

de mașini al României «SOFIA 2. — Corespondentul Agerpres transmite : Președintele' Consiliului de Miniștri al R. P. Stanko Todorov, a primit cembrie pe loan Avram, industriei construcțiilor deCu acest prilej, au fost probleme ale dezvoltării, nuare, a colaborării și economice și tehnico-științifice dintre România și Bulgaria, modul în care sînt transpuse în viață indicațiile date de tovarășii Nicolae Ceaușescu
HELSINKI

de Securitate în Apropiat.problemele ad-Comitetul ministrative Generale a Unite a aprobat, luni, alocarea sumei de 7 731 818 dolari, in vederea întreținerii în următoarele șase luni a forțelor de supraveghere a dezangajării militare pe înălțimile Golan.
★Reprezentanții la O.N.U. a zece state — Columbia, Filipine, Finlanda, Irlanda, Mexic, Nepal, Nigeria, Noua Zeelandă, Suedia și Venezuela — au convenit să înainteze în Comitetul Politic Special al Adunării Generale a Națiunilor Unite, prin reprezentantul Australiei, un proiect de rezoluție în care se cere interzicerea tuturor experiențelor nucleare, inclusiv a celor subterane.

ORIENTUL APROPIAT
• Raid israelian împotriva Libanului • Convorbiri siriano- 

francezeBEIRUT 2 (Agerpres). — La Beirut s-a anunțat, din surse oficiale libaneze că, marți dimineața, formațiuni de avioane israeliene, cuprin- zind circa 30 de aparate, au bombardat taberele de refugiați palestineni de la Baddawi și Nahr Al Bared, situate în nordul Libanului, lingă Tripoli, precum și tabăra palestineană de la Nabatieh, din sudul Libanului. După cum relatează agențiile de presă, care reiau surse palestinene șl libaneze, în urma acestor atacuri aeriene cîteva zeci de persoane au fost ucise și multe altele au fost rănite.

ță care prejudiciază eforturile menite să ducă la o reglementare pașnică a problemei Orientului Apropiat".

întîlnirea dintre președintele Mao Tzedun 
și președintele Gerald Ford

Bulgaria, la 2 de- ministrul mașini, ab'or'i'ite in conti- cooperării

și Todor Jivkov pentru creșterea ponderii construcțiilor de mașini în volumul total al schimburilor dintre cele două țări.La întrevedere, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Toncio Ciakîrov, ministrul construcțiilor de mașini și metalurgie! din Bulgaria.A fost prezent, de asemenea, ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea.

PEKIN 2 (Agerpres). — După cum relatează agenția China Nouă, la 2 decembrie, președintele Mao Tzedun s-a întilnit cu președintele S.U.A., Gerald Ford.în aceeași zi. Ia Pekin au avut Ioc convorbiri între Den Siao-pin, vice-
premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și președintele Gerald Ford.La convorbiri au luat parte secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și ministrul de externe al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua.

, *Intr-o declarație făcută de purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U. se subliniază că Kurt Waldheim deploră bombardamentele efectuate marți de aviația israeliană în Liban, ca fiind „un act de violen-

DAMASC 2 (Agerpres). — Maurice Couve de Murville, fost premier al Franței, și-a încheiat vizita oficială de două zile întreprinsă în Siria. în timpul vizitei, el a fost primit de președintele țării-gazdă, Hafez El Assad, și a conferit cu vicepremie- rul și ministrul de externe sirian, Abdel Halim Khaddam.
★în zona orașului Beirut, dar mai ales în orașele Zahle și Tripoli, au continuat, marți, ca și în noaptea precedentă, să se. producă acte de violență, alte cîteva persoane pier- zîndu-și viata în urma schimburilor de focuri și a bombardamentelor cu rachete și proiectile de mortiere dintre grupările aflate in conflict.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT A PIEȚEI COMUNERoma 2 (Agerpreii). — Dezbaterile cetei de-a doua zile a reuniunii la nivel înalt a Pieței comune, care au luat sfîrșit marți la Roma, au fost concentrate asupra deciziei Marii Britanii de a revendica o reprezentare directă, și nu in cadrul delegației C.E.E., la viitoarea conferință, de la Paris, asupra cooperării economice și dezvoltării. Abordarea acestei probleme — transmit agențiile de presă — a generat un conflict deschis între primul ministru britanic, Harold Wilson, și cancelarul R.F. Germania, Helmut Schmidt. Premierul britanic a motivat poziția tării sale prin perspectiva ca Marea Britanie să devină o țară producătoare de țiței majoră, statut
Situația politică 
din Portugalia

• RIDICAREA STĂRII DE UR
GENTĂ • CONSULTĂRI ALE 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

CU LIDERII PARTIDELOR 
PARTICIPANTE LA GUVERNLISABONA 2 (Agerpres). — Marți a fost ridicata starea de urgență parțială decretată la 25 noiembrie de către președintele Portugaliei în regiunea militară Lisabona.Tot marți, au fost reluate lucrările Adunării Constituante, însărcinată cu elaborarea unei Constituții a Portugaliei, anunță agenția Reuter.In cursul zilei precedente, președintele Francisco da Costa Gomes i-a convocat, la Palatul Belem, pe secretarii generali ai Partidului Comunist — Alvaro Cunhal, al Partidului Socialist — Mario Soares, și al Partidului Popular Democratic — Francisco Sa Carneiro.La rîndul său, șeful de cabinet al președintelui republicii a avut întrevederi cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care fac parte din Frontul Unit Revoluționar, între care Mișcarea Democratică Portugheză. Mișcarea Stingii Socialiste, Frontul Popular Socialist și Liga U- nității de Acțiune Revoluționară.în cadrul acestor întrevederi au fost discutate diferite probleme privind situația politică actuală din Portugalia.

ce o debsebește radical de celelalte state (consumatoare) ale C.E.E. Harold Wilson a afirmat chiar că, în cazul în care reprezentarea britanică separată nu va fi acceptată, aderarea Angliei la Organizația țărilor exportatoare de petrol va deveni o posibilitate reală. Cancelarul vest-german a replicat avertizînd că, în acest caz. ajutorul pe care Marea Britanic îl primește din partea C.E.E. va fi suspendat, celelalte state membre împărtășind sub acest aspect punctul de vedere al R.F.G. Spre sfirșitul zilei, discuțiile purtate la nivel de experți s-au. soldat cu realizarea unui compromis, constind — potrivit agenției Reuter — din acceptarea de către Marea Britanie a reprezentării unice în prima fază a viitoarelor convorbiri în probleme energetice și posibilitatea ca ea să participe direct la discuții în etapele ulterioare.

Simpozion consacrat propunerilor românești 
privind dezarmarea și creșterea rolului O.N.U.HELSINKI 2 (Agerpres). — Ambasada țării noastre de la Helsinki și Asociația de prietenie Finlanda — România au organizat un simpozion în legătură cu propunerile românești la Organizația Națiunilor Unite privind dezarmarea și creșterea rolului O.N.U. Au participat reprezentanți ai parlamentului și Ministerului de Externe finlandez, oameni politici, membri ai conducerii Asociației de prietenie Finlanda — România, ziariști. Au prezentat referate asupra problemelor discutate Matti Koskelo, specialist în științe politice, ambasadorul Constantin Vlad și consilierul Laurențiu Micșunescu. Vor-

bitorii au evidențiat valoarea celor două documente ^românești prezentate la O.N.U., subliniind contribuția definitorie a președintelui Nicolae Ceaușescu la elaborarea și promovarea politicii externe a României, care își găsește o nouă expresie în inițiativele românești la Națiunile U- nite în asemenea probleme de importanță cardinală cum sint dezarmarea și creșterea rolului O.N.U. in menținerea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării dintre toate națiunile și promovarea normelor dreptului internațional, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

v IMANILA 2 (Agerpres). — Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a primit delegația română condusă de Alexandru Mihail, director general al „Universal-tractor", prezentă în a- ceastă țară cu prilejul sosirii la Manila a primului lot de tractoare românești. La primire au participat ministrul filipinez al comerțului, Troa- dio Quiazon, și însărcinatul cu afaceri a.i al țării noastre /la Manila, Bogdan Baltazar. A fost de față Jesus Villegas, președintele firmei filipineze importatoare.Mulțumind pentru primirea făcută, membrii delegației române au subliniat importanța ce se acordă in țara noastră dezvoltării largi a relațiilor comerciale și de cooperare bilaterală, traducerii în viață a importantelor

acorduri și înțelegeri încheiate în timpul vizitei efectuate în Filipine, în aprilie anul acesta, de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La rîndul său, președintele Ferdinand Marcos a relevat că sosirea tractoarelor românești în Filipine constituie un eveniment pozitiv, o expresie vie a relațiilor continuu ascendente dintre cele două țări. Șeful statului filipinez a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu salutările sale .cordiale, prietenești, urări de sănătate și noi succese în opera de propășire a României. De asemenea, el a rugat să se transmită șefului statului român că, personal, va sprijini dezvoltarea și diversificarea cooperării dintre cele două țări.
Comunicat comun la încheierea vizitei delegației

P. c.

Expoziții de cărți românești
ITALIA ELVEȚIA

Declarație-program 
a guvernului finlandezHELSINKI 2 (Agerpres). — Principala sarcină imediată a Cabinetului constă în asigurarea unei ocupări cit mai depline a forței de muncă și adoptarea altor măsuri vizînd îmbunătățirea în ansamblu a situației e- conomice — se arată în declarația- program a noului guvern finlandez, prezidat de Martti Miettunen și. format din reprezentanți a cinci partide politice. Documentul relevă, totodată, necesitatea întreprinderii de acțiuni eficiente în direcția combaterii inflației și reducerii deficitului balanței comerciale.In domeniul politicii externe, de- clarația-program subliniază hotărîrea cabinetului de a urma linia Paasikivi- Kekkonen. de a promova în esență o politică de neutralitate activă și pașnică. Guvernul va contribui la traducerea în viață a principiilor și deciziilor adoptate de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa și va sprijini cu fermitate activitatea Organizației Națiunilor Unite

ROMA 2. — Corespondentul Agerpres transmite : La librăria „11 Tri- tone" din Roma a fost deschisă expoziția „Cartea istorico-politică din România". Expoziția prezintă o amplă selecție din lucrările consacrate istoriei poporului român, problemelor politice, sociale și economice ale României contemporane. Alături de lucrări în principalele limbi de circulație internațională, se află expuse numeroase volume publicate în ultimii ani în Italia. Printre acestea, locul principal il ocupă cele cinci volume de „Scrieri alese" ale președintelui Nicolae Ceaușescu, apărute în editura „Del Calendario" din Milano, prin intermediul cărora i se oferă cititorului ițalian o imagine elocventă a activității pe care o desfășoară întregul nostru popor, sub conducerea partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Sînt expuse, de asemenea, volumul „Ceaușescu" al prof. Giancarlo Elia Valori, apărut in e- ditura „Bulzoni" din Roma, și lucrarea președintelui Nicolae Ceaușescu: „Noul curs pentru o colaborare internațională", recent publicată de e- ditura „Rusconi". Expoziția cuprinde, totodată, numeroase volume consacrate istoriei poporului român și etapelor celor mai semnificative ale mișcării muncitorești din țara noastră, tipărite de „Editori Riuniti" din Roma.

BERNA 2 (Agerpres). — La universitatea din Neuchâtel, a avut- loc vernisajul unei expoziții de carte românească.De o atenție deosebită se bucură lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România.Expoziția prezintă lucrări din domeniul literaturii politice și sociale, studii de istorie, beletristică, volume de artă și lucrări de istoria artei, critică literară, lingvistică, științe exacte și altele. Volumele prezentate în cadrul expoziției au fost oferite in dar universității din Neuchâtel.

ALGER 2. — Corespondentul A- gerpres transmite : în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei întreprinse în Algeria de o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă de secretarul său general, Enrico Frontului Algeria, este subliniată unei strînse progresiste Europa". în acest context, se relevă că unul din obiectivele lor comune îl constituie instituirea unei noi ordini economice mopdiale, bazată pe

Berlinguer, la invitația Național de Eliberare din „importanta legături între forțele din Africa și cele din

în Algeriaraporturi echitabile și juste, pe o cooperare autentică. Comunicatul evidențiază că părțile ,,au_ convenit asupra necesității dezvoltării acțiunii de' solidaritate și de cooperare între clasa muncitoare, forțele progresiste din țările lumii a treia și forțele progresului din țările capitaliste din Europa". Pe de altă parte, in comunicat se arată că „cele două delegații reafirmă sprijinul lor activ și militant față de popoarele care luptă pentru independenta lor națională, pentru libertate, pace, socialism".
Dezbateri privind contribuția tineretului la statornicirea 

unei noi ordini economice internaționaledin numeroase țări de pe toate continentele, între care și România.Agenda lucrărilor cuprinde probleme privind rolul și contribuția concretă pe care tineretul lumii o poate aduce la statornicirea unei noi ordini economice și politice mondiale, cerință obiectivă a dezvoltării tuturor popoarelor lumii.

ALGER 2 — Corespondentul Agerpres transmite : La Oran, mare centru industrial și cultural al Algeriei, se desfășoară în aceste zile, sub auspiciile UNESCO, reuniunea internațională a tineretului cu tema „Noua ordine economică și cooperarea internațională".La lucrări participă reprezentanți

agențiile de presă transmit

Sesiunea Sovietului Suprem
al U.R.S.SMOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 decembrie, la Moscova s-a deschis, în prezența conducătorilor de partid și de stat sovietici, sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.Sesiunea va dezbate planul dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. și bugetul de stat pe anul 1976.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

O concluzie dominantă a conferinței de la Alger

Schimburile interafricane
in contextul eforturilor pentru o nouă 

ordine economică internaționalăComerțul trebuie să contribuie -la instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale — aceasta este i- deea centrală a dezbaterilor conferinței miniștrilor africani ai comerțului, care a avut loc săptămina trecută la Alger. Amplul dialog, la care au participat reprezentanți din 45 de state africane, a pits în evidență în mod pregnant necesitatea diversificării colaborării economice între statele continentului african, pe baza principiilor noi, de egalitate și avantaj reciproc, fructificîndu-se in mai mare măsură avantajele ce derivă din vecinătatea geografică și ținind seama totodată de caracterul complementar al economiilor țărilor africane, de similitudinea preocupărilor lor în vederea accelerării progresului economic și social. Se știe că. drept urmare a vechii 
I politici a colonialismului, intre țările africane nu există o rețea dezvoltată de transporturi, ceea ce constituie un obstacol in calea dezvoltării schimburilor comerciale. „Este inadmisibil, a- răta ministrul algerian al comerțului, Layachi Yaker, ca ansamblul comerțului interafrican să nu reprezinte decît 2,5 la sută din comer-

țul țărilor noastre cu restul lumii". In intervențiile lor, o serie de delegați * au subliniat necesitatea concentrării eforturilor spre extinderea și mutiplica- rea căilor de comunicație. Actuala șosea transsahariană, aflată in construcție, ca și alte magistrale rutiere și de cale ferată prevăzute a lega în viitorul apropiat țâri de pe vor avea o portantă In rea raporturilor nomice și ale Africii,Miniștrii africani făcut de asemenea serie de propuneri în ce privește diversificarea relațiilor economice între țările lor, pentru evitarea așa-zi- selor „operațiuni triunghiulare" prin renunțarea la intermediari in rețeaua de distribuire a mărfurilor. Delegații s-au pronunțat pentru acordarea urgentă de asistență tehnică țărilor africane de curînd eliberate, țărilor mai puțin a- vansate, țărilor fără litoral sau insulare, ca și celor care au suferit foarte mult de secetă. Atenția miniștrilor africani a fost reținută și de problema reglementărilor financiare, îndeosebi în materie de vamă și de fiscalitate. S-a propus în acest context crearea

o Serie de continent mare im- dezvolta- eco- comercialeau o și

unui sistem african de plăți, multilateral, pentru a ușura reglementările în anumite tranzacții comerciale, ca și punerea la punct a u- nui sistem convenabil de credite intre țările de pe continent. Toate aceste propuneri au fost înglobate intr-o declarație și un program privind promovarea comerțului și dezvoltarea cooperării interafricane. Conferința a hotârît, în același timp, să fie studiate de către Împuterniciți ai guvernelor condițiile creării și funcționării unei organizații africane a comerțului și dezvoltăriiPe de altă parte, miniștrii africani ai comerțului au luat In iezbatere problema definirii unei strategii globale In vederea statornicirii unei noi ordini economice și politice tn lume, strategie ce urmează a fi adoptată de către grupul „celor 77“ la conferința de la Manila, ca și de cea de-a patra conferință U.N.C.T.A.D.. prevăzută a se ține în primăvara anului viitor tot în capitala fili- pineză. In acest context. miniștrii africani s-au pronunțat pentru crearea unui fond special în favoarea țărilor cel mai puțin avansate.
Mircea 
S. IONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Plat» Scfnteil. Tel 11 60 10. 17 60 20

întrevedere. Traian Duda?> ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, conducătorul delegației române la cea de-a 50-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi, s-a întilnit cu Karoly Rodonyi, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor din R.P. Ungară. A fost prezent loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta. Cu acest prilej, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale in domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.
Opt militanți comuniști 

Spanioli, arestati l® 15 noiembrie sub învinuirea de „asociere ilegală", au fost eliberați marți — s-a anunțat la Madrid. Printre ei se află Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, precum și scriitorul Armando Lopez Salinas
Companii represive în 

Uruguay. Jose Luis Massera> membru al (îpmitetului Executiv al C.C. al P.C/ din Uruguay, arestat recent la Montevideo, a fost internat la Spitalul militar din capitala uruguayană, avînd fracturi la membrele inferioare. Observatorii politici consideră că internarea sa în spital se datorește torturilor la care a fost supus în timpul interogatoriilor. în cursul ultimei campanii represive, în Uruguay au fost arestate peste 500 de persoane cu vederi democratice, despre a căror soartă autoritățile au furnizat detalii. nu
Grevă. Aproximativ 800 000 de cadre didactice de toate gradele participat marți în Italia la o grevă de 24 de ore, organizată de cele trei mari centrale sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. Acțiunea s-a bucurat de sprijinul elevilor și studenților. care au demonstrat, alături de profesori, în fața sediului Ministerului Educației din Roma. Greviștii revendică efectuarea unor reforme ample in domeniul învăță- mîntului, precum și ameliorarea condițiilor de viață.

au

într-o declarație făcută a* genției France Presse, văduva lui Pablo Picasso, Jacqueline Picasso, a precizat că deocamdată celebra pictură „Guernica" va rămîne la Muzeul de artă modernă din New York, unde a depozitat-o autorul. în ultimele zile, mai multe ziare spaniole au afirmat că după moartea lui Franco nimic nu ar mai sta in calea reveniri! acestei pînze tn mijlocul altor lucrări ale lui Picasso, la muzeul din Barcelona. Conform dorinței marelui pictor spaniol, „Guernica" va ti donată Republicii spaniole, atunci cînd aceasta va fi restaurată.
Președintele Indiei, Fakh' ruddin All Ahmed, a sosit marți la Cairo, lntr-o vizită oficială. Șeful tului indian a fost Intîmpinat La sire de președintele țării-gazdă, var El Sadat, de alte persoane ciale egiptene

sta- «o-An- ofi-
deRecomandare, consmuiSecuritate a hotărit luni în unanimitate să recomande Adunării Generale a O.N.U. primirea în organizație a Surinamului, stat care și-a ibținut independența la 25 noiembrie Surinamul, fostă colonie olandeză, este situat in America Latină și are o populație de circa 400 000 de locuitori.

PrimirO. La 2 decembrie, Todor JivJcov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit pe primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, cu care a avut o convorbire referitoare la probleme ale relațiilor bilaterale și la alte probleme de interes reciproc.
„Polul Nord - 23", noua stație sovietică în derivă, amplasată pe o insulă de gheață la circa 600 km de litoralul Ciukotkăi, și-a început activitatea — relatează agenția T.A.S.S. Este studiată, mai ales, interacțiunea dintre apă, ghețari și atmosferă. Stația „Polul Nord — 23“ furnizează aceste date flotei comerciale și aviației sovietice din Arctica.
Alocații. Guvernul irakian a alocat peste un miliard de dinari pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. Planurile în acest domeniu prevăd construirea de noi localuri destinate instituțiilor de în- vățâmînt.
Satelitul artificial al Pă- 

Hlîntului ^ansa^ de R. P. Chineză la 26 noiembrie 1975 s-a reîntors pe pămînt, după o evoluție normală pe orbită, transmite agenția China Nouă.

Șeful statului cambod
gian Norodom Sianuk, a sosit, marți,. într-o vizită oficială la Dar Es Salaam, la invitația președintelui Tanzaniei, Julius Nyerere.

Un plan de măsuri81 «u- vernului Olandei vizează înghețarea salariilor și a prețurilor în primele șase luni ale anului viitor, avînd ca scop atenuarea inflației și a șomajului, informează agenția Reuter.
Cunoscutul scriitor bra

zilian Eric Verissimo a încetat din viață la Porto Alegre, în vîrstă de 71 de ani. Romanele sale, de o mare valoare artistică, s-au bucurat de apreciere unanimă, atit în Brazilia, cit și în străinătate.
0 furtună puternică, ln cursul căreia viteza vinttilui a atins 25 metri pe secundă, a împiedicat, marți, ieșirea din porturile de la Marea Baltică ale R.D. Germane a navelor de pescuit și a altor ambarcațiuni, transmite agenția A.D.N. Totodată, a fost limitată la strictul necesar activitatea marilor macarale din aceste porturi.

MARGINALII

Businessul medicamentelor
și consecințele sale nefasteUn grav deficit des

coperit recent in fon
durile instituțiilor 
asigurări 
Franța 
lin nou < 
publice 
rințelor __________
medicamente. Intrucit 
costul lor reprezintă 
anual circa 20 la sută 
lin cheltuielile afecta
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lut consumului 
dicamente. Si 
specialiștii au 
cîteva cifre care 
de gindit O statistică 
efectuată in Anglia 
stabilește că francezii ' 
tint cei mai mari con
sumatori de medica
mente din Europa, 
cheltuind individual 
150 franci pe an. Acest 
consum a crescut cu 
peste 100 la sută in ul
timii zece ani. Totoda
tă, industria farmaceu
tică franceză se situea
ză pe primul 
Piața comună, 
ritm anual de 
de 15 la sută 
cifră de afaceri 
in acest in va depăși 
15 miliarde de franci. 
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ceutice diferite. Or, un 
raport publicat săptă- 
mma trecută de Orga
nizația Mondială a Să
nătății releva Că nu
mai o foarte mică par
te din produsele lan
sate pe piață au o uti
litate reală. Explicația 
acestei situații absur
de trebuie căutată, 
bineînțeles, in benefi
ciile imense ale indus
triei farmaceutice. Me
canismul este 'înteme
iat pe oferta care pro
voacă cererea : medi
camentele noi sint lan
sate printr-o publici
tate zgomotoasă, care 
induce in eroare chiar pe medicii înșiși. La 
rîndul lor, pacienta 
preferă pilulele sau 
fiolele cu nume noi, in 
ambalaje tot mai atră
gătoare, sperind că ele 
conțin leacul mult aș
teptat.

Dar, dacă majorita
tea medicamentelor 
sint inutile, ele sint 
oare nenocive ? in 
cursul unui recent co- 
l'ocviu consacrat sănă
tății mintale, partici
panta au relevat efec
tele supraconsumului 
de medicamente in 
crearea nevrozelor și 
depresiunilor. De ase
menea, alte boli cu 
consecințe importante 
apar sau sint agrava-

te datorită abuzului de 
medicamente.

Remarcind lipsa unor 
măsuri și reglementări 
care să limiteze „gene
rația spontanee" a me
dicamentelor și să ve
gheze asupra utilizării 
lor in general, un me
dic constata : „Asistăm 
la apariția unui nou 
viciu : medicamento- 
mania, asemănător cu 
fumatul. Dacă două- 
trei țigări pe zi sint 
oarecum acceptate de 
organism, in schimb 
cel ce fumează peste 
zece țigări riscă mala
dii grave. Oare n-ar fi 
timpul să combatem 
abuzul de medicamen
te asa cum combatem 
fumatul ? Altfel, acest 
viciu nou se poate sol
da cu rezultatele ne
faste produse de fumat 
și alcoolism la un loc".

Un studiu prospectiv 
efectuat in Suedia răs
punde acestei remarci: 
dacă starea sănătății 
se va degrada in rit
mul actual, atunci în 
anul 2 000 jumătate din 
populația țărilor occi
dentale va munci pen
tru 'întreținerea si în
grijirea in concedii 
medicale și spitale a 
celeilalte jumătăți a 
populației...
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DE PRETUTINDENI
• „PROLOG" ORIGI

NAL. Spectatorii cunoscutului teatru muzical parizian „Bobino" au avut parte într-una din serile trecute de un „prolog" neobișnuit : cu puțin înainte de Începerea spectacolului, în sală au intrat 60 de studenți și un lector universitar, care au ținut aici un curs de psihologie. Acțiunea avea drept scop să atragă atenția asupra insuficienței sălilor de studiu pentru persoanele ce frecventează cursurile universității „Vincennes". Pînă acum, studenții s-au văzut ne- voiți să recurgă, în mod demonstrativ, pentru „săli" de cursuri la... gara Lyon, grădinile Luxembourg, clădiri ale UNESCO. în urma acestor originale demonstrații, autoritățile franceze au decis ca în unele imobile, utilizate doar parțial, a- flate în preajma universității, să fie puse la dispoziția studenților încăperi în care ei să-și poată desfășura normal activitatea.
• LARINGE ARTIFI

CIAL Un grup de cercetători chinezi în domeniul medicinii au realizat un laringe artificial ce permite persoanelor cărora le-a fost extirpat acest organ să poată vorbi din nou. în plus, asigurind din nou o respirație normală pe nas, aerul inhalat este încălzit, umezit și filtrat, astfel incit pacienții își redd- bîndesc și simțul mirosului. La- ringele artificial, în greutate de 20 de grame, a fost testat pînă în prezent cu succes în spitale și clinici din mai mult de 20 de provincii ale R.P. Chineze.
• MASELE PLASTICE 

IN INDUSTRIA OPTICĂ, în Institutul central de chimie organică al Academiei de științe a R.D.G. a fost realizat un material duroplastic pentru lentile optice. Noul material polimer, care va fi experimentat la uzinele „Cari Zeiss" din Jena în sistemul de lentile al binoclurilor, permite o raționalizare considerabilă a producției de lentile pentru ochelari, lupe șl telescoape, ca și de prisme și elemente optice ’pentru aparatura științifică. Noul material plastic optic este de două ori mai ușor decît sticla și — lucru deosebit de important — poate fi turnat, necesitînd doar o infimă prelucrare ulterioară.< Materialul este utilizat in proporție de 9/10 fără a mai fi nevoie de șlefuire și polizare, o- perațiuni tipice în prelucrarea sticlei.
• IN CĂUTAREA „AU

RULUI NEGRU" .cu intrarea in exploatare a zăcămintelor de petrol din Marea Nordului, autoritățile britanice își îndreaptă atenția și spre alte regiuni maritime susceptibile de a furniza „aur negru". Recent, s-a anunțat că anul viitor vor fi luate hotărîrile definitive în ce privește valorificarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale dintr-o zonă marginală a Atlanticului, în largul coastelor de vest ale Franței și Angliei, respectiv, de sud ale Irlandei. Discuțiile ce se poartă în prezent cu participarea celor trei țări interesate au ca obiect repartizarea exactă între acestea a perimetrelor de prospectare în zona menționată, experții scon- tind pe localizarea unor rezerve de hidrocarburi apropiate de cele ale Mării Nordului.
• MUZEU AL ARHI

TECTURII POPULARE 
UCRAINENE. ln apropiere de 'Kiev s-a deschis Muzeul arhitecturii naționale a Ucrainei. Pe un teren de 100 hectare, au fost amenajate străzi și piețe, cu case de locuit, hanuri, biserici, ateliere meșteșugărești. Muzeul oferă o imagine asupra arhitecturii populare și schimbărilor petrecute in satele ucrainene în decursul evoluției lor seculare. El cuprinde, de asemenea, exponate semnificative care Ilustrează arta de prelucrare a lemnului în Ucraina între secolele IX șl XV.

• DEGRINGOLADA 
TEATRELOR LIRICE. In luna ianuarie 1976, directorii celor mai importante opere din Europa și America se vor Întruni la „Scala" din Milano pentru a declara „război" inflației care amenință cu falimentul tot mai multe teatre lirice din lume. După cum declară John Tooley, administratorul renumitei opere „Covent Garden" din Londra, reuniunea își va propune identificarea unor măsuri concrete pentru „oprirea degringoladei în care se află teatrele lirice ca urmare a crizei economice mondiale".

• „COMPLEXUL CE- 
NUȘÂRESEI " Potrivit unui cunoscut psiholog din Los Angeles, explicația succesului fără precedent pe care îl au de cîțiva ani romanele de dragoste s-ar datora unui complex care poate fi nutnit „al Cenușăresei". Acest val de sentimentalism, îndeosebi în rîndul femeilor americane, pare a fi foarte rentabil pentru casele de editură : de pildă, e- ditura „Harlequin", specializată în publicarea de romane de acest gen, a vîndut 63 de milioane de volume în 1974, adică de două ori mai mult ca în anul precedent, iar pentru 1975 se pare că va depăși cifra de 80 de milioane.

• RECORD. Un avion „Boeing-747" de construcție specială a parcurs, luni, distanța Ciudad de Mexico — Belgrad (circa 11 500 kilometri) fără escală, stabilind un nou record mondial pe durată a zborului pentru acest tip de aparat.
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