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In învățămintul de partid
A V V

JUDEȚUL TIMIȘ A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

SPIRIT COMBATIV, REVOLUȚIONAR
Noul an al invățămîntului politico-ideologic a debutat sub cele mai bune auspicii : marea varietate a formelor de învățămînt, îmbinată cu o largă diversificare tematică, cu perfecționarea metodicii, creează condiții optime pentru ca membrii de partid, ceilalți oameni ai muncii să studieze și să-și însușească temeinic, în strînsă legătură cu cerințele practicii. Programul partidului, celelalte documente ale Congresului al XI-lea, politica și externă a partidului și nostru.Desigur, în momentul esențial este ca aceste condiții favorabile să fie pretutindeni folosite din plin, printr-o pr.ocupare susținută a organelor și organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea procesului de învățămînt, incit propaganda de partid să-și aducă din plin contribuția la ridicarea pregătirii politico-ideologice a membrilor de partid și a tuturor celor ce muncesc, la formarea lor ca militanți politici activi, ca oameni ai faptelor revoluționare, hotăriți să muncească cu abnegație pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului la fiecare loc de muncă, pentru aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor încredințate, în- vingînd orice dificultăți sau carențe.Sintetizînd aceste cerințe, putem spune că principala caracteristică a învățămintului politico-ideologic trebuie să o constituie combativitatea revoluționară, partinică, spiritul militant. Trăsătură proprie întregii activități de partid, spiritul partinic, militant trebuie cu atit mai mult să caracterizeze învățămintul politico-ideologic de partid ; este evident că numai în condițiile în care învățămintul de partid este pătruns de acest spirit, poate să-și îndeplinească menirea sa fundamentală de a forma gîndirea partinică, conștiința revoluționară a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii.Este adevărul pe care l-au înțeles cei mai mulțl propagandiști, cursanți. La cursurile din unitățile economice, de pildă, a devenit o practică obișnuită ca în tratarea problemelor actuale ale politicii partidului, să se releve aspectele pe care le ridică aplicarea acestei

politici in unitatea respectivă, fie că este vorba de creșterea productivității muncii, promovarea progresului tehnic, organizarea mai bună a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, întronarea unui regim sever de economisire a materiilor prime și materialelor, energiei, combustibililor etc. Experiența arată că ase-

a socialismului în etapa actuală, a- sigurarea unui raport corespunzător între fondul de consum și fondul de dezvoltare au fost dezbătute, în unele cursuri de studiere a politicii economice a partidului, în- tr-o manieră teoretică, precumpănitor explicativă, ceea ce desigur era necesar — clarificarea orientărilor principiale ale politicii parti-4internă statuluide fată „Activitatea de formare a cadrelor, de 
înarmare ideologică a întregului partid trebuie 

să fie pătrunsă de un spirit militant, combativ, 
revoluționar. Se impune să fie desfășurată 
o luptă hotărîtă împotriva oricăror concepții 
și mentalități burgheze, retrograde".

NICOLAE CEAUȘESCU

menea dezbateri exercită o reală influență pozitivă, stimulează spiritul critic și autocritic și însăși găsirea soluțiilor pentru îmbunătățirea activității într-un sector sau altul. Merită consemnat în această ordine de idei că tot mai multe sînt comitetele de partid care și-au făcut o regulă din a-i informa sistematic pe propagandiști asupra problemelor concrete și neajunsurilor care se manifestă în activitatea politică și economică desfășurată pe plan local — în județ, o- raș, întreprindere. Aceasta favorizează, desigur, dezvoltarea spiritului combativ în lnvățămîntul de partid și mai ales orientarea lui spre aprofundarea acelor aspecte care sînt cu adevărat esențiale pentru Îmbunătățirea muncii.Nu se poate ignora însă că pe lîngă aceste aspecte pozitivemai menține tendința de a imprima învățâmîntului un lastic, rupîndu-1 astfel de viață, de problemele care se cer rezolvate. Teme privind dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale
secaracter sco-

dului formînd însăși substanța în- vățămîntului este însă s-au ignorat decurg din prin natura invitau la o tivității întreprinderii, concrete, la luări de poziție critice privind deficiențele care se manifestă în folosirea tehnicii noi, utilizarea capacităților de producție sau a timpului de lucru, realizarea lucrărilor de investiții etc. Carențe de aceeași factură au dezvăluit și dezbaterile în unele cursuri de studiere a Statutului P.C.R.Sînt birouri de organizații care în dările lor de seamă sau în rapoartele ce le trimit organelor superioare apreciază ca satisfăcătoare activitatea cursurilor sau semina- riilor, în timp ce în unitatea respectivă se înregistrează încălcări ale disciplinei muncii, consumuri exagerate de materii prime și materiale, risipă de energie electrică,

de partid. Criticabil faptul că în dezbateri aspectele practice care aceste orientări, deși lor temele respective analiză concretă a ac- la referiri

cu alte cuvinte, fenomene care reflectă serioase minusuri in planul conștiinței și al responsabilității sociale in cadrul acelor colective. Or, în aprecierea invățămîntului politico-ideologic trebuie pornit • tocmai de Ia combativitatea lui, de la contribuția pe care o aduce la realizarea sarcinilor practice. Desigur, cimpul de acțiune al combativității nu se restringe la lupta împotriva neajunsurilor, a deficiențelor, a fenomenelor negative. Spiritul combativ, militant trebuie să se manifeste cu aceeași vigoare în receptivitatea față de nou, in cunoașterea și sprijinirea activă a tot ceea ce este pozitiv, înaintat, in fiecare domeniu de activitate, in preocuparea stăruitoare pentru propagarea și generalizarea experienței valoroase. Se poate considera că studiul politico-ideologic intr-o unitate și-a atins scopul numai în măsura in care, odată cu cunoașterea aprofundată a politicii partidului, determină o atitudine militantă, combativă în vederea aplicării ei în fiecare loc de muncă.Combativitatea trebuie să însoțească în egală măsură dezbaterea în învățămintul politico-ideologic de partid a acelor probleme care se referă la promovarea în întreaga noastră viață socială a eticii și e- chității socialiste. Este bine știut că principiile și normele comuniste de viață nu se instaurează de la sine ; implantarea trainică a eticii noi în toate sferele vieții sociale presupune o luptă dirză între vechi și transformarea revoluționară a științei oamenilor, extirparea deprinderi adine înrădăcinate, aceasta nu se poate realizacombativitate revoluționară. Tocmai de aceea învățămintul politico-ideologic trebuie să se constituie intr-o autentică tribună de propagare, a exemplului oamenilor înaintați, tn- truchipind înaltele valori ale moralei noi și, totodată, de combatere viguroasă a deprinderilor și mentalităților retrograde, a influențelor moralei burgheze, a tot ceea ce

nou, con- unor iar fără

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescuîn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități de pe meleagurile noastre — Comitetul județean Timiș al P.C.R. raportează că în ziua de 8 decembrie a.c. industria județului a îndeplinit integral prevederile cincinalului 1971— 1975 la producția globală.Prin îndeplinirea înainte men a sarcinilor actualului — se arată în telegramă — județului Timiș va realiza, sfîrșitul anului 1975, peste prevederi, o producție în valoare de 1,5 miliarde lei, materializată în 530 000 tone țiței, 8 000 tone laminate finite, utilaje pentru industria electrotehnică, motoare electrice însumînd 1250 MW, 500 poduri rulante, 3 786 tone

de ter- cincinal industria pînă la

mase plastice și rășini sintetice, 1 800 mc cherestea de fag, confecții textile în valoare de 56 milioane lei și alte produse.Cincinalul 1971—1975 a marcat și în județul Timiș o puternică dezvoltare și modernizare a forțelor de producție. Beneficiind de importante fonduri de investiții, în această perioadă au fost date în funcțiune noi obiective și capacități de producție.Crescînd într-un ritm mediu anual de 12,7 la sută, industria județului realizează în anii 1971—1975 o producție globală în valoare de 74,2 miliarde lei, cu 83,1 Ia sută mai mare decît cea a cincinalului anterior. In cursul actualului cincinal au fost asimilate peste 5 000 produse noi, unele în premieră pe țară cum sînt : macarale

portuare, poduri rulante siderurgice de 125—160 tf, automacarale, motoare electrice asincrone cu turații variabile, motoare electrice pentru nave, agregate de .prelucrat scuturi pentru motoare electrice, instalații de emai- lare și trefiloare pentru fabricarea conductorilor electrici, contoare electrice cu dublu tarif, baterii pentru complexe avicole, mașini de recoltat mazăre, standuri de probă și control pentru aparatura electrică ce se remarcă prin caracteristici tehnico- economice și funcționale superioare.Drept urmare a creșterii gradului de competitivitate, produsele industriei timișene sînt cunoscute în prezent în 70 de țâri ale lumii, volumul
(Continuare in pag. a V-a)

O SARCINĂ ACTUALĂ DE MARE RĂSPUNDEREPregătirea forței de muncăpentru viitorul cincinal
ANCHETA

„SClNTEII"

1
Azi, răspunsul Ministerului

Convorbire cu tovarășul Mihail FLORESCU,
ministrul industriei chimice

— Ce probleme 
meniului pe care-l 
dică elaborarea unui , program 
perfecționat de pregătire a ca
drelor pentru viitor, în perspec
tiva sarcinii încredințate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tu
turor ministerelor, la Plenara 
comună din 21—22 iulie a.c. ?

specifice do- 
conduceți ri- 

program

— Programul perfecționat la care vă referiți are în vedere însușirea unor cunoștințe temeinice, de către(Continuare in pag. a V-a)

oamenilorpentru sănătatea

Noutăți din domeniul grijii

„Mîine, în comună la noi — ne-a anunțat deunăzi la telefonul subredacției din Arad primarul din Hăsmaș— are loc inaugurarea noului dispensar medical ridicat prin contribuția în muncă și bănească a locuitorilor comunei".Evenimentul, poate obișnuit astăzi, are, totuși, semnificații a- parte. De ce ? Pentru că în această parte a județului, de la poalele munților Codru, Moma și Zărand, prezența „oamenilor în alb" și a dispensarelor medicale sătești era — pînă acum cițiva ani— un fapt nu atît de des întîlnit. Deși oricine își poate da seama că un dispensar nu se construiește cît ai bate din palme, asemenea evenimente au devenit, de la un timp încoace, fapte obișnuite și pe aceste meleaguri. Dovezi ? Unul după altul au apărut dispensarul medical din Chisindia, punctele sanitare din AI- dești și Păiușeni, și urmează să fie date în folosință dispensarele din Archiș, Berechiu, Craiva și Bocsig, ce se află în prezent in construcție. In actualul cincinal zestrea rețelei sanitare a localităților de la poalele Zăran- dului s-a mai îmbogățit cu încă 3 dispensare medicale (la Mo- neasa, Cărând și Cer- mei), cu punctele sanitare de la Troaș, Toc, Balotinț, Zăbalț și Nadeș. Iar ca tabloul acestor realizări să fie complet, să a- mintim și de importantele fonduri bănești alocate, în a- ceeași perioadă, pentru amenajarea și modernizarea unităților sanitare din localitățile Tîrnova, Tăuț, Craiva, Prăjești, Bîrsa,

Buteni, Gurahonț, Hăl- magiu, Vîrgurile, Ig- nești și Brazi, unități prin intermediul cărora cei ce muncesc și trăiesc în localitățile respective au beneficiat și beneficiază permanent de asistență medicală.Practic, peste tot s-au făcut eforturi pentru dezvoltarea bazei materiale a rețelei • sanitare din județ. Pe lingă că au fost amenajate și modernizate 23 de unități, servicii și secții medicale, au fost reamenajate dispensarele medicale din localitățile Bata, Usu- său, Bîrzava, Petriș, Săvîrșin, Conop, precum și spitalul orășenesc Lipova, parțial deteriorat în urma i- nundațiilor din vara acestui an. Prin grija organelor locale pentru folosirea rațională a spațiului existent și prin executarea cu forțe proprii a unor însemnate lucrări de reamenajare, numărul de paturi în unitățile sanitare existente a fost sporit cu peste 500.O privire de ansamblu asupra realizărilor obținute în județul Arad, în perioada actualului cincinal, și a- supra perspectivei pe care o conturează prevederile viitorului cincinal, ne oferă posibilitatea să constatăm alte dovezi ale eforturilor generale și generoase ale statului pentru ocrotirea sănătății publice. De pildă, numărul cadrelor sanitare — medici, personal mediu și auxiliar — a crescut, față de 1970, cu 280, ajungînd în prezent la 643 medici, 2 367 cadre medii sanitare și 1 234 cadre auxiliare. Fondurile bugetare alocate de către stat pentru sectorul sanitar al jude-

țulul au crescut cu 42 la sută față de anul 1970. Dacă despre o- crotirea sănătății specialiștii vorbesc în general în termeni1 de genul „morbiditatea a scăzut în ultimii ani cu . atît“, și se aduc drept argumente eforturile și priceperea medicilor, noi am vorbit și vom vorbi în continuare, pe lîngă acestea, despre baza materială, fără de care nici un specialist nu-și poate fructifica priceperea. în perioada 1 ianuarie 1971 — 20 noiembrie 1975, pentru dotarea unităților din județ cu medicală, fonduri13 098 000 lei. Datorită acestor eforturi materiale s-a reușit, intre altele, ca la majoritatea unităților mari să existe astăzi instalații centrale de sterilizare, iar la fiecare unitate sanitară cu paturi să fie creat un centru de sterilizare pentru instrumente.Aici am pune punct lui nostru forturile ce județul Arad, ca de altfel în toată țara, pentru ocrotirea sănătății populației.. Dar. înainte de a da la tipar aceste rînduri, am primit un nou telefon: „Vă rugăm să anunțați cititorii „Scînteii" că recent a început, în municipiul Arad, construcția unui spital cu 700 paturi și cu policlinică, menit să asigure asistența medicală pentru toate specialitățile". Așa îneît. sfîrșitul acestui reportaj va fi, cu siguranță, începutul altuia.

aparatură s-au alocat de peste

fi putut reportaju- despre e- se fac în

Constantin 
SIMION 
corespondentul 
„Scînteii"

La Piatra Neamț, iarna a dăruit arhitecturii moderne străluciri noi

Iarna este un sezon bun pentru 
lucrări de îmbunătățiri funciareînfăptuirea obiectivelor prevăzute în planul pe 1976, precum și pentru toți anii viitorului cincinal, cu privire la sporirea producției agricole, este legată nemijlocit de buna gospodărire și folosirea eficientă a pămîntului. în repetate rînduri, conducerea partidului nostru a arătat că, indiferent de cine îl deține, pămîntul este un bun național, o avuție a întregului popor și de aceea el trebuie folosit în conformitate cu legile în vigoare, cu interesele dezvoltării întregii societăți. Acum, la sfîrșitul anului, cind s-a încheiat un ciclu de producție în agricultură, este momentul cel mai potrivit pentru a se analiza rezultatele acțiunilor de îmbunătățiri funciare avînd ca scop extinderea suprafeței arabile și buna folosire a acesteia, a se stabili noi măsuri pentru desfășurarea, in continuare, a acestor lucrări. Unii......................................................................... . ..cine , . . _ .acum, ca și pe toată durata iernii, pot și trebuie să se desfășoare ample acțiuni : de Ia lucrări de combatere a eroziunii solului și a excesului de umiditate pînă la amenajările pentru irigații. în toate comunele, în toate județele trebuie continuate, în ferestrele iernii, lucrări de îmbunătățiri funciare. Ce s-a făcut bine în zilele care urmează ?

sînt înclinați să considere că in sezonul iernii nu se pot face știe ce lucrări de îmbunătățiri funciare. Este o părere greșită. Și
acest an, ce trebuie să se întreprindă inMil de cetățeni din satele și comunele județului Ilfov participă. în aceste zile, la executarea unor lucrări curente de îmbunătățiri funciare. La Ștefănești, Ileana, Pandu- ru. Axintele, Girbovi, Adîncata, He- rești-Hotarele și in multe alte localități, de îndată ce timpul a devenit favorabil, a fost reluată munca in cîmp și, în primul rind, la executarea lucrărilor de decolmatare ,a canalelor de desecare.Această prioritate, ne spune ing. Aron Răceanu, directorul oficlulu’ județean de îmbunătățiri funciare, a fost impusă din necesitatea de a evita băltirea pe culturile de toamnă a apei provenite din topirea zăpezilor. în șirul celorlalte acțiuni cuprinse în programele de activitate din acest sector, programe concrete întocmite în toate cooperativele a- gricole, sînt prevăzute, ca în fiecare an, lucrări de decolmatare gi

curățire reparații pletâri de terasamente ș.a.într-un ritm aproape de cel normal au fost reluate lucrările de con- strucții-montaj pe marile șantiere de îmbunătățiri funciare din județ : în sistemele de irigații Giurgiu-Răz- mirești și Berceni — Vidra — Fru- mușani. in cel de desecare Ciocir- lia — Girbovi — Urziceni. Pe șantierul Oficiului de îmbunătățiri funciare din sistemul Berceni — Vidra — Frumușani, cu o suprafață de 10 000 ha, la prizele de apă de pe rîurile Argeș și Sabar, de la Ogrezeni și. respectiv, Jilava, la stația de pompare Jilava, cu un debit de 6 mc pe. secundă, și la toate cele cinci stații de punere sub presiune, constructorii acționează cu toate forțele la e- xecutarea lucrărilor de betonare și de montare a instalațiilor hidromecanice. Pentru punerea la timp in

a canalelor de irigații, de la lucrările de artă, com-

funcțiune a acestui sistem au fost livrate. în aceste zile, suplimentar, 3 000 m tuburi premo de 600 mm. La Urziceni, oraș care a avut de suferit de pe urma inundațiilor, se muncește, de asemenea, cu un mare număr de utilaje grele, la construirea unui baraj pe riul Ialomița și a unor diguri care să pună localitatea în afara oricărui pericol. O altă categorie de lucrări care continuă să fie executate în aceste zile se referă la forajele și alimentarea cu apă a complexelor zootehnice, intercoopera- tiste Oinacu, Răsuceni, Moldoveni și a fermelor de creștere a animalelor din cooperativele agricole Cornetu, Sintești, 30 Decembrie, Periș și altele.în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, un succes obținut de colectivele de muncă din domeniul hidroameliora- țiilor : au fost încheiate și recepționate. cu 30 de zile mai devreme, lucrările de regularizare și consolidare de maluri de la Dridu și de pe rîul ■la Curcani, lungime de pericolului localități, teii").în județul Timiș, organele de partid, consiliile populare și organele agricole au acționat ferm, în spiritul legii cu privire la fondul funciar, pentru mai buna gospodărire a pămîntului și ridicarea productivității lui. Multe din obiectivele cuprinse în programul elaborat de comitetul județean de partid, menite

Lipia, și depe o afaraIalomița, precum de pe rîul Argeș, 4 km, care pun în de inundații mai multe (Corespondentul „Scîn-

(Continuare în pag. a III-a)

toate categoriile de absolvenți. în domeniul tehnologiilor noi utilizate in industria noastră chimică, al exploatării, Întreținerii și reparării utilajelor și instalațiilor, precum și al problemelor de automatizare și tehnica măsurării, la nivelul celor mai înalte exigențe. în acest scop, ministerul nostru, în colaborare cu Ministerul Educației și Invățămîntului, a luat încă din acest an școlar o serie de măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii în domeniul mecanicii a inginerilor și subinginerilor chimiști și a chimiștllor, precum și în domeniul electrotehnicii, electronicii și conducerii automate a instalațiilor chimice, sporindu-se atit orele de curs destinate acestor domenii, cit mai ales cele ale aplicațiilor și lucrărilor practice. De asemenea, la școlile profesionale și la liceele de specialitate s-a mărit substanțial numărul lucrărilor practice efectuate în atelierele și laboratoarele școlare, a căror dotare este imperios cerută de concepția științifică modernă care stă la baza întregului nostru invăță- mînt. Preocupări deosebite și în ce pregătirii lor din încă din anul școlar organizat, de către centrul propriu de perfecționare și facultățile de profil din învățămintul superior, un program special de inginerie chimică. Începînd cu actualul an școlar, vom amplifica asemenea preocupări, cu- prinzînd în învățămintul postuniversitar circa 1 000 de cadre care se

materiale

privește inginerilor producție, avem îmbunătățirea și chimiști- pentru care 1974/1975 s-a

vor specializa fn domenii de cea mai mare actualitate. Trebuie să precizez totodată că avem în vedere îmbunătățirea bazei materiale a unităților de învățămînt, astfel incit să se realizeze un proces de pregătire modern, in strînsă legătură cu nevoile producției, cercetării și proiectării. Ne-am propus ca, în toate liceele de profil, laboratoarele și atelierele, mai ales cele tehnologice, să fie dotate corespunzător, să fie sporit numărul unităților de microproducție : cu atit mai mult cu dt aici, în prezent, se realizează produse cerute de economie cum sînt. de exemplu : glucono- lactatul de calciu, la liceul de chimie din București, schimbătorii de ioni — la Victoria, cimentul magnezitic — la Turda, acetatul de zinc — la Iași, fluorosilicatul de sodiu — la Năvodari, diverși coloranți,plastice, lacuri și vopsele etc., care s-au impus prin calitatea lor. O prevedere importantă a programului amintit o constituie realizarea, în cincinalul 1976—1980, a Centrului național de chimie la București, care va asigura la nivelul cerut integrarea învățămintului cu cercetarea, proiectarea și producția,în ceea ce privește cifrele de școlarizare, menționez că vom pregăti pentru o serie de subramuri ale industriei chimice un număr mai mare de femei. Apreciem că o asemenea măsură va determina menținerea unor ritmuri înalte de productivitate la locurile de muncă respective. în cadrul îmbunătățirilor de ordin calitativ, se înscrie creșterea proporției muncitorilor calificați prin liceul specialitate. De asemenea, avem vedere în continuare măsuri care conducă la îmbunătățiri calitative însăși structura forței de muncă existente și anume policalificarea lucrătorilor existenți, astfel îneît operatorul chimist să poată avea cunoștințele de mecanică și electricitate, de automatizare și electronică, necesare
(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășa Dolores Ibarruri
I

împlinește 80 de ani
Tovarășei DOLORES IBARRURI

Președintele Partidului Comunist din SpaniaStimată tovarășă Dolores,Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, precum și al meu personal, să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală.întreaga dumneavoastră viață și activitate de conducător încercat al Partidului Comunist din Spania, de militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de luptător hotărît și neînfricat pentru cauza libertății și progresului, pentru socialism și pace se bucură de. o înaltă cinstire și prețuire în rîndurile partidului nostru, ale întregului popor român, ale comuniștilor și revoluționarilor din întreaga lume.Prestigiul și respectul pe care Partidul Comunist din Spania și le-a dobindit atit în țara dumneavoastră, cit și peste hotare sînt indisolubil legate de lupta sa eroică, plină de sacrificii purtată împotriva dictaturii fasciste, de responsabilitatea față de interesele clasei muncitoare și ale poporului spaniol, de contribuția remarcabilă adusă la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza egalității, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător întreaga politică potrivit condițiilor istorico-sociale concrete din țara sa. Sîntem ferm convinși că, în noile condiții apărute astăzi în viața politică a Spaniei, partidul comunist, împreună cu celelalte forțe patriotice, progresiste, democratice, va acționa cu succes în vederea mobilizării largi a maselor populare pentru recucerirea drepturilor și libertăților politice, pentru instaurarea unui regim democratic, asigurarea independenței și libertății Spaniei, a unui viitor de bunăstare și fericire pentru poporul spaniol prieten.Subliniez și cu acest prilej, cu multă satisfacție, relațiile bune, de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, la care o contribuție însemnată au adus-o intilnirile și schimburile rodnice de vederi ce le-am avut în ultimii ani, cu dumneavoastră, tovarășă Dolores Ibarruri, cu tovarășul Santiago Carrillo. îmi exprim convingerea că aceste relații vor continua să se dezvolte și mai puternic în viitor, in interesul celor două partide și popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste.Vă urez, stimată tovarășă Dolores, noi succese în activitatea dumneavoastră viitoare, viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă spre binele ------------ --------  -------- ...... .................................................#poporului spaniol, în folosul cauzei generale a socialismului, democrației păcii în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român
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PROTECȚIA MUNCII Noi construcții In orașul 
balnear CovasnaOrașul balnear Covasna (denumit, pe bună dreptate — datorită bogatelor sale izvoare de apă minerală — „orașul cu 1 000 de Izvoare") cunoaște profunde prefaceri înnoitoare. Cu doi ani în urmă, aici a fost dat în folosință un modern hotel cu 200 de locuri, tar acum un an celor suferinzi de afecțiuni cardiovasculare 11 s-a pus la dispoziție o bază da tratament, cu secții de hidroterapie, electrote- rapie, împachetări cu nămol, băi carbogazoase. Anul acesta s-a construit un nou hotel cu 200 de locuri (in fotografie).In actualul cincinal, odată cu extinderea capacității de cazare, cu îmbunătățirea condițiilor de tratament, a fost Îmbogățită și zestrea edilitar-gospodărească a stațiunii Covasna. Astfel, a fost pusă în funcțiune o modernă instalație de tratare a apei potabile și s-au încheiat lucrările de canalizare. După cum am aflat de la tovarășul M. Radu, directorul oficiului județean de turism, orașul balnear Covasna va cunoaște și în viitor o dezvoltare puternică. în cursul anului viitor, de exemplu, se va construi un nou edificiu hotelier. (Tiimori Gâza, corespondentul „Scinteii").
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DIVERS
Băieți 
minunați »Cu puțin timp în urmă înseram în rubrica noastră emoționantul gest de omenie al celor 15 forjori de la întreprinderea „Unio" Satu-Mare, care, aflind că fostul lor maistru Ludovic Kiss (ieșit de patru ani la pensie) avea nevoie de o importantă cantitate de singe pentru o dificilă și inevitabilă intervenție chirurgicală (amputarea unui braț), s-au prezentat cu toții la dispensar. Șeful secției forjă l-a vizitat pe fostul maistru cu o zi înainte de o- perație, pentru îmbărbătare, și l-a vizitat și după intervenția chirurgicală, care constituie o nouă reușită a medicilor clujeni. Bătrînul maistru ne roagă să transmitem și pe această cale cele mai călduroase mulțumiri „tuturor celor 15 forjori, băieți minunați, care nu m-au uitat în zilele de grea cumpănă și pe care nici eu n-am să-i pot uita cît voi trăi".
Odorica de la
„centru"

Școala generală nr. 7 din
Jiu. O tinără cochetă bate 

I. Intră
invăță-

Tg. 
la

încă ?

ușa uneia din clasele 
grăbită și se adresează 
toarei :

— Cum, n-ați plecat 
Sinteți așteptată de urgență la
inspectoratul școlar. Duceți-vă 
repede, că vă țin eu locul. Știți, 
eu sînt de la „centru"...

Sub pretext că este de la 
„centru", aducind in discuții nu
mele unor profesori sau inspec
tori școlari, Gordiciuc Violeta- 
Odorica a reușit să pătrundă in 
mai multe școli din Tg. Jiu, de 
unde sustrăgea, in felurite chi
puri, haine, ceasuri, pixuri, sti
louri, inele, cercei, agrafe etc., 
etc. A fost prinsă in flagrant la 
Școala generală nr. 5. Firește, 
Odorica nu era de la nici un 
„centru". Acum se află in ares
tul miliției. Pretinsa „educatoa
re" va fi trecută la... reeducare.

70000
de zile
într-un an !Nu, nu este nici o greșeală. Dovada : darea de seamă asupra activității din comerțul bră- ilean, prezentată la începutul lunii decembrie,' Citat î ,',In ce privește îndeplinirea sarcinilor economice în întreprinderile comerciale, puteam obține rezultate mai bune, dacă întregul personal angajat ar fi contribuit e- fectiv la realizarea lor. Pentru că s-au înregistrat peste 70 000 de zile-om lipsă din procesul de desfacere, concretizate în 2 800 de absențe nemotivate (1), 2 200 zile învoiri (!>, 65 000 zile concedii medicale, revenind fiecărui angajat, in medie, 19 zile-om nelucrate. Sau, mai concret : în fiecare zi, activitatea comercială s-a desfășurat cu mai puțin de 224 angajați". Asta așa, ca să știe și brăilenii de ce stau, uneori, la cozi prin unele magazine...
Pe scurtă 
tură

Un flăcău din comuna Ștefi- 
nești, județul Ilfov, pe nume 
Virgil Dobre, In loc să meargă 
pe drumul știut și sigur, in con
diții de iarnă, a apucat-o pe 
scurtătură, lunecind peste balta 
înghețată de pe raza comunei. 
La un moment dat, spre mijlocul 
bălții, gheața a inCeput să ce
deze. Tinărul s-a dezechilibrat 
ți, prin spărtura ivită, a căzut in 
apă. Cind a fost depistat, a fost 
prea tirziu.

Schimbare
de domiciliuAna Drago? era șefa biroului plan-relații din cadrul Oficiului pentru vînzarea -cumpărarea locuințelor proprietate personală din Reșița. Cind venea omul să ceară o „relație" sau să-și exprime opțiunea pentru o anume locuință, Ana se făcea că-i ascultă păsul, dar in realitate mai mult 11 „cîntărea" cu privirea, să vadă cam la cit s-ar putea „e- vâlua" serviciul pe care, eventual, i l-ar face. După o... chibzuință, decreta și „1 Intre 200 și... 5 000 de lei . —tr-un timp scurt a încasat vreo 30 000 de lei, dar a intrat pe fir miliția. Și astfel, după atîteă promisiuni de locuințe, i s-a schimbat și ei domiciliul.
Căruța
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fără felinar

* I

obligatorie la fiecare loc de muncăIn actualul cincinal, județului Ilfov— a cărui economie a cunoscut o puternică dezvoltare — i-au fost destinate pentru protecția muncii 154 milioane lei. In principal, pentru executarea unor lucrări care să contribuie la reducerea efortului fizic și la crearea în locurile de producție a unui microclimat corespunzător, pentru dotarea cu echipament, aparate, dispozitive și instalații menite să prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale. Totodată — așa cum se aprecia într-o analiză efectuată recent pe această temă de consiliul județean al sindicatelor— sub conducerea organizațiilor de partid, s-a acționat în mai mare măsură pentru extinderea unor forme eficiente de participare a tuturor oamenilor muncii la controlul în vederea depistării locurilor de muncă periculoase. în acest sens, în scopul eliminării surselor de accidente, inspectorii de stat pentru protecția muncii, in colaborare cu organele sindicale, au dispus chiar și oprirea activității unor secții, utilaje și instalații care prezentau pericole iminente pentru securitatea muncii. Au fost organizate concursuri, s-au realizat numeroase schimburi de experiență, dezbateri în adunările grupelor sindicale etc. In cazurile in care nu s-au luat măsurile necesare de prevenire a accidentelor, comițîn- du-se abateri de la normele de protecția muncii, s-au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.Cu toate investițiile făcute, cu toate măsurile întreprinse și sancțiunile aplicate, s-au mai produs insă accidente de muncă, dintre care unele cu urmări grave. După datele statistice, .cauzele acestora țin în cea mai mare parte de încălcarea normelor elementare de protecția și securitatea muncii. Dar cu siguranță și de laitmotivul atît de fals invocat, uneori, de factorii răspunzători : ..... Venise omul de la țară, atîta priceput el...“. Pentru că acest om venit de la țară — și aici nu-i vorba numai de el — a venit într-o întreprindere sau pe un șantier conduse de oameni pregătiți pentru acea muncă, plătiți pentru acea muncă. Și știm cu toții că legile țării — fundamentate pe înaltul țel al politicii partidului nostru de a se manifesta o grijă deosebită față de om în toate împrejurările vieții și activității Iui— nu permit, sub nici o formă, într-un loc de muncă sau altul ca viața unui om să fie pusă in pericol. E firesc, atunci, să ne întrebăm : de ce, totuși, accidentele de muncă nu pot fi evitate complet ?Multe dintre concluziile reținute de noi la acea analiză — la care au participat’ conducătorii tuturor unităților economice de stat din județ, cadre cu munci de răspundere din Uniunea Generală a Sindicatelor și din ministere, activiști de partid — se referă nu atît la formele de instruire pentru protecția muncii, multe la număr, ci la superficialitatea cu care acestea, precum și alte laturi ale activității de protecție a muncii sînt privite de către unele cadre de conducere.în primul rînd, nu se poate vorbi de o preocupare concretă, permanentă pentru protecția muncii la toți conducătorii de unității Și cînd indisciplina face casă bună în birouri, dă tîrcoale și în secțiile de producție. Și de aici pină la accidentele de muncă e un drum foarte scurt. Uneori — de numai cițiva pași. Alteori — e mai lung, ca în cazul celor care cheltuiesc fondurile destinate protecției muncii în alte scopuri. Căci se mai intimplă și așa ceva : I.R.E. București, de exemplu, a procurat din aceste fonduri dormitoare-remorci, „Avicola" Cre- vedia — dezinfectanți pentru halele de păsări, iar Grupul de exploatare portuară din Giurgiu a plătit, nici mai mult nici mai puțin, din aceleași fonduri, unele lucrări de reparații la vinciuri și macarale (!!). De aceea, nu-i de mirare că unii directori, cînd

e vorba de controlul modului în care se fac instructajele de protecția muncii, sînt mereu ocupați, lăsind această treabă în grija subalternilor. Care au și ei destule pe cap. Și atunci președintele sindicatului ii cheamă sau se duce el pe la responsabilii cu protecția muncii, pe la șefii de secții — rugind sau amenințînd : „faceți, tovarăși, instructajele, că
însemnări pe marginea 
unei analize recente 

in județul Ilfov

parcă văd că vine un control..." sau „vă atrag atenția pentru ultima dată că dacă mîine nu găsesc toate fișele de instructaj semnate, vă sancționez !“Desigur, este bine că președintele sindicatului se ocupă personal de aceste probleme. Și nici nu este rău că „amenință" pe unul sau pe altul dintre cei care nu tși fac datoria. Rău este că, uneori, doar „amenință" și nu cere să se aplice riguros legea, că mai acceptă soluții formale.Trebuie spus, de asemenea, că în unele cazuri nici organizațiile de partid nu exercită controlul necesar, nu întreprind, împreună cu sindicatul și U.T.C.-ul, acele acțiuni de masă cu caracter educativ, menite să prevină accidentele. Și — așa cum s-a subliniat și la analiza la care

ne-am referit — exemplele bune de urmat nu lipsesc.în oricare întreprindere Întrebi de brigăzile artistice de agitație, ți se va spune că există, dar nu sînt prea dese cazurile în care acestea intervin, cu programe scurte, în problemele zilnice de muncă. Unele stații de radioamplificare sînt, de regulă, mult mai preocupate de ultimele noutăți din muzica ușoară, de rezultatele echipei de fotbal a întreprinderii decit de respectarea sau încălcarea normelor de protecția și securitatea muncii. Unele observații critice s-au făcut și cu privire la agitația vizuală, inclusiv despre gazetele satirice goale, despre folosirea sporadică a filmelor și diapozitivelor in educarea colectivelor de muncă în acest sens.După cum a rezultat din analiza organizată de consiliul județean al sindicatelor, slaba asistență tehnică pe tot parcursul procesului de muncă, furnizarea unor mașini și utilaje incomplete, calitatea discutabilă a unor materiale și echipamente reprezintă alte cauze care alimentează sursele de pericol. Măsurile stabilite de consiliul județean al sindicatelor — în lumina programului inițiat în același scop de guvern și de Uniunea Generală a Sindicatelor — vizează curmarea unor asemenea stări de lucruri. Ele vor fi cu atît mai eficiente cu cît la fiecare loc de muncă, fiecare om al muncii — indiferent de funcție — va înțelege să le traducă în viață întocmai, să respecte normele de protecția muncii în orice împrejurare.
Alexandru BRAD

în aceasta luna, la dispoziția cumpărătorilor

140 000 DE SORTIMENTE DE TEXTILE SI ÎNCĂLȚĂMINTE
1 IPentru a face față solicitărilor lunii decembrie, întreprinderile comerciale specializate în textile-încălțăminte s-au pregătit din vreme. în primul rind au luat măsuri, în strînsă colaborare cu furnizorii, pentru ca în depozite și magazine să se afle cantități suficiente de mărfuri.— In comparație cu aceeași perioadă a anului trecut — ne informa tovarășul Silviu Ștefan, director în Ministerul Comerțului Interior — întreprinderile industriei ușoare ne-au livrat cantități • mult sporite de mărfuri, suplimentîndu-și chiar propriile prevederi de plan. Poate ar trebui să menționez că, în cele 11 luni ale anului acesta, am primit de la furnizorii noștri din acest sector, peste plan, produse în valoare de circa un miliard de lei. Și tg articolele de sezon. Care interesează acum publicul cumpărător, s-au înregistrat ’ importante depășiri: 15 milioane metri țesături de bumbac, 4 milioane metri țesături de Iînă, 1.5 milioane metri țesături din mătase, de peste două ori mai multe țesături din in, aproximativ 6 milioane perechi încălțăminte din piele, tricotaje in valoare de 350 milioane lei, precum și importante cantități de confecții, galanterie, marochină- rie etc....Aceste cifre, care nu sînt decît un supliment și un adaos la cantitățile contractate pentru acest anotimp, ne dau o imagine a eforturilor pe care industria și comerțul le-au făcut ți continuă să le facă pentru

ca magazinele care vînd confecții. tricotaje, încălțăminte să fie cît mai bine aprovizionate, astfel incit cumpărătorii să poată găsi produsele de care au nevoie în acest sezon și care răspund gustului și preferințelor lor. De altminteri, în această lună, magazinele se întrec, parcă, să ofere o cit mai mare abundență de produse.Paralel cu strădania de a spori cantitățile de textile și încălțăminte puse la dispoziția populației, se fac simțite măsurile ce s-au luat pentru o cit mai largă diversificare a producției. Este de ajuns, credem, să arătăm că — în acest sector al comerțului — există în vîn- zare nu mai puțin de 140 000 de sortimente de produse, față de 60 000 cîte erau la începutul acestui cincinal. Numai în domeniul încălțămintei de iarnă, de pildă, sg prodjțc circa 400 de sortimente. Aceste cifre reflectă efortul creatorilor de modele din întreprinderile producătoare de a da un răspuns pozitiv exigentelor crescute ale publicului, gustului acestuia, in permanentă evoluție. Totodată, varietatea de modele realizate este rodul fanteziei creatorilor, al studierii tendințelor modei, dar și al materialelor noi care au fost puse la dispoziția producătorilor. încălțămintea — mai ales cea pentru copii — a putut fi realizată într-o mare diversitate de modele și culori, datorită introducerii în fabricație a pielei sintetice (cunoscută sub denumirile de difur și si- lur); gama tricotajelor s-a tm- bogățit prin folosirea unui nou

tip de fire — firele acrilice ; confecțiile, îndeosebi cele pentru adolescenți, au devenit mai atrăgătoare, datorită contexturilor noi realizate de întreprinderile textile.Desigur, toate acestea sînt rezultatele parțiale, dar foarte vizibile, ale unui întreg șir de măsuri întreprinse de comerț în strînsă colaborare cu producătorii, măsuri menite să îmbunătățească — atît cantitativ, cît și sortimental — aprovizionarea populației cu acest gen de mărfuri. Iar pentru ca eforturile ce se fac în acest sens, pe plan central, să fie resimțite în fiecare unitate comercială, la direcția de resort din Ministerul Comerțului Interior aflăm că s-au întreprins o serie de acțiuni care au drept scop realizarea unui sistem de aprovizionare foarte prompt și eficient a unităților cu amănuntul: depozitele lucrează în schimburi prelungite, astfel ca în cel mult 24 de ore orice comandă primită din unități să fie onorată; a fost sporită frecvența aprovizionării magazinelor pentru a nu se crea goluri la anumite sortimente, iar aducerea mărfii să nu stingherească cu nimic vînzarea: magazinele, Ia rîndul lor, au luat măsuri pentru crearea de noi puncte de vinzare la acele raioane unde cererea este mai mare (marochinărie, galanterie și altele — dintre cele ce vînd articoje pentru cadouri), o grijă deosebită acor- dîndu-se ambalajului, adecvat, firește, unui dar; chioșcurile, to- netele au apărut, în număr mare, pe arterele comerciale ale orașelor, oferind trecătorilor o gamă diversă de produse; marile magazine universale din toate orașele țării organizează expoziții cu vinzare și parăzi ale modei, care informează publicul despre tot ce e nou și interesant, facilitînd. în același timp, alegerea obiectului preferat.Așadar, „luna cadourilor" este o acțiune comercială temeinic organizată, care oferă publicului cumpărător posibilitatea de a beneficia de rezultatele concrete ale eforturilor evidente făcute, în acest an. de comerț $1 industrie pentru îmbogățirea gamei sortimentale și sporirea cantităților la mărfurile mult solicitate de populație.
Rodica ȘERBAN
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Un zîmbet arogant 
sub „Reflector"Prima parte a emisiunii „Reflector" de vineri seară ar trebui — după opinia noastră — reluată. Ar trebui reluată și completată, pentru că a lăsat in mintea noastră, a telespectatorilor care am urmărit-o, foarte multe întrebări. Ne-a adus în fața ochilor fapte și replici care ne îndeamnă să medităm asupra unor mentalități ce depășesc cu mult cadrul strict al respectivei anchete și ne obligă la o atitudine mai fermă față de ele. De pildă, pe fondul unor imagini care vorbesc despre risipă ji poluarea mediului intr-o zonă de la marginea Combinatului de celuloză și hîrtie din Drobeta Turnu-Seve- rin apare, între alții, un judecător, care își face „autocritica" pentru că a anulat amenda de 2 000 lei aplicată directorului — învinuit de risipa fibrei de lemn (20 tone pe zi, spun doi dintre interlocutori, numai 5 — 10 tone, spune directorul), precum și de poluarea apei. Atunci cind am dat soluția nu văzusem ceea ce văd acum — spune judecătorul privind peisajul din jurul său.Și ? Ce s-a întîm- plat mai departe sau ce se va întîmpla ? A fost anulată... anularea amenzii, a fost sau va fi restabilită legalitatea ? Oare societatea poate accepta „autocritica" pentru neaplicarea legii ? Ni

meni nu poate invoca necunoașterea legii ca scuză pentru încălcarea el. Omul legii poate invoca necunoașterea faptelor ca o scuză pentru soluția nelegală pe care o dă ?Știm că, uneori, a- menzi pentru pagube reale sînt plătite din fondul întreprinderii, adică din bugetul statului, adică din punga noastră, deși ele s-au născut din neglijența, iresponsabilitatea sau nepriceperea unor persoane cu identități foarte precise. Dar asta nu se mai poate admite !Apare apoi pe ecran însuși directorul combinatului, tovarășul Despinoiu. Reporterul ii pune întrebări grave, operatorul îl filmează, iar telespectatorii au în fața lor un om cu un zîmbet mulțumit și care nu găsește nici măcar un cuvînt de regret pentru imaginea în mijlocul căreia se află, pentru cele numai 5—10 tone pe care — spunea el — le risipește combinatul în fiecare zi, pentru infestarea apei. Reporterul îi pune întrebări grave, iar directorul combinatului răspunde pe alături, arborînd în continuare același zîmbet. Un zîmbet care nu poate înlocui nici măcar o fărîmă din materia primă „dusă pe apa sîmbetei", un zîmbet care nu poate să limpezească nici măcar o picătură din apa murdărită.

Și vine și finalul a- cestei emisiuni. Adjunctul ministrului de resort, tovarășul V, Chiribău, își expune punctul de vedere sobru, concret, așa cum ii stă bine unui om cu a- semenea răspunderi. Dar vine și finalul... finalului. în care auzim : „Tovarășul Despinoiu asigură, și pe această cale, că va lua măsuri pentru...". In primul rînd, de ce „și pe această cale" ? A mai fost și alta ? Nu am aflat. Și-a făcut directorul autocritica ? Unde, cînd ? Nu am aflat. Poate „între patru ochi" ; dar de ce „între patru ochi" și nu în fața milioanelor de perechi de ochi care i-au urmărit răspunsurile, zîmbetul mulțumit și... scuzați, aroganța ?Iată de ce spurțeam că imaginile și replicile prezentate pe micul ecran în respectiva emisiune pun probleme ce depășesc cadrul anchetei în cauză. Iată de ce spuneam că ar fi bine ca această primă parte a emisiunii să fie reluată. Și, dacă s-ar putea, măcar cîte- va secvențe — cele în care directorul combinatului, în locul răspunsurilor așteptate, ne-a oferit zîmbetul lui mulțumit și arogant — să fie reluat.e cu încetinitorul. Pentru ca acei ce trebuie să aplice legea — să vadă, să audă și să-și facă datoria.
A. PARASCHIV

Piese de schimb pentru radio și televizoareMagazinul „Dioda" din București (Bd. 1 Mai,126) pune la dispoziția cumpărătorilor din București și din provincie întregul sortiment de piese de schimb pentru televizoare, radioreceptoare, magnetofoane și picupuri. Magazinul este aprovizionat zilnic cu tuburi cinescop, difuzoare, tranzistori, bobine, circuite imprimate, transformatoare, condensatoare, potențiometre, plăci cu circuite, comutatoare, clavia

turi, carcase pentru difuzoare, cutii pentru baterii, antene și altele. Piesele de schimb pe care le asigură magazinul „Dioda" sînt atît pentru aparatele aflate în producția curentă, cît și pentru tipurile mai vechi, indigene și din import. Magazinul „Dioda" efectuează vînzarea pieselor de schimb și prin poștă, contra ramburs, pe baza unei comenzi transmise printr-o simplă carte poștală, plata făcîndu-se la primirea coletului.

O căruță cu cai mergea agale 
exact pe axul șoselei, punind in 
pericol circulația și pe o parte și 
pe alta a acesteia. In căruță — A- 
lexandru Husar, care intrecuse 
măsura cu băutura, inainte de a 
porni la drum Cum era întune
ric, iar căruța nu avea felinar 
de semnalizare (absolut obliga
toriu in condițiile deplasării 
noaptea pe drumurile publice) 
n-a fost observată de șoferul 
Ștefan Popovici, aflat la volanul 
autobuzului 31—IL—1511, de la 
I.T.A. Călărași. Și astfel, izbitu
ra n-a mai putut fi evitată. Ur
marea : căruțașul a fost acciden
tat și se află acum in spital.
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Petre POPA
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Am efectuat un sondaj prin amintirile citorva oameni. I-am întrebat ce le evocă și ce cred în legătură cu fapta pe care un om a comis-o la cinci, zece, douăzeci de ani după ce dinșii l-au cunoscut ori s-au despărțit de el.în toamna aceasta, omul respectiv a furat. Pe cei care, de-a lungul biografiei, i-au fost, pe rînd, învățător, secretar de organizație U.T.C., conducător al locului de muncă — deci factori de educație — i-am întrebat ce cred despre faptul că cel ce le-a fost elev, consătean, coleg de muncă a comis un furt din avutul obștesc. Un fapt care pe noi ne-a frapat, nu atit prin proporțiile, cit prin particularitățile lui.Să fim mai expliciți. în această toamnă, lui Gheor- ghe Beleagă. în vîrstă de 33 de ani, tractorist la I.M.A. Strejești, județul Olt, i s-a încredințat pentru prima dată o combină. Intrînd în lanul cu floarea-soare- lui, el a recoltat ce a recoltat, și cînd a văzut trecind pe acolo cițiva oameni (dintr-un alt sat, de la o altă cooperativă) i-a chemat și „le-a oferit" 650 kg de semințe.Caracterul de capriciu al faptei s-a văzut și din așa- zisul „preț" de vinzare al grăunțelor; Gh. B. le oferea la valoarea de cinci, maximum zece lei sacul. Interesează mai puțin faptul dacă o făcea pe galantonul sau dorea să meargă afacerea mai repede. Chilipirgiii luau prețioasele semințe de floarea-soarelui ca să Ie dea la curci și nu e de mirare că bunurile obținute pe o nimica toată

au fost găsite aruncate prin viroage, prin vii. prin gunoaie. Iar, drept culme a întregului abuz, Ia apariția precipitată a șefului de fermă. Gh. B., în loc să intre in pămînt de rușine, a avut îndrăzneala să-1 insulte și să-I bruscheze.De obicei, în fața unei a- semenea fapte căutăm microclimatul care a ingă- duit-o direct sau Indirect,

au făcut cei ce trebuiau să-i transmită cît de cit regulile noastre de conduită 7Se putea ca fapta să fi fost un accident. Și, ca să ne lămurim indoielile, am Încercat un examen „teoretic" cu Gh. B. L-am invitat deci să se refere Ia un fapt cunoscut din Viața lui, la o întîmplare cu tilc, o povață convingătoare a cuiva, un cuvînt înaripat

Idei corecte în sine, dar, din păcate, ele nu rezumă, ci la ele se rezumă, în a- cest caz, Comoara de conștiință civică pe care Gh. B. ar trebui să o stăpinească.Nici o amintire deosebită, din copilărie, din școală, din perioada in care a fost utecist, din perioada in care a fost cooperator.Iată un serios prilej de reflecție pentru cei a căror
Amintiri uitate... 

înainte de a le avea
— ANCHETA SOCIALĂ —

ne întrebăm unde a fost și ce a făcut colectivul de s-a ajuns la abatere. Credem că e normal să nu „parcelăm" noțiunea de colectiv, ci să o vedem larg desfășurată în timp. Adică să ne întrebăm, din cînd în cînd, cum decurge viața unui om pe care l-am cunoscut cînd- va, cum va decurge Viața unui om lingă care muncim și trăim acum. Nu din simplă Curiozitate, ci pentru a ne lămuri ce-am transmis și ce transmitem celor din jur, ce-am primit și ce primim de la ceilalți, ca bagaj de convingeri, principii și reguli de conduită ?In acest sens ne-am întrebat și pe lîngă cine a trăit Gheorghe Beleagă pî- nă acum, cine au fost principalii lui îndrumători in viață. Ne-am întrebat : ce

care i-a mers vreodată la inimă, orice ar fi putut contura noțiuni fundamentale ca : cinstea, munca altuia, avut obștesc, ordinea în producție. N-a putut să ne spună lucruri prea convingătoare. Nu ne îndoim că vinovatul de astăzi a cunoscut in viata lui zeci șt sute de oameni exemplari, corecți, harnici, dar, din păcate. se pare că nici unul nu și-a croit drum spre Inima și conștiința lui.— Ce este acela avut obștesc ? Ce Înseamnă a- ceste două cuvinte ?— Avut obștesc înseamnă să nu facem risipă sau să nu dăm grîu în paie.— De ce să nu facem risipă ?— Păi, atuncea, ce să mai strîngem dacă-1 aruncăm pe jos 7

viață s-a interferat cu viata lui Gh. B„ ca și pentru oricare dintre noi. Sintem in drept să ne întrebăm : cu ce putere de convingere transmitem celor lîngă care trăim adevărurile temeinice care formează însăși viața noastră ? Cum ne îmbogățim conștiința și cum îmbogățim conștiința celorlalți prin circulația de idei și de patos, de reguli de conduită și de noțiuni fundamentale, realizată nu o zi, nu două, trei, in orele de program sau la manifestările educative, ci de-a lungul întregii existențe, clipă de clipă. Care este „darul" spiritual pe care il așezăm in bagajul de-o viață al celor lîngă care muncim și trăim un timp ?De pe aceste poziții l-am Întrebat și pe cei mențio

nați din biografia lui Gh. B. ce-și amintesc să-i fi transmis? Nu ca precepte generale, ci să ne indice o singură clipă deosebită, arzătoare, un moment de neuitat în care să fi simțit și ei că cel care ne nedumerește astăzi a reținut ceva pentru viața lui.Foștii învățători sînt pensionari, plecați din comună ; l-am găsit pe unul dintre ei, cu greu. Ne-a rugat să nu-1 facem de ris la bătrinețe... Am întrebat-o pe cea care a fost mai multi ani secretara organizației revoluționare de tineret, ce își amintește despre viața de utecist a lui Gh. Beleagă și tot ce ne-a putut spune a fost: „Nu prea ducea activitate de U.T.C. II prindeam pe Ia horă și pe la zile-muncă să-și achite cotizația. Era greu ca fată să fii secretară, el era neînsurat".I-am întrebat. In sfîrșit, pe cei mai recenți și mai apropiați tovarăși ai lui, ce cred despre fapta lui Beleagă, cum și-o explică. Ion Boerescu — șef de secție, președintele comitetului sindical — și Marin Speriatu, organizatorul grupei sindicale, s-au zbătut să ne convingă : „Crede- ți-ne ! E cel mai bun om al secției ! E cel mai bun combiner !“. Ne-am mirat cum într-o secție formată din 18 muncitori, 15 sînt membri de partid, iar „cel mai bun" face parte dintre ceilalți trei, ca să ne dumirim că, de fapt, afirmația întărește constatarea generală a cazului : cei 15 care lucrau cot la cot cu Gh. B. se mulțumeau să-l admire pentru dibăcia lui

la mînuitul uneltelor, fără să le pese de ceea ce gin- dește despre viață. Nu e o scăpare din vedere, ci un spirit de gravă indiferență ; il atestă și „cumse- cădenia" directorului întreprinderii, Nicolae Toșu, care, in pofida unor probe de necontestat, s-a străduit să ne acrediteze nici mai mult, nici mai puțin decît ideea că Beleagă e nevinovat, că n-a comis fapta sau „n-a fost chiar așa !“Dar, din păcate, a fost cel puțin „chiar așa" ; Gh. B. este un om intrat într-un impas etic paradoxal, dar nu inexplicabil. S-a întîm- plat ca în el să se adune un șir întreg de atitudini formale față de viață și e- ducație, o sumă de reacții indiferente, o seamă de intervenții educative neadecvate, unele de toleranță — ca cele ale interlocutorilor de la I.M.A. — altele principiale, dar făcute fără har și fără convingere.Era imposibil ca biografia lui Gh. B. să nu fie marcată de vecinătățile u- nei sumedenii de oameni exemplari. Dar s-a intîm- plat ca exemplul lor să ră- mină doar... vecțn. Nu contestăm că aceia au fost transmițători ai regulilor și noțiunilor noastre de viață, dar le-au transmis prea abstract, rece, nememorabil. E bine să ne întrebăm despre foștii tovarăși de muncă, de organizație, despre foștii elevi sau consăteni : ce mai face X ? Cum se mai poartă Y! Nu ca o curiozitate simplă, ci pentru a vedea cum am transmis ardoarea convingerilor noastre.
Serqlu ANDON 
R. EMIL IAN

Realizări ale meșteșugarilor mureșeniO mare parte din producția unităților cooperației meșteșugărești din județul Mureș se exportă în 15 țări ale lumii. Conducerea U.J.C.M. Mureș a luat măsuri ca aceeași gamă de produse și de aceeași calitate să fie livrate și pe piața internă. In magazine din numeroase localități din țară, meșteșugarii mureșeni sînt pre- zenți cu produse rezultate din prelucrarea lemnului, sticlei și metalului, cu confecții, marochinărie, artizanat, mobilier pentru
sibiu Unități

Ca și in alte localități ale țării, în Sibiu se construiește mult nu numai pentru dezvoltarea puternicei sale industrii, ci și pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit ale cetățenilor. In acest sens, noile cartiere și ansambluri de locuințe constituie tot atîtea exemple grăitoare. Evident, în condițiile noii geografii social-edilitare a orașului, o problemă de prim ordin trebuia să devină cea a dezvoltării și organizării rețelei comerciale. Preocupările stăruitoare In acest sens ale direcției comerciale județene au dus la reali-

copii, textile executate prin valorificarea cupoanelor, obiecte decorative, obiecte de ceramică, cusături și altele. în curind, se va deschide la Tirgu- Mureș un nou magazin de prezentare și vinzare a produselor proprii. Sondarea permanentă a opiniilor publicului rămîne și în continuare latura determinantă a îmbunătățirii activității în cele 18 unități de care dispune U.J.C.M. Mureș. (Cornel Pogăceanu).
comerciale noi
zări notabile, așa cum sînt cele din cartierul „Hipodrom", cel mai mare și mai nou cartier de locuințe din Sibiu. Aici a fost Inaugurat, între altele, un mare complex comercial, care, pe lîngă magazine de mărfuri industriale, de legume și fructe, librărie, cofetărie, restaurant, farmacie, poștă etc., dispune și de un supermagazin alimentar cu autoservire, precum și de unități prestatoare de servicii. Alte unități, la fel de mari și de moderne, au fost construite pe șoseaua Mihai Viteazul. (N. Brujan).
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etapă de mare răspundere

în activitatea constructorilor și beneficiarilorUltima lună a anului constituie o perioadă de virf pentru lucrătorii de pe șantierele de investiții. Pretutindeni se cer eforturi susținute, o muncă bine organizată, pentru a asigura un înalt ritm de lucru la fiecare obiectiv, pentru a recupera restanțele și a asigura pu- nerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție planificate în acest an. Cum acționează, concret, în aceste zile, lucrătorii de pe șantierele platformei petrochimice mărim în ancheta „Scinteii".Pentru factorii cu responsabilități în realizarea obiectivelor de investiții de pe platforma Combinatului petrochimic din Pitești, luna decembrie se detașează nu numai ca o perioadă de maximă și exigentă solicitate, ci și ca o perioadă foarte rodnică din activitatea lor. Potrivit programării făcute, în această lună urmează să intre în funcțiune un număr mare de instalații petrochimice, destinate să contribuie într-o importantă măsură la creșterea și diversificarea producției combinatului în viitorul cincinal. Se cuvine subliniat că finalizarea cit mai rapidă a noilor capacități productive este impusă și de faptul că, în marea lor majoritate, termenele de punere în funcțiune inițiale au fost depășite, fiind .replanificate.Care sînt perspectivele de respectare a noilor termene fixate ? Să reținem, pentru început, punctul de vedere al ing. Ion Boteanu, director de producție al combinatului :— Dispunem de suficiente condiții pentru a asigura intrarea în producție la datele stabilite a tuturor noilor instalații. Graficul de punere în funcțiune este însă încărcat. Pentru realizarea lui integrală am elaborat, pe baza unei ample analize asupra stadiului de execuție a lucrărilor — efectuată cu sprijinul conducerii Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Construcțiilor Industriale — un mobilizator program de acțiune. Cel mai important lucru care ni se cere acum, nonă, tuturor factorilor de răspundere de pe șantier, este să respectăm cu strictețe fiecare din prevederile sale.Așa cum aveam să ne convingem și pe șantier, primul dintre rezultatele măsurilor aplicate îl constituie încheierea aproape în totalitate a lucrărilor de montaj tehnologic. La rîndul său, constructorul — Trustul de construcții industriale Pi-
Lucrări de Realizări remarcabile ale siderurgiștilor gălâțeni
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(Urmare din pag. I)

in circuitul agricol, lucrările necesare careparcelelor identificate

să asigure punerea în valoare a noi suprafețe de pămînt, au fost duse la îndeplinire. Acționîndu-se energic împotriva fenomenelor de risipă sau de degradare a terenurilor, s-a reușit ca, în acest an, suprafața arabilă a județului să crească simțitor. Astfel, prin desțeleniri, cooperativele agricole din Sînmihaiu-Român, Satchinez, Topolovățu-Mare, Chiză- tău, Becicherecu-Mic, Biled, Traian Vuia, Cheveresu-Mare și altele, precum și întreprinderea de specialitate au recuperat și cultivat 2 400 de hectare.Așa după cum ne spunea lng. Ionel Sîrbu, directorul Oficiului județean de cadastru și organizarea teritoriului (O.C.O.T.), în prezent acțiunea de punere în valoare a terenurilor nefolosite continuă. Am fost informați de asemenea că mai multe colective de specialiști de la O.C.O.T., O.I.F., Trustul I.A.S. și Oficiul de studii pedologice și agrochimice au verificat pe teren, împreună cu conducerile unităților agricole, posibilitățile de creștere a suprafețelor arabile, stabilind totodată și volumul de lucrări de investiții aferente. Documentațiile întocmite pentru fiecare unitate agricolă cuprinzind eșalonarea pe ani a terenurilor ce urmează a fi incluse măsurile și ____se prevăd, planul de situații cu delimitarea parcelelor identificate au fost supuse analizei și avizării consiliilor populare comunale, care urmăresc apoi transpunerea lor în viață. Acțiunea de identificare și introducere în circuitul agricol a noi suprafețe de teren s-a soldat cu bune rezultate. Mai există însă mari posibilități în această direcție.în ultima decadă din noiembrie, bunăoară, prin aportul propriu al cooperativelor agricole și al întreprinderilor agricole de stat, precum și prin munca patriotică a locuitorilor comunelor, s-au executat lucrări de desecări însumînd 13 000 metri cubi pămînt dislocat. în acest fel, sarcinile anuale la amenajările hi- droameliorative pe plan local au fost realizate în proporție de 103 la sută, volumul total de pămînt dislocat reprezentând aproape 2 milioane metri cubi. Cele mai bune rezultate au fost obținute de unitățile agricole și locuitorii din comunele Boldur, Cenad, Darova, Fîrdea, Giera, Giroc și altele. Concomitent, pe terenurile cu semănături aparținînd cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat s-au executat și se execută rigole și șanțuri pentru evacuarea apelor stagnate.în aceste zile, sute de țărani cooperatori și alți locuitori din comunele Cenei, Nițchidorf, Clacova, Periam, Pișchia, Remetea Mare participă la săparea de canale pe terenurile cooperativelor agricole. De a- semenea, echipe formate din lucrători din I.A.S., mecanizatori și țărani cooperatori curăță de resturile vegetale canalele principale și secundare care străbat terenurile unităților agricole situate în zonele Ghi- roda — Recaș, Uivar — Pustiniș, Dudeștii Vechi — Beba Veche, Ban- loc — Livezile ș.a.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

★Realizarea programului de îmbunătățiri funciare, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și combatere a eroziunii solului impun măsuri energice și o muncă perseverentă, sistematică din partea tuturor organelor agricole, a organelor și organizațiilor de partid, a întregii țără- nimi în aceste zile de iarnă sînt necesare ample acțiuni de masă care să permită cultivarea în 1976 a întregii suprafețe arabile, sporirea fertilității solului și obținerea pe a- eeastă cale a unor recolte cît mai mari.

Pitești — iată ce ne propunem să ur-tești — a reușit să finalizeze, într-un timp foarte scurt, lucrările de la instalațiile de hidroflnare benzină, de reformare catalitică și concentrate aromatice, de desulfurare gaze și recuperare sulf ș.a.Dar pentru trecerea cu succes a acestui foarte pretențios examen al punerilor în funcțiune din luna decembrie, mai sînt de realizat o serie
La Combinatul petrochimic din Pitești

de tot fost

de lucrări care se impun atenției nu atit prin dimensiune, cit prin complexitatea și strînsa lor succesiune. Dintre ele se remarcă. în prim plan, lucrările de construcții, instalații și izolații.— Ne-am pregătit pentru efectuarea acestui volum de lucrări, ne spunea tov. Alexandru Augur, inspector principal din cadrul trustului construcții industriale. Peste unde a fost necesar, munca a organizată în două schimburi. Efectivele noastre de muncitori au fost redistribuite la lucrările de cea mai mare urgență. Totodată, supravegherea nivelului calitativ al fiecărei lucrări executate este permanent asigurată, în afară de maiștri și șefi de lot, și de către specialiști din conducerea grupului de șantiere.Sînt măsuri bune, a căror aplicare se impune de la sine dacă avem în vedere, de pildă, că pînă la finalizarea fabricii de bitum și a rampei de încărcare automată a carburanților mai sînt destule de făcut. Aceste măsuri trebuie privite însă ca un punct de plecare pentru inițierea, în

încă de la 30 noiembrie, colectivul Combinatului siderurgic de la Galați a raportat realizarea prevederilor de plan ale cincinalului 1971—1975, perioadă fertilă pentru toate sectoarele marelui combinat. în cincinalul actual, aici au fost puse în funcțiune noi și importante obiective, care au asigurat dublarea capacităților de producție existente in 1970. Este vorba de primele patru baterii de cocsificare, două furnale de cite 1 700 mc fiecare, oțelăria nr. 2 cu conver- tizoare, oțelăria electrică, laminorul de benzi la cald, laminorul de benzi la rece. La execuția acestor obiective, o contribuție esențială a avut-o întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galați, după proiectele IPROMET București, și cu utilaje fabricate în mare parte în țară. în acești cinci ani a crescut de 2,2 ori producția de fontă și oțel a combinatului și de a- proape 3 ori cea de laminate finite. Totodată s-au asimilat 141 noi mărci de oțeluri, între care cele necesare fabricației de re- cipienți, cazane, construcții navale șl construcții de înaltă rezistență, autoturisme și autocamioane. țevi sudate etc. Producția marfă a combinatului a înregistrat o creștere de 3,4 ori, cu un ritm mediu anual de creș-

DIN EXPERIENȚA

COOPERATIVELOR
Roade ale pămîntului bine fertilizat

AGRICOLE FRUNTAȘE de oameni pricepuți si harnici
9

răspunsașezată dealu-

în acest an, cooperatorii din Scor- niccști-Olt au reeditat sau. mai bine zis, au depășit rezultatele din 1974 în ce privește nivelul recoltelor. Două cifre sint concludente : la griu au obținut o recoltă medie de 5 416 kg la hectar pe 675 hectare teren neirigat, iar la porumb — de 7 573 kg boabe la hectar pe întreaga suprafață de 750 hectare. Sînt succese remarcabile din două motive : cooperativa dispune de terenuri cu fertilitate scăzută, iar în acest an, după cum se știe, condițiile climatice n-au fost prea favorabile pentru agricultură. Cum s-au realizat aceste producții 7 Am căutat, la fața locului, la această întrebare.Comuna Scornicești este într-un loc pitoresc, unde rile alternează cu cîmpii netede. Pe vremuri, aici erau păminturile cele mai sărace. Locuitorii le numeau „smolniță". Oamenii au „însănătoșit" aceste pămînturi. le-au ridicat muiț randamentul. Căutăm să aflăm mai multe amănunte despre pămînt, despre metodele care au făcut cu putință ca pe aceste terenuri să se obțină recolte mari.Pe tovarășul Radu Vitan, ingine- rul-șef, l-am găsit la intrarea în cele 16 hectare de seră ale cooperativei — o adevărată cupolă de sticlă, la adăpostul căreia, acum, în sezonul rece, roșiile au dat în copt.— Vă interesează, așadar, pămîntul. Pedologii l-au clasificat în 5 grupe de fertilitate. Cel mai bun — categoria I — se află în Bărăgan. La noi este de categoria a III-a și a IV-a. Dar oricine din Scornicești ar putea să vă spună cîte ceva despre cum a fost și este pămîntul.— Mulți ani am trudit mult, dar cu puțin folos, pe pămîntul acesta — ne spune bătrînul Ion Asprită — pentru că nu era bun nici de cărămizi. E iute și crapă cînd îl arzi. Ce să mai vorbim de agricultură! Toți ne amintim cit de greu se lucra. Dacă nu-1 arai atunci cind trebuia, nu mai puteai să-1 cultivi. Pe secetă se întărea 

zilele imediat următoare, a unor acțiuni și mai viguroase, menite să îmbunătățească colaborarea cu celelalte antreprize de specialitate, astfel incit să permită o mobilizare și mal energică a forțelor și mijloacelor pe șantier.Problema numărul unu pe șantierul combinatului petrochimic o constituie pregătirea și desfășurarea cu maximă atenție și răspundere a probelor tehnologice. Fără excepție, instalațiile prevăzute pentru acest an se află în pragul sau în plină desfășurare a acestor probe. Din păcate, se constată că. In pofida eforturilor depuse de către conducerea combinatului, rezultatele obținute sînt încă inegale, nu se ridică 

în toate cazurile la înălțimea așteptărilor. Iată două exemple grăitoare. Respectînd integral programul de măsuri întocmit și verificind temeinic, la timpul stabilit, instalația da distilare atmosferică și în vid, beneficiarul a reușit să efectueze cu succes probele tehnologice și s-o dea în exploatare — așa cum era prevăzut, de altfel — la sfîrșitul lunii noiembrie. Ce relevă o succintă analiză a modului în care a fost realizată a- ceastă importantă capacitate 7 Mai întîi, grija deosebită pentru punerea în stare de perfectă, funcționare a mașinilor și utilajelor, precum și pregătirea temeinică, in cele mal mici detalii, a fiecărei etape din cadrul perioadei destinate probelor tehnologice. Două dintre plicate au contribuit în țial la reușita deplină în examen. Este vorba de de către beneficiar a unei asistențe complete și competente Ia toate locurile de muncă-cheie, ca și de activitatea desfășurată de brigăzile complexe de specialiști care lucrează in proiectare, cercetare și producție, a

măsurile a- tpod esen- fața acestui organizarea

tere de 27,6 la sută. Ca urmare a creșterii calității și competitivității produselor combinatului gă- lățean pe piața mondială, planul la export pentru actualul cincinal a fost îndeplinit cu un an mai devreme. A crescut de 2,3 ori productivitatea muncii, pe această bază obținîndu-se peste 70 la sută din sporul producției industriale. în această

că te scufundai în el. este pensionar al coopera- el muncește în continuare la sectorul zootehnic, pen-
și se făcea ca betonul, iar pe ploaie se înmuiaBătrînul tivei, dar ca paznic tru că, zice el, nu poate sta acasă cînd vede cum a înflorit pămîntul.Da, la Scorniceștl a înflorit pămin- tul 1In ultimii ani, cu ajutorul cercetătorilor de la stațiunea Albota, oamenii din Scornicești au transformat aceste terenuri în pămînturi roditoa

la scornicești-olt : 5416 kg griu
și 7 573 kg porumb boabe la hectar
re. Seara, la sediul cooperativei, președintele, tovarășul Vasile Bărbules- cu, ne pune la dispoziție un material — sinteza la lucrarea de diplomă cu tema : „Eficiența economică a unui sistem agricol specific solului de tip smolniță la cooperativa agricolă din Scornicești, județul Olt".Puteam extrage multe dintr-o asemenea lucrare, dar preferăm relatările directe.— Noi am urmărit cercetările făcute la stațiunea de la Albota. Am fost receptivi la îndemnurile specialiștilor și aceasta ne-a prins bine Metodele aplicate sînt cunoscute. Cu un dispozitiv construit pe plan local se afinează solul pe adincimea de 55—60 cm și la distanțe de 140 cm Lucrarea se execută la interval de 3 ani în felul acesta, apa din ploi pătrunde în adincime și constituie un • adevărat rezervor pentru plante in perioada de secetă, constă în amendarea a-i scădea aciditatea, tilizarea cu gunoi de șăminte chimice. 

A doua metodă solului pentru însoțită de fer- grajd și tngră-

căror sarcină principală constă acum în a controla modul în care funcționează fiecare utilaj și instalație și a interveni, fără întîrziere, pentru prevenirea sau remedierea oricărei defecțiuni.Nu putem consemna însă același lucru in cazul instalației de oxid de etilenă și glicoli, a cărei intrare in funcțiune a fost temporar amînată. Motivul : în timpul probelor, specialiștii din combinat au constatat că instalația de automatizare nu funcționează cu precizia cerută. Dincolo de aspectul tehnic al acestei chestiuni, reținem faptul că unele lucrări de specialitate au fost executate în grabă și, deci, nu prea bine, iar verificarea lor s-a făcut „în mare" și, ca atare, asigurările date inițial nu s-au confirmat în practică.Concluziile investigațiilor noastre se impun de la sine. în primul rind, există fără îndoială posibilități efective pentru punerea rapidă în funcțiune a noilor instalații din cadrul Combinatului petrochimic din Pitești. Important este însă ca programele de măsuri stabilite să fie duse Ia îndeplinire cu răspundere și punctualitate de către toți factorii interesați,, cu mențiunea specială că, în paralel cu urmărirea permanentă a executării de urgență a ultimelor lucrări, trebuie asigurat un control extrem de exigent asupra calității lor, astfel îneît să fie evitate, pe parcursul desfășurării probelor tehnologice, orice defecțiuni la un utilaj sau altul. Răspunderea principală pentru respectarea cu strictețe a acestor cerințe revine beneficiarului de investiții. El este primul chemat să* dea dovadă de și mai multă exigență și inițiativă, să determine o amplă concentrare a eforturilor celorlalți factori, să asigure organizarea temeinică a întregii activități ce precede finalizarea noilor capacități. De modul în care se va achita de aceste numeroase îndatoriri ce-î revin, în această perioadă, depinde nemijlocit succesul apropiatului „examen" al intrării în funcțiune a noilor instalații.
Cristian ANTONESCU

pro- pen-

perioadă s-au îmbunătățit mult condițiile de trai ale angajaților, fiind puse la dispoziția acestora noi apartamente. Numai în căminele pentru tineret, numărul locurilor se ridică la aproape 2 200. Au fost date în folosință cămine pentru copii, 8 cantine uzinale, două dispensare și altele. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

Ar fi maî multe de spus despre metodele de „vindecare" a pământurilor prin scormonire și aplicarea de amendamente. Ceea ce se cuvine remarcat în mod deosebit este că pămîntul „însănătoșit" prin metodele amintite și lucrat cu pricepere a devenit foarte darnic. De cinci ani, de cînd au început lucrările de ameliorare, recoltele au crescut continuu. Da, aceleași terenuri care altădată, așa cum își amintesc cei mai în virată, nu dădeau nici 1 000 kg porumb 

Bărăgan.la Scorniceștl recolta supe- obținut aici în

la hectar, rodesc acum înzecit. Rețineți — înzecit ! în acest an, cooperatorii din Scornicești au cules de pe fiecare hectar, in medie, cîte un vagon de porumb știuleți. Mai precis— cîte 7 573 kg boabe la hectar. Smolniță săracă a ajuns la potențialul cernoziomului dinDe fapt, venisem pentru a scrie despre rioară de grîu ce s-aacest an, pentru care cooperativa a fost distinsă cu medalia de aur „Secera și Ciocanul". La grîu, ca și la porumb, recoltele în continuă creștere au la bază aplicarea măsurilor de ameliorare și fertilizare a pămin- tului. Cifrele care arată recoltele medii de griu la hectar, pe ani. sînt edificatoare : 1972 — 4 201 kg ; 1973— 3 400 kg ; 1974 — 4 850 kg ; 1975 - 5 416 kg. La porumb, creșterile sint și mai mari. Recolta medie la hectar a sporit de la 2 255 kg boabe în 1968 la 5 806 în 1973 și la 7 573 in acest an. Unii, citind aceste cifre, ar fi înclinați

Producția complexă, de înaltă tehnicitate, a întreprinderii „Electroputere" din Craiova este dlrl|atd de un calcu
lator electronic. In fotografie: sala calculatorului Foto : E. Dichiseanu

Proiectul Legii cu privire la 
producția bunurilor alimentare

în cadrul dezbaterii publice, publicăm astăzi, In continuare, aprecieri, propuneri și sugestii in legătură cu proiectul Legii cu privire la producția bunurilor alimentare, cuprinse in scrisori adresate redacției ziarului nostru.
Exigențe sporite in domeniul diversificării producțieiîn cadrul sectorului industrie agro- alimentară, fabricarea produselor zaharoase ocupă și va ocupa un loc însemnat. Lărgirea gamei de sortimente, ridicarea valorii nutritive a acestora, necesită materii prime de calitate superioară, cu un conținut ridicat de substanță utilă și cit mai diversificate. Cum sînt, de exemplu, făinurile de fructe, diversele produse lactate, fructele confiate, făinurile de legume, sucurile de fructe, diversele fructe de pădure, sîmburii grași etc. Prevederile capitolului II al proiectului de lege ne dau garanția asigurării materiei prime în cantitatea și de calitatea necesare obținerii unor produse superioare. Pe de altă parte, accentul deosebit care se pune în proiectul de lege pe ambalarea duselor alimentare constituie tru fabricile de produse zaharoase o garanție în plus că și prezentarea

Calitatea produselor și calitateaRecentul proiect de lege dat publicității creează un cadru legal mai larg, corespunzător rezolvării tuturor problemelor pe care le ridică în practică producția bunurilor alimentare. Consider, de pildă, binevenită prevederea de la art. 5 care se referă la obligația verificării condițiilor de calitate și sanitare a materiilor prime, și la interzicerea preluării și folosirii în producție a acelor materii prime care nu corespund condițiilor de calitate și sanitar-veterinare, dat fiind faptul că în prezent sînt și unități care nu acordă atenție acestor con-
Buna informare aPrin toate prevederile sale, proiectul Legii cu privire la producția bunurilor alimentare este o nouă și edificatoare expresie a preocupării statornice a partidului și statului nostru 

■

să ce creadă că au fost făcute cine știe cheltuieli.— Da, lucrările cu scormonitorul costă ceva bani, dar le facem o dată la trei ani — explică președintele. Amendamentele nu ne coștă nimic, deoarece atît la noi, cit și în toate cooperativele agricole care au terenuri acide, statul suportă contravaloarea lor. La îngrășăminte chimice nu facem risipă : dăm numai atît cît e nevoie și rezultă din analizele chimice. Eficiența economică ridicată e dată atît de sporirea producției, cit și de reducerea cheltuielilor. Nu luăm un leu de la stat sub formă de credite. Facem totul din fonduri proprii. Și avem de unde. Pînă acum, cooperativa a realizat venituri de 90 milioane, față de 84 milioane cit prevede planul anual, și preliminăm să ajungem la 96 milioane. Creșterea producțiilor — aceasta este baza dezvoltării cooperativei noastre, a vieții noastre mereu mai bune. înalta distincție conferită cu prilejul „Zilei recoltei" ne obligă la mai mult și cooperatorii noștri se vor strădui să obțină recolte și mai mari în anii viitori.In încheiere, merită consemnat un fapt. Călătoream în mașină cu un specialist din Departamentul I.A.S. Era oarecum „invidios'' Uzările cooperativei Scornicești, deoarece rea agricolă de stat din comună a obținut recolte mai mici. „Le vom asigura tot ce au nevoie — u- tilaje, îngrășăminte și amendamente — numai să fie măcar cu un kilogram mai mare recolta la hectar a I.A.S.-ului decît a cooperativei".Cu cit vor fi mai mulți cei care vor propune să-i întreacă pe cei Scornicești — Ia aceeași catego- de fertilitate fi mai bine.

pe rea- agricole din întreprinde-

își din rie vacere vor ciștiga întreaga țară.
a soțului — cu atit Din această între- lucrătorii ogoarelor,

Ion HERȚEG 
Emilian ROUĂ 

producției acesteia va cunoaște o îmbunătățire substanțială, prin folosirea materialelor de ambalare într-un sortiment din ce în ce mai bogat.Dar tocmai în acest scop, consider că este necesar să se prevadă in lege posibilitatea ca în cadrul fiecărei în- ■ treprinderi să se formeze cite un nucleu de cercetare și creație, care — în conformitate cu un program unitar — să aibă sarcina elaborării unor noi sortimente, a modernizării și diversificării ambalajelor de prezentare și de transport, prin valorificarea cu maximum de eficiență a materiilor prime și materialelor de ambalaje fabricate în țară.în altă ordine de idei, este de remarcat faptul că produsele alimentare se vor realiza potrivit legii într-o viziune unitară pe baza rețetelor și tehnologiilor de fabricație stabilite potrivit normelor legale și în concor-
diții. De aceea, propun, în plus, ca plata produselor respective să se facă și în raport de îndeplinirea acestei condiții : să se aplice penalizări acelora care recoltează și livrează laptele în condiții de calitate necorespunzătoare. Iar pentru a-i stimula pe mulgători să recolteze și să livreze laptele în condiții calitative și de igienă propun ca Întotdeauna să se ia în considerare nu numai cantitatea laptelui, ci și măsura în care corespunde stas-ului. De asemenea, în scopul unei eficiente gospodăriri a materiilor prime, propun ca întreaga
cumpărătorilor asupra noilor produsepentru continua ridicare a bunăstării, a standardului de viață al celor ce muncesc. Proiectul legii are meritul de a cuprinde intr-un sistem unitar, cu precizări mai largi și mai clare, obligațiile menite să întărească, pe toată filiera, răspunderea pentru producția bunurilor alimentare. Dar experiența mea de cumpărătoare și gospodină mă determină să formulez unele propuneri pentru definitivarea acestui proiect. Astfel, la secțiunea a III-a — Livrarea bunurilor alimentare — ar trebui să se includă o prevedere menită să determine obligativitatea reclamei, a prezentării detaliate a caracteristicilor și modalităților de folosire și preparare a noilor produse alimentare. Spun aceasta în- trucît, față de produsele noi, gospodinele manifestă oarecari rețineri tocmai datorită faptului că nu le cu-

Sugestii de ordin juridic și unele
precizări utileAdoptarea unor norme juridice de bază, obligatorii pentru unitățile de producție și desfacere a bunurilor alimentare, este o necesitate obiectivă, care se încadrează in ansamblul activităților economice. Reglementările preconizate se pretează la o mai bună sistematizare, pentru a preîn- timpina orice confuzii datorate paralelismelor terminologice. Astfel, pentru exprimarea acelorași concepte se folosesc, alternativ, termeni diferiți, ca, de exemplu : „bunuri alimentare de bază" (art. 6 al. 1) și „produse alimentare" (art. 10 al. 1 și 2, art. 12 al. 1) sau „alte bunuri alimentare" (art. 6 al. 2), „produse alimentare cu specific local" (art. 10 al. 4) și „alte produse alimentare" (art. 12 al. 2). De aceea, propun să se facă deosebirea cuvenită între bunurile (produsele) alimentare de bază (ce se deosebesc, la rîndul lor, în bunuri conservate — art. 14 al. 2 — și bunuri care se consumă numai în stare proaspătă — art. 15 al. 4) și celelalte bunuri alimentare. în acest scop, ar trebui să se ia drept criteriu de distincție cele înscrise în art. 5 alineatul 3 din Legea contractelor economice (Legea nr. 71/ 1969), unde se spune că fac parte din prima categorie numai bunurile ale căror balanțe se aprobă de Consiliul de Miniștri. Socotesc că numai pentru aceste bunuri de bază este indicat ca stabilirea diferitelor categorii de norme și normative să se facă centralizat. Urmează ca pentru celelalte bunuri competența să revină organelor locale, ce pot fi mult mai sensibile la cerințele, gusturile și tradițiile culinare ale consumatorilor din zona respectivă. Astfel, s-ar facilita continua diversificare a sortimentelor, deci mai buna satisfacere a cerințelor consumatorilor. Stabilirea unor asemenea competențe locale implică,

danță cu cerințele unei alimentații raționale.E bine, totodată, că se prevăd măsuri privind asigurarea cu mașini și utilaje ce se vor fabrica în țară, precum și asigurarea cu diversele materiale necesare. Dar în acest sens consider că proiectul legii ar trebui să prevadă și obligația furnizorilor mașini, utilaje și materiale de de... . oasigura întreprinderilor beneficiare piesele de schimb necesare funcționării mașinilor și utilajelor existente, precum și a acelora care se vor fabrica în viitor. Producția pieselor de schimb ar trebui să se realizeze și să se dirijeze centralizat pentru întreaga industrie alimentară.
Ing. Beatrice MOȚIU 
director la întreprinderea 
de produse zaharoase „Kandia" 
Timișoara* -uss «msoz se 

materiei primeproducție de lapte și carne să fie concentrată în cadrul unei singure mîini — departamentul industriei alimentare, ale cărui unități dispun de condiții corespunzătoare de prelucrare. Și o ultimă propunere : să se prevadă obligația asigurării — în ce privește distribuirea produselor alimentare — a lanțului frigorific, de la producție pînă la consumator.
Ing. Constantin PANTAZI
directorul Întreprinderii 
industria laptelui Brașov

nosc rețetele de preparare sau calitățile nutritive. Așa este cazul legumelor și fructelor deshidratate, al produselor expandate etc. De asemenea, aș propune ca in secțiunea a IV-a — Ambalarea și depozitarea bunurilor alimentare — să se formuleze mai categoric obligația unităților • producătoare de a asigura o informare foarte clară, accesibilă, cu privire la data expirării termenului de valabilitate sau de garanție a diferitelor produse, intrucît pe unele dintre ele, în special pe conserve, acestea sînt redate prin simboluri greu de descifrat chiar și de către lucrători din comerț.
Marla VIGH
str. Viața Nouâ nr. 1, 
Satu-Mare

totodată, dotări corespunzătoare. în acest scop, propun îmbunătățirea conținutului art. 11 din proiect. în sensul organizării atît de laboratoare proprii, cit și pe lingă unele organe locale ale administrației de stat, care să urmărească și să verifice parametrii calitativi ai produselor. Susțin a- ceasta, întrucit preparatele și semi- preparatele alimentare se realizează nu numai în unitățile industriei alimentare, ci și în cele ale rețelei de alimentație publică.în ce privește art. 14 al. 3. este Insuficient corelat — sub aspectul definirii termenului de garanție — cu art. 14 al. 4 și 5 din Legea contractelor economice, incit propun ca acest termen să fie definit ca fiind perioada în care furnizorul răspunde pentru calitatea produselor, inclusiv pentru viciile aparente (prin derogare de la art. 1353 Cod civil) acceptate de beneficiar cu ocazia recepției (într-o asemenea ipoteză, răspunderea împărțindu-se însă între furnizor și beneficiar). Fiind stabilit că termenul de garanție se include, cu unele excepții (art. 15 al. 3), în cel de valabilitate (în care furnizorul răspunde și pentru vicii ascunse), nu se fac însă precizări corespunzătoare cu privire la termenul de depozitare (art. 16). In sfirșit, prevederea art. 20, pe care o consider de aplicare cu totul excepțională, potrivit căreia unele produse alimentare pot fi desfăcute către populație după expirarea termenului de valabilitate, pe baza atestării lor pentru consum de către organele de resort, necesită — după părerea mea — o completare, In sensul că, pentru asemenea produse soldate, prețurile vor trebui stabilite corespunzător.
Dan GRAMATOVICI
procuror
la Procuratura Generali
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?La baza oricărui act de comunicare — rostită sau scrisă — se află cuvîn- tul, „frageda carne de gîn- duri" (V. Voiculescu). Am reflectat adesea, cu un sentiment de bucuroasă uimire, la originea acestui termen, moștenit de la una din formele nominale ale verbului latinesc convenire, ale cărui sensuri erau „a se întîlni", „â se aduna“, „a se înțelege". Prin această „opțiune etimologică", întemeiată pe puterea de pătrundere, de selecție și de interpretare a lumii, specifică, în cel mai înalt grad, gîndirii populare, româna a intuit, încă din faza închegării ei, semnificația primordial socială a limbajului. Cu- vîntul este așadar, în lumina etimologiei sale, rodul „întîmpinării" reciproce, oamenii căutîn- du-se și descoperindu-se cu ajutorul lui. El devine, astfel, un mesager al înțelegerii și al păcii. Proverbele și frazeologia românei văd în el un simbol al omeniei, al demnității și al onoarei, al făgăduinței împlinite: „Omul se leagă cu cuvîntul, nu cu frîul", sună o zicere din bătrîni. Este vrednic de dispreț cine „își dă cuvîntul". dar ,.nu și-1 ține". Dimpotrivă, este admirat și prețuit omul de cuvînt, cel care poate fi crezut „pe cuvînt". Expresia cu drept cuvint înseamnă „pe bună dreptate".Cu toată ființa sa, omul aspiră către cuvîntul împlinitor, prin care el să se poată exprima și dărui pe deplin. Tocmai de aceea trebuie să manifestăm, în orice împrejurare, o atenție și o grijă sporită pentru corectitudinea, acuratețea, decența și — de ce nu? — chiar pentru eleganța exprimării. Căci fiecare cuvînt, rostit sau scris, duce vești despre rostitorul sau „scriitorul" lui. Indiferent dacă ești sau nu conștient de aceasta, cînd vorbești și cînd scrii, îți desenezi un foarte pregnant autoportret lăuntric. Gradul de pregătire intelectuală, întinderea cunoștințelor și a lecturilor, sensibilitatea, modul de a gîndi, educația, preocupările, chiar unele aspecte ale caracterului — pe lîngă atîtea altele — străbat în cuvint. Adică: în modul de „ă tria și a aJfige4erjț)(SiRU, TtUlȘKț ÎK

de a-i corela și a-i organiza în unități sintactice omogene, în vederea realizării unui enunț clar și armonios, mai pe scurt, în felul cum știi să vorbești și să... asculți. Respectul față de cuvînt implică respectul față de interlocutor sau, în alte situații, față de public.„întimpinarea" prin cuvînt se săvîrșește pe două planuri. Orizontal — pe aceeași treaptă istorică ; vertical — de-a lungul nesfîrșitului șir al generațiilor, care și-au adus, fiecare, contribuția la trudnicul și niciodată încheiatul proces de șlefuire, de perfecționare a

muncă, „Artistul rămîne ucenic și meșter în fiece zi a vieții lui de lu-. crător" — spune Tudor Arghezi, „perpetuu debutant", al cărui meșteșug era, după propria lui expresie, „cusutul și broderia hirtiei cu penița". Insatisfacția față de materialul lingvistic cu care operează („Neajungerea limbii cu totul mă des- mîntă" — zice Bpdai-De- leanu) și, implicit, față de propria creație, mijește în mărturiile multora dintre poeții noștri de seamă: „...unde și cînd găsi-voi singurul cuvînt / în cercul nopții să te-n- cînt?" — se întreabă Lu
Prof. G. I. TOHANEANU

Răspunderea 
fată de cuvînt

limbii, ca principal mijloc de comunicare între membrii aceleiași societăți. Căci „Cuvîntul se moștenește ca bătaia inimii și ca sîngele" (Tudor Arghezi). Este oare numai un „amănunt" acela că asemenea vorbe străvechi, cum sînt pămînt și cer, noapte și zi, lumină și întuneric, piine și apă, casă și masă, mamă și tată, viață și moarte, ca și atîtea altele, au fost și vor fi rostite, de mii și milioane de ori, de bunicii și străbunicii, de nepoții și strănepoții noștri? Nu, nu este numai un amănunt, ci un semnificativ „memento". Căci, privind lucrurile dintr-o astfel de perspectivă, răspunderea față de cuvint devine, în- tr-un anumit sens, răspundere față de istorie. Acest sentiment — care trebuie să însuflețească pe toți cei care vorbesc și scriu românește — se afirmă și mai pregnant în cazul scriitorilor, îndeobște, și al poeților, în special. Talentul, harul, geniul sînt înzestrări și daruri pentru care scriitorul n-are nici un... merit. Unicul său merit este să întrețină și să cultive „această „zestre". Prin

cian Blaga. Sînt pilduitoare, din acest punct de vedere, probitatea profesională, exigența față de sine insuși și față de cititor ale lui Mihai Emi- nescu. Stă mărturie imensul „depozit" de variante pe care ni le-a așezat sub ochi strădania -r de o viață — a Iui Perpessi- cius. Putem citi, astfel, pe Eminescu In adîncime, din clipa în care vers, strofă, poem s-au ivit, în zorii existenței lor, și pină ce s-au cristalizat, încremenind în lumina amiezii. Cine nu-și amintește cunoscutul vers din Epigonii: „Vremea lui Ștefan cel Mare, zimbrul sombru și regal"? în timp ce primul emistih („Vremea lui Ștefan cel Mare") a fost obținut de la început, cel de-al doilea a suferit, în procesul elaborării, modificări esențiale și semnificative: 1. domnitorul triumfal 2. leul sombru și regal 3. zimbrul sombru și regal. Caracterizarea marelui domnitor — ștearsă și plată în prima ei fază (domnitorul triumfal) — l-a nemulțumit pe poet. S-a înfiripat, astfel, metafora leului, însoțită de epitetele sombru și regal, care au rezistat pînă în forma

definitivă a poemului. Procesul de închegare și adecvare a metaforei nu se încheiase încă. „Leul" a fost detronat de „zimbru", care — figurînd pe stema Moldovei lui Ștefan — dobîndește o rezonanță autohtonă, în planul conținutului, iar în acela al formei, în a- lianță cu epitetul sombru, creează un cuplu stilistic cu ecouri prelungi in sensibilitatea noastră.La fel de concludente sînt vicisitudinile celebrului vers „Văd poeți ce-au scris o limbă ca un fagure de miere" (Epigonii). Și de data aceasta, elementul de relief și nuanțare — mă refer la comparație, care acoperă, în întregime, cel de-al doilea emistih — se rotunjește, în forma ei actuală, abia în ultima „variantă", cea definitivă. Pină atunci, versul trecuse prin următoarele ipostaze : „Văd poeții ce-au scris cartea limbei noastre mult iubite". Intervine, apoi, într-o formă rudimentară, comparația, menită să sugereze dulceața graiului străbun: „Văd poeți ce-au scris o limbă care-i dulce ca și mierea". „Fagurele" însă — găsit abia la sfirșit — răspunde unei duble intuiții eminesciene : aceea despre caracterul social și aceea despre organizarea lăuntrică armonioasă, geometrică (!) a limbii... V
★Omul înflorește și se împodobește în și prin cuvint. El — cuvîntul — desferecă puterile gîndu- lui și izvoarele simțirii. EI durează punți între oamenii aceluiași veac și intre veacurile istoriei. El mijlocește alcătuirile acelui liman al sufletului care se cheamă Poezie. Ființa umană se bucură de alaiul cuvintelor, recunoscînd, în posibilitatea de a le alege, de a le lega și de a le rosti, uhul din cele mai de seamă privilegii ale sale.Cultivarea cuvîntului românesc — tezaur al culturii naționale, vistierie istorică a cugetului și a sufletului poporului nostru — este o datorie obștească, al cărei nobil tîlc se va învedera, desigur, și prin dezbaterile inaugurate în coloanele acestei rubrici.

SALONUL PLASTIC 
BUCUREȘTEANPeste cîteva zile, iubitorii de artă din Capitală vor fi invitați la sala Dalles pentru a asista la vernisajul Salonului de pictură și sculptură al municipiului București, manifestare de larg interes, cu tradiție în viața noastră culturală. In expoziție vor fi reprezentate, selectiv, aproape toate genurile : compoziția, portretul, peisajul, natura statică. Oferind un larg orizont tematic, exprimat într-o diversitate de stiluri, salonul va reuni semnături de prestigiu, întîlnite de-a lungul multor decenii în cadrul manifestărilor noastre artistice, cum sînt cele ale pictorilor Cor- neliu Baba, Al. Ciucurencu. H. Catargi, Catul Bogdan, ale sculptorilor Ion Jalea, Oscar Han, Ion Irimescu și ale altor maeștri, alături, intr-un consens plin de semnificații, de cele ale reprezentanților generațiilor mai tinere. (Agerpres)

Zilele acestea. în stațiunea Pdltlniș-Siblu

„întoarcerea la Micene"
de Evanghelos Averoff Tossizza PE SCENA TEATRULUI „C. .1 NOTTARA”

tv

„ORAȘUL VĂZUT DE SUS"E îmbucurător că filmul românesc, eu cele mai semnificative din ultimele sale realizări, abordează tot mai mult tematica de actualitate. Dar și mai important ni se pare faptul că abordarea prezentului se face tot mai mult în substanța intimă a operei cinematografice, nu doar in decor, în latura exterioară. Recenta producție a Casei de filme 1, „Orașul văzut de sus", este un exemplu adecvat în acest sens. Filmul se străduie să investigheze realități ale prezentului nostru socialist, să ilustreze narațiunea cu fapte de viață veridice. La fel de importantă apare predilecția autorilor pentru o tipologie u- mană variată, pentru personaje și structuri caracterologice nu lipsite de complexitate.Scenariștii Marcel Păruș și Dumitru Solomon ne propun radiografia existenței diurne a unui oraș dunărean, în lumina unor întimplări și a unor personaje care „au ceva de spus". Sîntem, de fapt, în fața portretului cinematografic dedicat unei femei, un „om cu răspunderi" al- zilelor noastre : Maria Sorescu, fosta directoare a unei școli de reeducare, devenită primar. Scenariștii au căutat să sublinieze, prin situații de viață din cele mai diferite, deplina angajare a acestui personaj intr-un proces social în permanentă efervescentă, primarul Maria Sorescu acționind în numele dreptății și echității socialiste. Aceste atribute fiind de partea sa, eroina se străduiește să meargă pînă la capăt in ceea ce întreprinde și, prin aceasta, Maria Sorescu este un personaj puternic. Dar nici celor puternici nu le sînt străine momentele de ezitare, de cumpănă. Și eroina noastră le cunoaște. izbutind să le și biruie. Sigur, Maria Sorescu are în primul rînd o biografie socială. Reliefarea mai pregnantă a trăsăturilor sale intime de caracter, a vieții sale particulare, lă

sată în penumbră de scenariști, ar fi permis o mai complexă definire a personajului. Dar și așa eroina principală a „Orașului văzut de sus" ră- mine un personaj interesant și bogat sufletește. Profunda ei umanitate se dezvăluie în felul cum își înțelege menirea socială. Fiindcă Maria Sorescu este primar nu numai cu mintea, ci și cu sufletul, este un conducător de omenie.Regizorul Lucian Bratu s-a apropiat de scenariu cu înțelegere și căi-
CRONICA CINEMATOGRAFICĂ
dură, cu seriozitate și maturitate profesională, oferind publicului un film simplu și grav, fără contorsionări, cu o viziune limpede asupra eroilor și a mediului despre care ni se povestește. Portretul Măriei Sorescu este un portret în care gravitatea răspunderilor nu exclude gingășia, momentele de încordare nu le dau la o parte pe cele de tandrețe. Regizorul își coiyluce cu pricepere eroina, personaj înnobilat de spiritul echității, in înfruntarea cu inginerul-șef Topolniță, care crede că totul, oricum și cu orice mijloace, se cuvine șantierului său fruntaș. Rămîne ca primarul Maria Sorescu să-i dea, calm dar energic, replica decisivă. O idilă din tinerețe cu ecouri tirzii este adusă de scenariști și de regizor ca o fereastră deschisă spre sufletul eroinei.S-a vorbit mult despre personalitatea Margaretei Pogonat. Intîlitirea dintre talentata actriță și personajul Maria Sorescu ilustrează încă o dată înclinația sa spre arta filmului. Putem spune că Margareta Pogonat și-a dăruit eroina în același timp cu sobrietate și cu delicatețe, fără ca

aceste două atribute să se contrazică, dimpotrivă, ele completindu-se în definirea unui personaj complex. Actrița a știut să fie pe deplin matură, echilibrată, energică în scenele de înfruntare dramatică ale filmului — vezi schimburile de replici „pe muchie de cuțit" cu inginerul Topolniță — dar a știut să apeleze la delicatețe, la tandrele, la căldură — fie în momentele de evocare a unei iubiri de demult, fie în acelea de dragoste maternă față de un copil fără copilărie adevărată. Reușita Margaretei Pogonat în acest film ne amintește o alta — cea din „Drum în penumbră" — fără să avem senzația unei repetări.Alături de Margareta Pogonat, în prim-planul acțiunii, doi actori, două personaje : George Constantin (masivul, explozivul, abilul inginer Topolniță, care-și apără cu încăpățînare „adevărul" său) și Ilarion Ciobanu (fostul primar, acum marinar, mai palid prezentat in scenariu, dar nu lipsit de greutate în conturarea portretului eroinei). De asemenea, nu poate trece neconsemnat personajul cu aureolă poetică, interpretat de Csiky Andrăs — ca și frumosul moment de lirism din finalul filmului. Din distribuție sînt de reținut pentru jocul convingător, adecvat personajelor, Aurel Giurumia, Petre Gheorghiu, lea Matache, Anca Pandrea, Zephi Alșec.De remarcat, de asemenea, contribuția importantă adusă la realizarea atmosferei filmului de operatorul Florin Mihăilescu (o imagine expresivă, cu cîteva remarcabile prim-pla- nuri ale eroinei), de compozitorul Dan Ștefănică (a cărui muzică este discretă, dar totdeauna prezentă, subliniind adecvat acțiunea), de decoratorul Virgil Moise (în ale cărui decoruri esteticul și funcționalul se îmbină armonios).
AI. RACOVICEANU

Viața spirituală a Capitalei a cunoscut recent bucuria unei realizări teatrale care a căpătat semnificația unui adevărat eveniment cultural- artistic: premiera, laTeatrul „C. I. Nottara", în prezența autorului, a piesei „întoarcerea la Micene", aparținînd lui Evanghelos Averoff Tossizza. distinsă personalitate a vieții politice și literare a Greciei.Prin profundul ei realism, „întoarcerea Ia Micene" are ceva de creație specifică pămîntului pe care s-au născut cei dinții filozofi și autori tragici și care a fost vatra umanismului clasic. Prin temă, dar mai ales prin suflul și ideile care o animă, ea relevă rădăcini adinei, o legătură „de sînge" cu eroii și evenimentele petrecute cu citeva milenii in urmă.„întoarcerea la Micene" (tradusă în românește de Polixenia Ka- rambi) este un profund eseu dramatic, o revelatoare meditație pe tema înaltelor datorii ce apasă pe umerii conducătorilor de popoare. Patriotismul ardent al piesei se îmbină cu un cald mesaj de pace....După amara epopee a războiului, „soarta" continuă să-i persecute pe triștii învingători de la Troia, Au lipsit de la vetrele lor mai bine de zece ani. „Calmul plat", liniștea mării neînsuflețite de adierea vîntului le îngreunează drumul reîntoarcerii. Pe chipul tuturor se citește „istovul peregrinărilor". Mai mare decit suferința trupurilor e durerea sufletelor, teama fiecăruia de mînia noroadelor lăsate „fără apărare... pradă necazurilor". Calhas și lucidul Filoctet nu prevestesc nimic bun...Așa începe „Intoarcer rea la Micene".Averoff evocă această călătorie în care deznădejdea ia locul speranței, respectînd moștenirea homerică, urmînd legenda peripețiilor prin care trec — pe acest drum — „eroii marii expediții", a- dîncind-o și îmbogățind-o, cu simțire de umanist contemporan, cu vocație de erudit, prin relatări și Interpretări din Pausa- nias și Apolodor.

In chip diferit de alte opere de inspirație antică, fascinația acestei piese — în care un elen evocă istoria exactă sau cea fabuloasă greacă — provine in mare măsură din refuzul demitizării. Și totuși, nimic mai străin de intențiile lui Averoff decit o simplă „punere in pagină" a istoriei.„întoarcerea la Micene" este și ea, în primul rînd, o meditație în actualitate — expresia unor fră- mtntări pe care scriitorul Averoff (care este în același timp o proeminentă personalitate a vieții politice și diplomatice din țara sa) le-a resimțit ca

Ultima replică a piesei nu dezvăluie, poate, și sensul ei ultim — atîta vreme cit Averoff ne vorbește undeva de idealul lui Nestor. Singurul „rege" care a supraviețuit revenirii aspiră să reușească în dezlegarea marii probleme „a oamenilor și nu a zeilor": „cum să înceteze războiul".„întoarcerea la Micene" este superioară, dramatic, multor piese contemporane, în care dezbaterea politică și filozofică nu s-a putut sustrage uscăciunii și didacticismului. Amintind de spiritul operelor clasice — în „întoarcerea la Micene",
CRONICA DRAMATICĂ

„semne de Întrebare pentru toate timpurile", ca dileme de domeniul permanenței și, implicit, al contemporaneității.„Cine seamănă vînt, culege furtună" — este, desigur, motivul principal, teza în jurul căreia gravitează dialogul „întoarcerii la Micene". Nimic n>u poate înlătura acea supremă instanță care e „judecata popoarelor". Ideea „împărțirii de vise", a cultivării minciunii unui război util se dovedește, la rind>u-i, iluzorie.Deosebit de Interesante sînt insă și dezvoltările antitetice. Din mulțimea luptătorilor cu destine a- semănătoare, scriitorul elen se oprește asupra Iul Agamemnon — personalitate cu însușiri de excepție în viziunea dramaturgului : spirit lucid, rațional, plin de încredere în forța omului. Conducătorul micenian, ce se consideră „plugar în slujba norodului", este singurul care duce pînă la capăt . experiența-limită a regăsirii locului natal și a expierii pentru vina comisă, singurul care parcurge, pînă la capăt, suișul suferinței, jertfei și poate și al cunoașterii. Autoritatea lui Agamemnon — dublată de actul jertfei semnificative — domină și cîștigă poporul.

tensiunea ideii izvorăște constant din tensiunea e- xlstențelor; aserțiunile cele mai categorice sînt prelungite în meditație. Replica lasă loc reflecției, așa cum discursurile contradictorii lasă loc tăcerii, temerile — speranței. Fiecare scenă e susținută de frumusețea expresiei — o frumusețe care se confuhdă' iri ultimă in- stanță eu viața — de un fior poetic dintre cele mai autentice. Calmă Sau tumultuoasă, mișcarea sentimentelor e mereu maiestuoasă, supunîndu-se unor tainice legi eurit- mice.„întoarcerea la Micene" beneficiază pe scena teatrului bucureștean „C. I. Nottara" de o lectură atentă și de o reușită transfigurare artistică. Perspectiva spectacolului coincide cu cea propusă de autor — reliefînd „un mesaj de pace, apoi un mesaj de iubire, datorie și onoare", care, „înainte de orice, fundamentează fericirea omului". Montarea (regia : Dan Nasla) aspiră să valorifice, odată cu adevărurile piesei, relevate prin dialog, virtuțile ei de plasticitate și muzicalitate. Contribuția compozitorului Manolis Hatzidakis și a autorilor decorului (Constantin Russu, asistat de Sică Rusescu) este remarcabi

lă. Soluția scenografică — decor unic polivalent, sugerind fie o arcă, fie un pămînt stîncos, fie o sală a palatului din Micene, fie coloanele unei temnițe — este admirabilă. (Nu putem spune, din păcate, același lucru despre costume, prea încărcate).Spectacolul dispune de o distribuție aleasă. Regăsim printre argonauții frămîntați să afle calea cea bună a întoarcerii și tainele viitorului pe Ion Marinescu (Agamemnon) și alături de el pe C. Brezeanu (Nestor), Ștefan Iordache (Filoctet), Radu Dunăreanu (Calhas), Dan Nicolae (Ajax), Ion Dichiseanu (Diomede), Dan Nasta (Ulise), Ion Punea (Agenor), Dorin Varga (Menelau), Al. Re- pan (Egist) ș.a. Cu toții, animați de un bun spirit de echipă, ei. caută să exprime, odată cu „drama învingătorilor" și cu neliniștea de a se vedea respinși de pămîntul natal, tensiunea căutării unei ieșiri din impas. Montarea prilejuiește reafirmarea prestanței scenice a Luciei Mureșan (Frumoasa Elena), a siguranței profesionale a Lilianei To- mescu (care a încarnat patima și a descifrat subtil drama Clitemnestrei lui. Averoff) și îndeosebi fructificarea vocației de mare tragediană a Gildei Marinescu. Actrița — cum s-a spus atît de sugestiv, „cariatidă" a întregului spectacol — face un moment memorabil din fiecare apariție a Cassan- drei, vizionară, mai ales, prin luciditate, „iluminată" parcă de pasiune și suferință. Creația sa culminează cu monologul final — străbătut de patos și exprimînd acea grandoare a înfruntării destinului, tipică tragediei grecești originare.Bogata și fertila tradiție spirituală a poporului din care face parte autorul a generat, prin „întoarcerea la Micene", o operă actuală, o operă profund națională, dar, totodată, larg deschisă spre universalitate. Succesul transfigurării scenice românești o atestă cu prisosință.
Natalia 
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Artă plastică.
10.20 Film artistic : „O stea de 

primă mărime" (reluare).
11.35 Bărăganul fără ciulini — re

portaj TV.
11.50 Telex.
11,55 închiderea programului.
16,00 Campionatul mondial de 

handbal feminin : România 
— Ungaria. (Transmisiune di
rectă de la Kiev).

17,00 Telex.
17,05 Scena — emisiune de ac

tualitate șl critică teatrală.
17,25 Pentru sănătatea dv. „Aten

ție... examenele !“.
17.35 Poem reșițean — spectacol 

muzlcal-Iiterar-coregrafic (II).
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.30 Melodii populare.
18.40 Teleglob : De-a lungul Vis- 

tulei. Reportaj din R.P. Po
lonă.

19,00 Actualitatea cultural-artis- 
tlcă.

19.20 1001 de seri : Pic și Poc.
19.30 Telejurnal.
30,00 Foileton satiric : „Unde te 

grăbești ?“
20.30 Seară de teatru : „Mincino

sul" de Carlo Goldoni. în ro
mânește de George Ivașcu și 
Polixenia Karambi. Spectacol 
realizat în colaborare cu 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra". Interpretează : Du
mitru Onofrei, Mariana Mi- 
huț, Cătălina Pintilie, Valy 
Voiculescu-Pepino, Petre 
Gheorghiu, Ion Caramitru, 
Florian Pittiș, Mircea Dia- 
conu, Mihai Mereuță, Ștefan 
Velniciuc, Beatrice Biega,
Jean Reder. Regia : Sanda
Mânu.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Janosik", epi
sodul IX.

20,45 Muzica deceniului opt. Sim
fonia a II-a de Anatol Vieru. 

oi 1*5 TT’aIpy

21.20 Univers științific.
21.40 Din filmoteca TV : Cîntece 

bătrînești.

CARNET
CULTURAL
FESTIVALUL CORAL 

„ION VIDU"Lugojul a găzduit Festivalul coral interjudețean „Ion Vidu", /îllat la a treia ediție. Veritabilă sărbătoare a cîntecului coral românesc, festivalul a reunit 40 de formații — coruri mixte, de femei, bărbătești și de cameră — aparținînd unor întreprinderi, școli, cluburi, cămine culturale și case de cultură din 21 de județe ale țării. (Cezar Ioana).

(Urmare din pag. I)supravegherii și intervenției operative : asemenea măsuri vor determina obținerea unor rezultate calitativ superioare pe ansamblul industriei chimice românești.
— Industria chimică româ

nească înregistrează an de an un 
înalt ritm de dezvoltare îndeo
sebi calitativă ; procesul pregă
tirii cadrelor înregistrează schim
bări calitative la fel de mari ? 
Căror factori apreciați că se da- 
toresc lacunele existente încă 
in pregătirea cadrelor, îndeosebi 
sub raportul intervenției urgen
te a acestora in procesul de 
producție ?— Față de ritmurile dezvoltării ramurii, procesul de pregătire a cadrelor nu înregistrează totdeauna schimbări calitative la fel de mari și aceasta în primul rînd datorită greutăților întimpinate în asigurarea personalului de instruire din rîndu- rile specialiștilor cu practică de producție și 'cunoștințe tehnologice, care să cunoască cel mai bine stadiul realizărilor, tehnicile și tehnologiile utilizate și prevederile pentru viitor. La aceste deficiențe contribuie, dc asemenea, dificultățile cu care ne confruntăm în asigurarea bazei materiale necesare unui învățămînt modern. Aș adăuga că dotarea școlară trebuie astfel gindită și realizată incit să premeargă modului de înzestrare a industriei noastre. In acest sens» facem eforturi ca fiecare uni

tate de fnvățămint să beneficieze de ateliere și laboratoare moderne, bine utilate, in cuprinsul cărora elevii să cunoască temeinic problemele cu care se vor confrunta după absolvire, in practica de zi cu zi.Referindu-mă la problemele asigurării personalului de instruire, a- cestea se impun sub două aspecte : primul constă în cointeresarea unor cadre in a presta activități didaetice. al doilea ridică cerințe de extindere a studiului metodicii și la nivelul inginerilor, direcție în care. în ultimii ani, s-au făcut de către institutele de învățămînt superior pași importanți și căreia i se cere acordată In continuare mai multă atenție. In ce privește dotarea școlilor și facultăților de profil, apreciez că sînt obținute rezultate bune în amenajarea laboratoarelor tehnologice, a unor microniloți industriali și diferitelor microinstalații, care permit o instruire tot mai bună a elevilor si studenților și, totodată, realizarea unor produse utile economiei naționale. Pe baza celor realizate, a experienței obținute pină în prezent vom extinde sistematic baza materială a procesului de instruire în vederea aplicării integrale a indicațiilor referitoare la integrarea învătămintulul cu producția și cercetarea. Concomitent, avem în vedere și dotarea necesară modernizării metodicii procesului de învățămînt. în care sens menționez că în ultimii ani școlile noastre au fost dotate mai susținut cu mijloace audio-vizuale, printre

care circa 60 retroproiectoare. 30 de aspectomate. diferite aparate de filmat. aparate pentru cabinetele fonice etc. S-au realizat peste 60 de cabinete școlare și numărul lor este in creștere. De asemenea, s-au luat și vor fi luate în continuare măsuri pentru o mai susținută activitate de

FILMUL ROMÂNESC PESTE HOTAREPrestigiul crescînd de care se bucură cinematografia românească peste hotare este ilustrat și de distincțiile primite în cursul acestui an la festivalurile internaționale ale filmelor de lung metraj, documentare și de animație. Filmului artistic „Duhul aurului" i-a fost acordat premiul special al juriului la Festivalul internațional de la Bergamo (Italia), „Actorul și sălbaticii" a primit premiul pentru scenografie la o confruntare similară ce a avut loc la Moscova, iar „întoarcerea tatălui risipitor" a fost distins cu medalia de

bronz la Festivalul internațional de la Santarem (Portugalia). In categoria scurt-metrajelor, o mențiune deosebită se cuvine peliculei „Oțelăria la ora ciberneticii", deținătoare a marelui premiu la Festivalul internațional al filmului tehnico-științific de la Pardubice (R.S. Cehoslovacă), și „Vremea finului", distins cu același „grand prix" la Santarem (Portugalia). Tot în cursul anului 1975 au primit aprecierile juriilor documentarele „Simfonie în re major", deținătorul medaliei de argint a Festivalului internațional „Mercurio d’oro"

(Veneția), „Irigații în Valea Carasu" — premiul III (Santarem) și „Satul cu lebede" — mențiune specială la Festivalul internațional al filmelor despre mediul înconjurător „Eko- film" — R.S. Cehoslovacă.Seria participărilor românești din acest an se va încheia, spre sfîrșitul lunii decembrie, cu Festivalul internațional al filmului pentru copii de la Alexandria (Egipt), cu care prilej vor fi prezentate peliculele „Coco și Roco fac experiență" și „E primăvară. Mihaela". (Agerpres)

DANSUL TEMATICȘapte din cele mai bune formații artistice de dansuri ale așezămintelor culturale din județul Constanța s-au întîlnit recent, într-un frumos spectacol, pe scena Teatrului de dramă și comedie din Constanța. Dansurile tematice prezentate de formațiile căminului cultural „Făclia", cooperativei „Muncă și Artă", ale cluburilor „NAVROM", șantierului naval și Combinatului de lianți și asbociment Medgidia. precum și ale Școlii populare de artă și Casei de cultură din Medgidia au fost răsplătite cu vii aplauze de un numeros public. (George Mi- hăescu).
„ACASĂ LA NAVETIȘTI"In localitățile Caraș-Severl- nului în care locuiesc navetiști, lucrători în centrele industriale din împrejurimi, a fost inițiată o acțiune cultural-educativă intitulată „Acasă la navetiști". Inaugurată cu succes in comuna Tîrnova, inițiativa a fost preluată și la Carașova, unde, cu concursul comitetului de partid și comitetului sindicatului de la Combinatul siderurgic din Reșița, comitetul comunal de partid a organizat o consfătuire la care au participat 300 de muncitori navetiști. S-a făcut, cu acest prilej, un util schimb de opinii privind condițiile de muncă, de viață și de transport, s-au prezentat propuneri eficiente pentru o mai largă gamă de activități cultural-educative și de informare politică. In final, navetiștilor li s-a oferit un program artistic realizat de formații de la combinatul siderurgic, în colaborare eu cele ale căminului cultural din comilnă. (Nicolae Cătană),

tehnico-științific. Elevii sau studenții încep instruirea practică prin efectuarea unor lucrări în ateliere și laboratoare-școală. care-i introduc în meserie, și continuă cu realizarea unor lucrări, nemijlocit, în producție. Din păcate, înfăptuirea prevederilor programelor școlare se face anevoios

Pregătirea forței de muncă 
pentru viitorul cincinal

perfecționare a personalului didactic. Toate acestea consider că vor determina îmbunătățirile cerute, iar învățământului nostru chimic ii va spori eficienta.
— Cum ar trebui concepută șt 

organizată instruirea practică a 
tinerilor pentru ca pregătirea lor 
să se situeze in toate cazurile la 
cel mai inalt nivel tehnico-știin
țific ?— Modul actual de concepere a instruirii practice a tinerilor cred că răspunde în bună măsură dezideratului de * se situa la un inalt nivel

atît in ce privește instruirea în școală, cit și în ce privește cea din producție. Instruirea practică in școală prezintă carențe datorită insuficien tei dotări, uzurii morale a utilajelor instalațiilor și aparaturii din atelierele și laboratoarele școlare. Instruirea practică în producție se realizează defectuos, de cele mai multe ori datorită neîncrederii conducătorilor de întreprinderi și a celorlalți lucrători în elevii sau studenții respectivi, cărora nu le încredințează totdeauna sarcini concrete si nu le cer să execute manevre de teamă că vor produce accidente sau vor strica

mașinile. Cred că măsurile luate pentru realizarea practicii productive conform concepției integrării învăță- mîntului cu cercetarea și producția sînt de natură să rezolve deficiențele actuale.
— Pe ce căi vedeți posibilă 

prospectarea viitoarelor schim
bări ce vor interveni in orizon
tul de pregătire a cadrelor și 
cum s-ar putea acționa încă de 
pe acum in sensul lor ?— Prognozele elaborate pe baza programului de dezvoltare pină în 1990, adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, jalonează atît schimbările ce vor interveni în tehnicile și tehnologiile utilizate, cît și In ce privește orizontul de pregătire a cadrelor. Se întrevede de pe acum, din studierea acestor prognoze — și studiile respective vor trebui aprofundate — că lucrătorul viitorului din industria chimică va fi. sub raport profesional, un om multidimensional, policalificat. cu un orizont larg, a cărui pregătire să-i permită adaptări tehnologice rapide, intervenții, uneori spontane, în asigurarea bunului mers al instalațiilor. Generalizarea invățămîntului de 10 ani și trecerea, in perspectivă, la generalizarea învățămîntului de 12 ani ușurează mult realizarea unui astfel de orizont. Se cere însă pus un accent ’ mult mai mare, in procesul de pregătire, pe însușirea problemelor de bază, a cunoștințelor din domeniul disciplinelor fundamentale (matematici, fizică, chimie, biologie), cît și

pe studiul aprofundat al operațiilor și utilajelor și al proceselor chimice fundamentale, baza oricărei specializări, oricit de pretențioasă.
— Planurile și programele de 

învățămînt, manualele școlare 
din instituțiile de învățămînt cu 
profil chimic reprezintă, întot
deauna, o chintesență a gîndirii 
moderne și a experienței noas
tre economice ? Ce recomandări 
sau sugestii ați dori să formu
lați la adresa acestor instru
mente fundamentale ale procesu
lui de invățămint ?— După părerea noastră, profilarea largă a lucrătorilor de toate nivelurile (muncitori, cadre medii, cadre superioare), studierea de către aceștia cu prioritate a disciplinelor fundamentale și a disciplinelor tehnice generale, pe această bază putîndu-se grefa rapid specializarea, reprezintă ceea ce am putea numi o chintesență a gîndirii moderne și totodată a experienței noastre tehnice și economice (știut fiind că utilizarea specialiștilor cu profil larg se face mult mai corespunzător într-o industrie chimică modernă, cu o complexitate și diversificare atît de dezvoltată ca a noastră). Ceea ce aș dori să recomand in această privință este curajul, mobilitatea în abordarea și rezolvarea corespunzătoare a tot ce apare nou în știința și tehnica chimică, care se schimbă într-un ritm deosebit de rapid, uneori de la o zi la alta.

Mibal IORDANESCU

„TRIBUNA LEGISLAȚIEI"O interesantă acțiune politică și cultural-educativă de masă, intitulată „Tribuna legislației", se desfășoară în județul Neamț. Adresată cu precădere oamenilor muncii de la sate și din sectoarele forestier și construcții, „Tribuna legislației" își propune ca, prin discuții individuale sau colective, prin simpozioane, colocvii publice, filme documentare, panouri etc., să facă cunoscute și să explice hotărî- rile și legile elaborate de statul nostru. De notat că în orice dezbatere se pornește de la analiza unor cazuri concrete, cunoscute celor cu care se discută. (Ion Manea).
EXPOZIȚIE 

DE FOTOGRAFIILa Arad a avut loc vernisajul Expoziției județene de artă fotografică — ediția 1975. Organizată în sala „Forum", expoziția cuprinde 87 de lucrări in alb-negru și color, purtînd semnătura unor cunoscuți artiști fotografi locali ca Virgiliu Jire- ghie, Cristian Frangopol, Adalbert Iantâ, Elvira Nicolin și alții. (Constantin Simion).
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură pentru a mulțumi Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dumneavoastră pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu prilejul celei de-a patra aniversări a zilei noastre naționale.La rîndul meu, vă transmit aceleași sincere salutări personale și urări de bine pe care mi le-ați adresat mie și țării mele.
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cronica zilei

Conferință de presăCu prilejul apropiatului Congres al Partidului Comunist din Cuba, ale cărui lucrări se vor desfășura între 17 și 22 decembrie, la ambasada acestei țări a avut loc o conferință de presă, la care au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați în România, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Ambasadorul Cubei la București, Humberto Castello Aldanas, a vorbit despre semnificația acestui eveniment pentru istoria contemporană a țării sale. Vorbitorul a făcut o amplă trecere în revistă a principalelor mu
vremea

Ieri în țară : Vremea a fost rece și 
Închisă în regiunile de nord-vest, adi
că în Maramureș, Crișana, estul Bana
tului și Transilvania, unde au căzut 
ninsori temporare. în celelalte regiuni, 
cerul a fost variabil, iar în primele ore 
ale dimineții. în sudul și estul Munte
niei și în Dobrogea pe alocuri, s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat moderat, 
cu intensificări în zona de munte, unde 
local a viscolit zăpada. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între minus 
4 grade la Joseni, Miercurea Cluc și 
Făgăraș și plus 6 grade la Calafat și 
Băilești. Ieri, în București, cerul a

DOLJ

Noi unități ale cooperației
de consum

bucătăriei olte- moderni- din Fi- i consum, o mare lină și

Pentru mai buna aprovizionare și servire a populației, cooperația de consum din județul Dolj acordă o deosebită atenție dezvoltării, diversificării și modernizării rețelei sale comerciale, turistice și de alimentație publică. Au fost date în folosință, în ultimul timp, noi unități. Printre acestea se numără motelul „Filiași", amplasat pe șoseaua națională Timișoara — Craiova — București, pe malul unui lac. Motelul dispune, la etaj, pe două niveluri, de camere de cazare confortabile, fiecare cu duș și grup sanitar propriu, iar la parter de un restaurant, unde se pot servi preparate specifice nești. A fost renovat și ; zat magazinul universal liași, tot al cooperației de Cumpărătorii găsesc aici varietate de țesături din mătase, perdele, covoare, tricotaje, confecții, încălțăminte, articole pentru copii. La Podari a fost dat în folosință un mare complex comercial, care desface un bogat sortiment de mărfuri : țesături, tricotaje, galanterie, electrice, menaj etc. La parterul noii construcții funcționează o cofetărie și un local- ospătărie cu aprovizionat de articole „Supercoop" noaște o mare afluență de cumpă- / rători nu numai din localitate, ci și din comunele învecinate.
mîncăruri calde. Bine cu o mare diversitate este și magazinul din Băilești, care cu-

In fotografie : un nou edificiu construit de cooperația de consum la Filiași.
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID- 

SPIRIT COMBATIV, REVOLUȚIONAR
* 1

(Urmare din pag. I)Contravine concepției despre lume și viață a partidului, idealurilor societății noastre.A insufla spirit combativ discuțiilor pe probleme de etică și morală Înseamnă mult mai mult decit a recurge la exemple întîmplătoare și „actualizări" formale ; aceasta presupune abordarea frontală, curajoasă a problemelor, refuzul de a ocoli „cazurile" complexe, ca și pe cele așa-zis minore, stăruința în dezvăluirea mentalităților șl atitudinilor înapoiate, a cauzelor lor, înrădăcinarea în conștiința tuturor a voinței ferme de a-și organiza viața și munca pe temeliile eticii și echității socialiste. Tocmai în acest fel au decurs dezbaterile la unul din cursurile de studiere a politicii economice a partidului de la întreprinderea bucureșteană „Dacia". Ocupindu-se de problema a- titudinii noi față de muncă, ex- plicind temeiurile ei obiective în societatea noastră, propagandistul a adus în discuție exemplul unor muncitori fruntași care și-au făcut din muncă un crez al vieții, dă- ruindu-și întreaga energie bunului mers al activității întreprinderii. Totodată s-a insistat pe larg asupra unor cazuri de nesocotire a disciplinei muncii, asupra unor a- titudini retrograde, care au adus prejudicii întregului colectiv. O discuție în care li s-a spus lucrurilor pe nume, fără ocolișuri și fără duhul blîndeții, într-un spirit

la Ambasada Cubeimente ale luptei poporului pentru libertate socială și națională, evidențiind faptele care au condus la victoria revoluției cubaneze.Ambasadorul Humberto Castello Aldanas s-a referit pe larg la etapele pe care le-a parcurs țara sa în perioada celor 17 ani care au trecut de la victoria revoluției și a evidențiat importanta primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, chemat să adopte primul plan cincinal de dezvoltare economico-socială a tării.(Agerpres)
fost variabil. Nu s-au semnalat preci
pitații, temperatura maximă a fost de 
2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 decembrie : Cerul va fi variabil, 
cu înnorări accentuate în Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și Moldova, unde 
vor cădea precipitații atît sub formă 
de ploaie, cît și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. In aceste regiuni, temporar, 
vîntul va prezenta intensificări pînă la 
tare. In restul teritoriului, precipitații 
slabe, izolate. La munte va ninge, iar 
pe alocuri zăpada va fi viscolită. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse noap
tea între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele vor urca 
ziua la valori cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade In sud-vestul țării, seara 
și dimineața se va produce ceață. La 
București : cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor. Vîntul va sufla 
potrivit, temperatura ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL Campionatul 
mondial feminin

• Azi, România — UngariaPartidele disputate în prima zi a turnetilui final al Campionatelor mondiale feminine de handbal, care se desfășoară la Kiev, s-au caracter rizat prin dispute echilibrate, de un bun nivel tehnic și spectacular.în primul meci susținut, echipa României a pierdut la limită (16—17) în fața reprezentativei U.R.S.S. în comentariul său referitor la acest meci, agenția T.A.S.S. remarcă jocul bun prestat de handbalistele românce în repriza a doua, precum și eficacitatea jucătoarei Magda Mikloș, care a înscris zece goluri. In celelalte două partide s-au înregistrat următoarele rezultate : R.D.G. — Ungaria 10—9, Iugoslavia — Cehoslovacia 13—13.După o zi de odihnă, competiția se reia astăzi, cînd sînt programate următoarele meciuri : România—Ungaria ; Cehoslovacia — U.R.S.S. și R.D. Germană — Iugoslavia.
★La Berlin s-a disputat intîlnirea internațională amicală de handbal dintre selecționatele masculine ale R.D. Germane și Ungariei. Handbaliștii din R.D. Germană au terminat învingători cu scorul de 17—16 (8—8).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RVGBIîn cadrul Campionatului european de rugbi „Cupa F.I.R.A.", selecționata Olandei a întîlnit pe teren propriu formația Spaniei. Partida s-a îrtche- iat la egalitate : 4—4 (0—4).

HALTEREMeciul de haltere Europa rica, desfășurat in cadrul — Ame- Săptămt-
I

fertn de principialitate și combativitate. /Evident, în condițiile în care principiile și normele eticii și echității socialiste au fost statuate într-un Cod al muncii și vieții comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în societatea noastră, nu se mai poate admite să se discute în învățămîntul de partid în general despre problemele moralei, ci in directă legătură cu realitățile vieții, urmărind modul în care aceste principii și norme sînt aplicate de către fiecare comunist, de către fiecare om al muncii.Așa cum este cunoscut, baza ideologică a partidului nostru o formează concepția științifică despre natură și societate — materialismul dialectic și istoric. Manifestarea spiritului combativ, revoluționar impune, firesc, ca propaganda de partid, invățămintul politico-ideologic să asigure însușirea temeinică a acestei concepții, combaterea fermă a concepțiilor filozofice idealiste, a tuturor curentelor de idei reacționare, retrograde, analiza critică, in lumina realităților vii, a faptelor exacte, a curentelor Ideologice „Ia modă" în lumea capitalistă. Intervenția activă a propagandei noastre de partid pe acest plan se dovedește cu atît mai oportună In condițiile actuale, cînd schimbările profunde, accelerate ce au loc în lume determină felurite interpretări, generează fel de fel de teorii — unele eronate, tendențioase, menite să mascheze esența exploatatoare a

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui A- dunării Naționale a Republicii Coasta de Fildeș, Philippe Yace, cu prilejul realegerii sale in această funcție.
★Luni, la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Prezența lui Jose Marti în revoluția cubaneză".

Județul Timiș 
a îndeplinit planul cincinal

(Urmare din pag. I)exportului crescînd în 1975 cu 78,6 la sută față de 1970.Succese însemnate s-au obținut și în agricultura județului. In anii actualului cincinal s-au înregistrat cele mai mari producții din istoria acestor meleaguri, livrîndu-se fondului central 1,9 milioane tone cereale, 5,9 milioane hl lapte, 373 000 tone carne și 323 000 tone legume.Odată cu dezvoltarea economiei județului, au fost înfăptuite cu succes măsurile prevăzute în planul cincinal privind creșterea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. în această perioadă au fost date în folosință peste 20 000 apartamente, 13 700 locuri în cămine muncitorești, 3130 locuri în creșe și grădinițe, 400 săli de clasă și 50 laboratoare școlare, spitalul județean cu 770 paturi, spații destinate comerțului și serviciilor către populație în- sumînd peste 50 000 mp, s-au dezvoltat transporturile și telecomunicațiile și s-au desfășurat largi acțiuni cu caracter edilitar-gospodăresc. Sporirea desfacerilor de mărfuri eu
Plecarea unei delegații 

în R. S.Luni dimineața a plecat la Praga delegația de activiști ai' P.C.R., condusă de tovarășul Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență In R.S. Cehoslovacă.

.Năstase a jucat fantastic"
COMENTARIILE AGENȚIILOR DE PRESA 

DESPRE FINALA „TURNEULUI CAMPIONILOR”

9!

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă continuă să comenteze finala „Turneului campionilor" la tenis, disputată duminică la „Kungliga-Hallen" din Stockholm și cîștigată, în trei seturi, de jucătorul român Ilie Năs- tase.Astfel, într-un comentariu al agenției „France Presse" se notează, printre altele : „Deși debutul i-a fost nefavorabil, Năstase s-a impus ca învingător incontestabil al acestei întreceri, pe care o cîștigă pentru a patra oară în decurs de cinci ani. In fața unui Năstase în cea mai bună formă, Borg, învingătorul lui Ashe, nu a putut emite pretenții reale la victorie. De altfel, scorul cu care s-a încheiat partida : 6—2, 6—2, 6—1 reflectă perfect diferența de clasă dintre cei doi finaliști. Stăpîn pe mijloacele sale tehnice, Năstase a reușit serii de „passing-shoot“-uri, stopuri imparabile și suite de „ași" de mare efect. Partida a durat numai 65 de minute," dar în acest scurt interval tenismanul român a dat un veritabil recital. Odată cu aplauzele spectatorilor, Ilie Năstase a primit și feul oferit de organizatori". tro-
fostcunil preolimpice de la Montreal, a cîștigat de sportivii europeni 171—116 puncte. La categoria super- grea, halterofilul sovietic Vasili Alekseev a stabilit un record mondial la stilul „aruncat", cu performanța de247.500 kg. Vechiul record aparținea lui Gehrt Bonk (R.D.G.) și era de246.500 kg. La totalul celor două stiluri, Alekseev a realizat 420 kg.

contracareze in- a ideilor socia-subliniat de re- promovarea coexis-
capitalismului, să fluența crescîndă liste.Partidul nostru a petate ori că tenței pașnice între statele cu orîn- duiri sociale deosebite, intensificarea relațiilor de înțelegere și colaborare nu înseamnă și nu pot însemna în nici un caz coexistența pașnică a ideologiilor socialistă și capitalistă, „împăcarea" sau „armonizarea" marxismului cu ideologia burgheză. Sînt de aceea sarcini de permanentă actualitate pentru învățămîntul de partid combaterea hotărită a ideologiei burgheze, în primul rînd a concepțiilor anticomunismului, creșterea fermității și intransigenței in lupta impotriva teoriilor reacționare, retrograde, manifestarea consecventă a unei atitudini militante, combative, fără compromisuri, față de ideile străine ideologiei noastre.Stimulînd necontenit afirmarea plenară a spiritului combativ, revoluționar, se realizează în fapt însăși eficiența practică a învățămintului politico-ideologic. De aceea este necesar să se imprime combativității un caracter permanent, nu ocazional, „de zile mari", să se persevereze, fără încetare, pină la înlăturarea fenomenelor Atît timp cît deficientele este necesar să se revină, mereu, mai argumentat, ideile enunțate se vor transforma in convingeri, în atitudini noi, în fapte și acțiuni practice, în progrese durabile.

negative, persistă, mereu și pină ce

La vernisaj au participat loan Bo- tar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba la București, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

amănuntul Însumează in actualul cincinal 24,7 miliarde lei, cu 40,2 la sută mai mult decît în cincinalul anterior.Realizările obținute in perioada 1971—1975 constituie premise sigure pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor însuflețitoare ale anului 1976.Raportîndu-vă aceste rezultate — se scrie în încheierea telegramei — comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile noastre vă adresează și cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru grija permanentă ce o manifestați față de progresul continuu al județului Timiș, față de creșterea neîncetată a bunăstării și fericirii întregului nostru popor. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid Timiș va face totul pentru a pune în valoare capacitatea și energia muncitorilor, țăranilor și intelectualilor timișeni, fără deosebire de naționalitate, în vederea înfăptuirii exemplare a mărețului Program elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.
de activiști ai P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ștefan Kiss, secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la București.

Comentatorul de specialitate al a- genției „Reuter" scrie : „Finala a fost dominată net de Năstase, care, în ceva mai mult de o oră, a obținut un binemeritat succes. Victoria jucătorului român s-a conturat încă de la începutul celui de-al doilea set cînd, condus cu 2—0, Borg și-a dat seama că nu poate replica superiorității evidente manifestate de Năstase". Analizînd jocul prestat de Ilie Năstase, același comentator ajunge la concluzia că principalele ațuuri ale românului în această partidă au fost serviciul puternic și precis, returul strălucit, precum și un calm mai puțin obișnuit pentru acest jucător plin de temperament.La rîndul ei, agenția „Associated Press" scrie : „Ilie Năstase și-a încheiat cea mai prodigioasă săptămînă din bogata sa carieră sportivă în- vingîndu-1 de o manieră categorică pe tînărul campion suedez Bjbrn Borg și cîștigînd astfel pentru a patra oară acest important turneu (fare, practic, încheie in fiecare an sezonul competițional al așilor rachetei".In sfirșit, cronicarul sportiv al a- genției „United Press International" este de părere dă „In această partidă, Ilie Năstase^ a reușit să se stăpânească perfect și să joace excelent, făcînd o demonstrație fantastică de tenis modern. Despre Borg se poate spune că a avut o finală de coșmar".într-un interviu acordat după finală, Bjorn Borg a declarat următoarele : „Deși am dorit foarte mult să cîștig în fața compatrioților mei, aceasta nu a fost posibil deoarece astăzi Năstase a jucat fantastic. Nu se poate spune că eu am jucat rău, ci că Năstase a jucat excelent, cu lovituri unice, care mi-au răpit orice șansă de victorie. Sper să contribui ca echipa Suediei să cîștige pentru prima oară „Cupa Davis", performanță care, probabil, ar mai atenua dezamăgirea produsă astăzi susținătorilor mei".
De la C.N.E.F.S

Scoției, din cadrul preli- campionatului european, la 16 și 17 decembrie, la

In ziua de 8 decembrie a.c. a avut loc o consfătuire de lucru organizată de conducerea C.N.E.F.S. și a F.R. Fotbal cu antrenorii principali ai e- chipelor de Divizia A. antrenori ai unor echipe divizionare B fruntașe, conducători ai unor secții de fotbal, alți specialiști.S-au discutat probleme legate de pregătirea echipelor noastre reprezentative pentru apropiatele fntîlniri cu cele ale minariilor programate Glasgow.Au fost prezentate concluziile ultimelor evoluții ale echipei naționale și in special ale slabei comportări din intîlnirea cu echipa olimpică a Franței, de la Blois.A urmat o largă consultare a tehnicienilor prezenți, în legătură cu desemnarea colectivului de antrenori ai echipei naționale în vederea meciului cu Scoția, alcătuirea lotului pentru a- cest meci. programul de pregătire imediată. In cuvîntul lor, numeroși antrenori, conducători de cluburi și de secții de fotbal au făcut observații critice și sugestii importante.Din dezbateri a rezultat necesitatea intensificării pregătirilor, a eliminării tuturor deficientelor constatate, a întăririi ordinii și disciplinei.în urma acestor consultări. Birou! F.R. Fotbal a numit la conducerea tehnică a echipei naționale pentru intîlnirea cu Scoția pe antrenorii Cornel Drăgușin, D. Nicolae-Nicușor și Emerich Jenei.Conducerea tehnică a echipei naționale a propus, și biroul federal a aprobat, loturile de jucători pentru meciurile cu Scoția echipele A si de tineret. Loturile se vor reuni la București joi 11 decembrie.

Tovarășa Dolores Ibarruri 
împlinește 80 de aniPreședintele Partidului Comunist din Spania, tovarășa Dolores Ibarruri, eminentă luptătoare revoluționară, militantă de seamă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, împlinește astăzi 80 de ani. La această aniversare, pe care comuniștii, toți oamenii progresiști spanioli o sărbătoresc în atmosfera de mare avînt al luptei pentru democrație și progres social din Spania, comuniștii, întregul popor român participă din toată inima, în spiritul sentimentelor de strînsă prietenie, stimă reciprocă și solidaritate militantă dintre partidele și popoarele noastre. Aceste sentimente își găsesc o nouă și puternică expresie în cuvintele pline de căldură și afecțiune ale mesajului pe care secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. I-a adresat cu prilejul sărbătoririi tovarășei Dolores Ibarruri și pe care ÎI publicăm în pagina I a ziarului.Născută dintr-o familie de /nineri din nordul Spaniei, cu- noscînd din fragedă tinerețe viața grea a oamenilor muncii din munții Asturiei, de pe cîmpiile Cataloniei, Dolores I- barruri s-a avîntat cu pasiune în lupta pentru împlinirea celor mai arzătoare aspirații ale clasei muncitoare, întregului popor spaniol, numărîn- du-se printre fondatorii Partidului Comunist din Spania. In continuare, viața tovarășei I- barruri s-a identificat trup și suflet cu lupta eroică, plină de sacrificii, a Partidului Comunist din Spania, care, de-a lungul întregii sale existențe, a ținut sus, ferm și hotărît, steagul luptei pentru cauza libertății și fericirii poporului spaniol, pentru o Spanie independentă, democrată și prosperă, pentru idealurile înaintate ale omenirii contemporane. Membră a Comitetului Central și a Biroului Politic, tovarășa Dolores Ibarruri a devenit în 1942 secretar general, iar în 1962 președinte al partidului.Așa cum se cunoaște, Partidul Comunist din Spania a înscris în analele luptei popoarelor pentru libertate o pagină glorioasă în .timpul războiului civil, dezlănțuit în 1936 de re- acțiunea internă, cu sprijinul Germaniei hitleriste și al Italiei fasciste. Polarizînd în jurul său cele mai largi forțe patriotice și democratice, P.C. din Spania a fost inspiratorul și însuflețitorul rezistenței populare care s-a transformat într-un greu război național-revoluționar împotriva agresiunii fasciste, pentru salvare națională, libertate și progres social. Rămîn de neuitat faptele de epopee înscrise de regimentele și batalioanele organizate de comuniști, activitatea lor eroică, jertfele de sînge pe care le-au dat pe toate fronturile în cursul celor 32 de luni de rezistentă a forțelor patriotice și democratice împotriva unui inamic cu mult superior ca număr și tehnică militară. Prezentă în clipele cele mai grele ale bătăliilor. Dolores Ibarruri — denumită „Passionaria" pentru energia și elanul său revoluționar — a participat direct la organizarea luptei pe diferite fronturi.Profund devotat tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român, activînd în condiții deosebit de grele, a inițiat și condus în tara noastră o amplă mișcare de solidaritate cu cauza poporului spaniol — mișcare care a culminat cu participarea eroică a sute de revoluționari români pe fronturile de luptă antifascistă din Spania.După Înăbușirea In singe a luptei eroice a poporului spaniol și instaurarea dictaturii franchiste. Partidul Comunist din Spania, desfășurîndu-și lupta în condițiile deosebit de grele ale ilegalității, înfruntînd prigoana și represiunile, a militat cu același nețărmurit devotament față de popor, ca și In timpul rezistentei armate, împotriva reacțiunii, afirmîn- du-se ca principalul organizator și catalizator al unirii tuturor forțelor

în interesul unității maselor 
populare din Spania

• Un interviu al tovarășei Dolores Ibarruri • Congresul Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol • „Zilele naționale cu privire 

la situația femeii"Intr-un interviu acordat ziarului „L’Unită", președintele Partidului Comunist din Spania, Dolores Ibarruri, a arătat că „marile mase ale Spaniei au ales de-acum calea unității și regele se lovește nu numai de opoziția forțelor muncitorești, ci și de cea a păturilor medii ale populației". „In aceste condiții — a subliniat Dolores Ibarruri — se accentuează tot mai mult rolul Partidului Comunist. Nu există posibilitate de democrație in țară fără participarea noastră la viața politică. Asupra a- cestui lucru nu există nici un dubiu".în continuare, Dolores Ibarruri a declarat : „De-a lungul multor ani, noi am acționat pentru a da viață unei politici de reconciliere, națională. Nu am pus problema reconcilierii ca o manevră pentru a reconcilia clasele, ci pentru a reconcilia țara". In încheiere, referindu-se la acțiunile forțelor din opoziție, organizate In cadrul Juntei. Democratice și Convergenței Democratice. Dolores Ibarruri a arătat că „acordul dintre aceste două grupări reprezintă aproape întreaga opoziție. Tocmai pe această bază se naște în prezent noua și marea forță a țării noastre".PE SCURT DINBRAȘOV. — A intrat In funcțiune o nouă fabrică de produse de panificație la Brașov. Noua unitate, care va avea in etapa finală o capacitate de 60 de tone, va produce atît pentru municipiul Brașov. cît și pentru alte orașe din județ. Ea este dotată Cu echipament de înaltă tehnicitate produs în țară, care asigură o calitate superioară produselor.MARAMUREȘ. — Pentru a pute» asigura o asistență stomatologică o- perativă și la îndemina copiilor, de la începutul noului an de învă- țămînt, in municipiul Baia Mare au 

patriotice interesate In lichidarea dictaturii și dezvoltarea democratică a tării. In întreaga sa activitate, P.C. din Spania a manifestat spirit creator, capacitate de a aplica în acest spirit teoria marxist-leninis- tă la condițiile concrete din Spania. „Nici noi și nici un alt partid 
comunist — a subliniat tovarășa Ibarruri la cel de-al VIII-lea Congres al P.C. din Spania — nu poate 
încadra politica și lupta sa in șa
bloane teoretice abstracte, ci trebuie 
să țină seama de realitatea cu care 
este confruntat". Tocmai puternica sa ancorare în realitățile naționale a asigurat P.C. din Spania poziția sa de avangardă în lupta poporului spaniol, a făcut din el o forță de bază a societății spaniole. In același timp, detașament activ al mișcării

comuniste și muncitorești. P.C. din Spania s-a manifestat ca o forță activă a luptei împotriva imperialismului, aducînd o contribuție remarcabilă la întărirea solidarității dintre partidele comuniste, pentru o unitate nouă, bazată pe deplina respectare a principiilor egalității în drepturi, neimixtiunii în treburile altui partid, a respectării dreptului fiecăruia de a-și hotărî de sine stătător linia sa politică internă și externă.Cea de-a 80-a aniversare a tovarășei Dolores Ibarruri are loc într-un moment deosebit al istoriei poporului spaniol, cînd, după dispariția lui Franco, s-au conturat premise noi, mai favorabile, pentru înaintarea sa pe calea unei evoluții democratice, a edificării unui regim social înnoitor, astfel ca poporul spaniol, cu vechi și strălucite contribuții la patrimoniul civilizației universale, să se poată consacra făuririi unui viitor mai bun. Caracterizind actualul moment al luptei partidului comunist, tovarășa Ibarruri subliniază : „...Spania trăieș
te. Poporul său, clasa muncitoare, 
țăranii, intelectualii, burghezia pro
gresistă sint dornici să meargă pe 
calea democratică ce se deschide in 
prezent spre o nouă viață in pace și 
libertate". în vederea atingerii acestor țeluri, Partidul Comunist din Spania militează cu hotărîre și energie pentru realizarea unei largi unități de acțiune a tuturor forțelor democratice și progresiste — condiție esențială a succesului în lupta pentru Înnoirea societății spaniole. Ca o expresie a înțelegerii acestei cerințe, are o deosebită importanță faptul că între principalele grupări ale opoziției — Junta democratică și Platforma de convergență democratică — se dezvoltă conlucrarea în vederea atingerii unor obiective Imediate cum sînt amnistierea tuturor .deținuților

Reprezentanții Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), reuniți duminică în congres la Toulouse, analizînd situația politică din Spania după moartea lui Franco, au afirmat că „schimbarea care s-a produs în tară nu reprezintă voința poporului spaniol". în declarația lor. delegații la congresul P.S.M.S. au condamnat continuarea represiunilor împotriva forțelor democratice și a maselor muncitoare din Spania.Manuel Muino, reprezentant al Comisiei Executive a P.S.M.S., și Ilde- fonso Torregrosa, din partea Comitetului Uniunii Generale a Muncitorilor din Spania, au cerut, în numele mișcărilor lor, adoptarea unor măsuri urgente care să asigure „libertatea de opinie, de reuniune și asociere politică și sindicală, dreptul de grevă, a- legeri libere prin care să fie stabilit regimul ce corespunde aspirațiilor poporului spaniol".
★La Madrid s-au încheiat „Zilele naționale cu privire la situația femeii" — prima manifestare de a- cest gen organizată în Spania. La dezbaterile care au avut loc cu 

luat ființă patru cabinete stomatologice școlare. In același timp, spitalul județean pune la dispoziția școlarilor din localitățile rurale mai îndepărtate autobuze cu care sînt aduși la controlul periodic de profilaxie și tratament stomatologic.BUZĂU. — La Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Buzău a avut Ioc o consfătuire a lucrătorilor din unitățile de panificație, morărit și comerciale. Tema dezbaterilor : diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea calității și a condițiilor de distribuție a pîinii și a celorlalte produse de panificație. 

politici și sindicali, reconcilierea națională, exercitarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești și ale diferitelor naționalități și regiuni ale statului spaniol. Opinia publică din România urmărește cu cel mai viu interes evoluțiile politice din Spania, cu convingerea că angajarea acestei țări pe o cale democratică răspunde intereselor fundamentale ale poporului spaniol prieten, precum și ale destinderii și securității în Europa și în lume.Comuniștii, întregul nostru popor nutresc o profundă solidaritate față de lupta dusă de Partidul Comunist din Spania, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășa Dolores Ibarruri, președinte, și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al partidului, pentru înfăptuirea năzuințelor de libertate, democrația și progres ale poporului spaniol, pentru cauza socialismului și păcii — luptă care se bucură de o înaltă prețuire în rîndurile partidului și poporului nostru, ale comuniștilor și revoluționarilor din întreaga lume. între Partidul Comunist Român și P.C. din Spania. între conducerile celor două partide se dezvoltă legături de strînsă prietenie și solidaritate frățească, întemeiate pe principiile trainice ale marxism-lenmismului și internaționalismului proletar. Un rol esențial în această direcție au contactele și întîlnirile atit de frecvente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii P.C. din Spania, dialogul rodnic desfășurat întotdeauna în spiritul prieteniei, stimei și înțelegerii reciproce, documentele comune semnate. Dînd expresie sentimentelor și convingerilor tuturor comuniștilor români, la un vibrant miting de Ia București, consacrat prieteniei dintre P.C.R. și P.C.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Pentru partidul nostru constituie o deosebită satisfacție faptul că între comuniștii români și spanioli au existat și există relații bune, de colaborare și prietenie internaționa- listă... Aceste relații pornesc de la necesitatea colaborării și întrajutorării continue in lupta pe care o ducem fiecare, a întăririi necontenite a solidarității dintre partidele noastre și dintre toate forțele revoluționare și progresiste ; avem convingerea că această solidaritate și unitate constituie un puternic factor al victoriei socialismului in Întreaga lume".Tovarășa Dolores Ibarruri a fost în ultima perioadă în flecare an oaspete al tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, fiind înconjurată de fiecare dată cu o caldă afecțiune și ospitalitate de întregul nostru popor. La solemnitatea prin care acum cinci ani, la împlinirea vîrstei de 75 de ani, i s-a conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, ca semn al prețuirii meritelor deosebite în îndelungata sa activitate revoluționară și antifascistă, tovarășa Dolores Ibarruri a adresat cuvinte de caldă mulțumire pentru solidaritatea poporului român și a Partidului Comunist Român față de poporul spaniol, arătînd că „salută poporul român, muncitorii, țăranii, intelectualii, harnicele femei, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, construiesc socialismul, transformind vechea Românie a boierilor într-o Românie industrial-dczvoltată, făcînd să devină realitate visul atitor generații de luptători revoluționari".La aniversarea de astăzi — așa cum se subliniază în mesajul publicat in pagina I — comuniștii, întregul nostru popor, reafirmîndu-și solidaritatea cu comuniștii, cu toate forțele democratice și progresiste din Spania, adresează tovarășei Dolores Ibarruri — Passionaria — salutul lor internaționalist, cele mai calde felicitări și urări de multă sănătate și viață îndelungată pentru a vedea triumful aspirațiilor poporului spaniol, cărora le-a . închinat întreaga sa activitate revoluționară.
acest prilej au participat peste 500 de reprezentante din partea unor organizații ale femeilor spaniole, între care și Mișcarea Democratică a Femeilor. care face parte din Junta Democratică. La sfîrșitul dezbaterilor, participantele au hotărît să adreseze o telegramă regelui Juan Carlos, cerînd amnistierea deținuților politici și abolirea așa-numitului decret- lege asupra terorismului, prin intermediul căruia pot fi urmăriți membrii tuturor organizațiilor care se pronunță pentru instaurarea libertăților democratice în Spania.La Madrid a fost dată publicității o declarație a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, in care acesta cheamă la organizarea „Zilelor de luptă pentru libertatea partidelor politice", mareînd astfel împlinirea a 50 de ani de la moartea întemeietorului P.S.M.S. în declarație se face apel la forțele democratice din Spania să continue lupta pentru „ruptura democratică, pentru libertate și socialism".

★Potrivit relatărilor agențiilor de presă, poliția spaniolă a arestat 200 de persoane care au participat, duminică. la Madrid, la o demonstrație. cerînd amnistierea tuturor deținuților politici și instaurarea libertăților democratice.în cursul zilei de luni, poliția a arestat, tot In capitală, aproximativ zece persoane care participau la o ceremonie organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea lui Pablo Iglesias, fondatorul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și al U- niunii Generale a Muncitorilor.(Agerpres)ȚARĂLa discuții au participat și numeroși consumatori. Consfătuirea a fost precedată de. o expoziție cu produse de panificație.BUCUREȘTI. — Nu departe de magazinul „Materna", în localul din strada Patriei nr. 1, a fost deschisă o nouă unitate comercială, care cunoaște, încă din prima zi, o mare afluență de cumpărători. Este vorba de magazinul „Po- gonici", specializat în desfacerea jucăriilor (păpuși, jocuri mecanice și electrice), precum și a unei game largi de articole de sport pentru copii.
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NOI DOCUMENTE ADOPTATE LA SESIUNEA 

O N U. SUBLINIAZĂ 

Imperativul creșterii 
rolului Națiunilor Unite 

în înfăptuirea dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 8 - Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții la punctele vizînd dezarmarea.Comitetul a adoptat cu 101 voturi, nici unul contra și 17 abțineri un proiect de rezoluție semnat de 9 state, între care și România, în care se afirmă imperativul creșterii rolului O.N.U. în domeniul dezarmării.Documentul invită statele membre ale organizației să trimită secretarului general opiniile și sugestiile lor vizînd creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in acest domeniu și hotărăște crearea unui Comitet ad- hoc al Adunării Generale, deschis participării, tuturor statelor membre, în scopul evaluării rolului organizației în sfera dezarmării. Această evaluare trebuie să aibă următoarele obiective : exercitarea de către O.N.U. a unui rol eficient în eforturile multilaterale de dezarmare, informarea largă de către O.N.U. a opiniei publice asupra situației din domeniul dezarmării, sporirea contribuției O-N.U. în transpunerea in viață a acordurilor multilaterale de dezarmare.De asemenea, Comitetul politic a adoptat, cu 104 voturi, nici unul contra și 12 abțineri, un proiect de rezoluție semnat de 7 state, între care și România, urmărind îmbunătățirea activității și întărirea diviziei pentru problemele dezarmării din cadrul Secretariatului Națiunilor Unite, pentru a face față sarcinilor crescînde care îi revin.Rezoluția vizînd evaluarea, la mijloc de termen, a rezultatelor deceniului dezarmării — document semnat de 12 state, între care și România — a fost adoptată prin consens.Exprimînd îngrijorarea statelor in legătură cu lipsa unor acorduri efective de dezarmare și de limitare a înarmărilor, precum și cu efectele dăunătoare asupra păcii și economiei lumii ale cheltuielilor neproductive ale cursei înarmărilor și, in special, a
ÎNTRUNIREA CONSILIULUI DE SECURITATE lN LEGĂTURĂ

CU ATACUL AVIAȚIEINAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit luni pentru examinarea problemei atacurilor aviației israe- liene asupra unor așezări cu populație palestineană din Liban. în intervențiile lor din cadrul ședinței
O declarație a președinteluiBEIRUT 8 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a declarat că ultimele rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. au confirmat evoluția normală spre o recunoaștere internațională a rolului decisiv al O.E.P. în toate discuțiile sau negocierile privind instaurarea păcii în Orientul Apropiat. în declarație, difuzată de agenția W.A.F.A., Yasser Arafat subliniază că recunoașterea

SAP TOME

Ambasadorul român și-a prezentat scrisorile de acreditareSAO TOME 8 (Agerpres). — Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, Manuel Pinto da Costa, l-a primit pe Porfir Negrea, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în această țară.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj - de sănătate și fericire personală președintelui R. D. Sao Tome și Prin
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Distincții prestigioase pentru realizări 
ale gindirii tehnice românești

Cu citeva zile in urmă, in cadrul 
celui de-al 25-lea salon internațio
nal al invențiilor „Evrika“-1975, 
de la Bruxelles, un juriu alcătuit 
din personalități cunoscute ale ști
inței și tehnicii mondiale acordă o 
serie de distincții celor mai repre
zentative realizări pe tărîmul crea
ției tehnice fi tehnologiilor moder
ne.

La această prestigioasă confrun
tare a gindirii și realizărilor teh
nice mondiale România a obținut 
un succes remarcabil, cucerind trei 
medalii de aur. tn felul acesta țara 
noastră s-a situat, prin distincțiile 
obținute, pe primul loc in „clasa
mentul" neoficial al salonului pri
vitor la numărul premiilor primite 
in raport cu numărul invențiilor 
prezentate — trei din trei.

Salonul internațional „Evrika"- 
1975 a reunit expozanți din mai 
mult de douăzeci și cinci de țări 
ale lumii, cumulind rezultatele ac
tivității a peste o mie de cercetă
tori. Participanții au propus rezol
vări ingenioase in domenii ca ener
getica, electronica, metalurgia, in
dustria de precizie, protecția me
diului ambtant ; un accent deosebit 
s-a pus pe realizarea de metode e- 
ficiente și inedite in ce privește 
identificarea de noi surse energe
tice, in primul rind utilizarea ener
giei solare, ca și in privința încăl
zirii locuințelor, limitării consumu
lui de carburanți, stabilirii diagnos
ticului in diferite afecțiuni, testării, 
prin simpla fotografiere, a grupei 
sanguine și multe altele.

Să revenim insă la participarea 
românească. Este, in primul rind, 
vorba de instalația de climatizare, 
răspîndirea substanțelor antiparazi- 

celei nucleare, rezoluția reafirmă o- biectivele stipulate in documentul prin care a fost lansat deceniul dezarmării. De asemenea, documentul reafirmă interesul major al Națiunilor Unite în orice negocieri de dezarmare, precum și faptul că dezarmarea și dezvoltarea facilitează realizarea unui climat de înțelegere și cooperare internațională.Deplorînd risipa de resurse canalizate pentru înarmări și, în special, pentru cele nucleare, rezoluția cheamă toate statele membre să-și intensifice eforturile pentru promovarea negocierilor de dezarmare și eliberarea de resurse in scopul promovării progresului economic și social ai tuturor țărilor, și îndeosebi al celor în curs de dezvoltare. Conferința Comitetului de dezarmare de la Geneva este invitată să-și evalueze activitatea privind transpunerea in viață a scopurilor și obiectivelor deceniului dezarmării, în lumina reevaluării sarcinilor și obligațiilor comitetului, și pentru a accelera ritmul negocierilor unor acorduri de dezarmare și de limitare a înarmărilor.De asemenea, prin rezoluția adoptată se hotărăște înscrierea pe agenda provizorie a sesiunii următoare a punctului „Adoptarea de măsuri efective pentru transpunerea în viață a scopurilor și obiectivelor deceniului dezarmării".Comitetul pentru problemele politice și de securitate a adoptat apoi, cu 112 voturi pentru, nici unul contra și 5 abțineri, un proiect de rezoluție semnat de 6 state, intre care și România, în legătură cu Tratatul pentru interzicerea amplasării de arme nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor, precum și în subsolul acestora. Rezoluția hotărăște formarea unui comitet pregătitor pentru convocarea unei conferințe a statelor semnatare ale tratatului amintit, în scopul evaluării modului de funcționare a tratatului la cinci ani după intrarea sa în vigoare.
ISRAELIENE l'N LIBANConsiliului de Securitate, reprezentanții Camerunului, Guyanei, Suediei și Franței au apreciat că atacurile întreprinse de Israel contravin normelor dreptului internațional și contribuie la agravarea situației din Orientul Apropiat.

Comitetului Executiv al O.E.P.internațională tot mai largă a caracterului reprezentativ al O.E.P. va servi drept stimulent pentru instituirea unei păci autentice în zonă. Această recunoaștere, a adăugat ei, presupune respectarea drepturilor fundamentale ale poporului arab pa- lestinean.Totodată, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a condamnat recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, arătînd că ele au drept scop, printre altele, menținerea încordării în Liban.

cipe, iar poporului acestei țări urări de progres și prosperitate.Președintele Pinto da Costa a mulțumit pentru urările transmise și, la rindul său, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de progres neîntrerupt și de noi succese în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.în continuare, între președintele R. D. Sao Tome și Principe și ambasadorul român a avut loc o discuție în cadrul căreia s-au abordat probleme ale dezvoltării relațiilor prietenești dintre cele două țări.

tare și a substanțelor fertilizante 
in sere. Agregatul, realizat la în
treprinderea de sere „30 Decem
brie", in colaborare cu întreprinde
rea metalurgică „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca, aparține unui colectiv 
de cercetători condus de prof. univ. 
dr. ing. Ion Ceaușescu. Acestei rea
lizări, in afară de distincția supre
mă acordată de juriul internațional 
al salonului, i-a fost conferit, pen
tru utilitate deosebită și inventivi
tate tehnică, marele premiu al ora
șului elvețian Basel. Cea de-a doua 
invenție medaliată cu aur este un 
element prefabricat in beton armat 
sau precomprimat pentru planșee 
de acoperișuri in construcția hale
lor industriale. Autor : un colectiv 
de la Institutul de proiectări teh
nologice pentru industria ușoară, 
condus de ing. Al. Mltroiu. In sfir- 
șit. cea de-a treia medalie de aur 
a revenit invenției denumite „Apa
rat plurifuncțional de condiționare", 
care asigură, separat sau simultan, 
ventilația, încălzirea, răcirea și u- 
midificarea aerului in spații in
dustriale sau condiționează un mi
croclimat prestabilit. Invenția este 
fructul cercetărilor unui colectiv 
condus de ing. Petre Constantines- 
cu, de la același institut citat mai 
sus.

...Medalii de aur care demon
strează, încă o dată, nivelul înalt al 
gindirii și realizărilor tehnico-știin
țifice românești și care onorează 
pe cei ce iși desfășoară activitatea 
in aceste domenii importante ale 
creației contemporane.

N. POPESCU-BOGDANEȘTIBruxelles, 8

Delegația Marii Adunări Naționale 
și-a încheiat vizita în Pakistan 
Constituirea Grupului parlamentar de prietenie 

pakistanezo-românISLAMABAD 8 (Agerpres).—Delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, care a întreprins o vizită oficială în Pakistan la invitația Adunării Naționale a Republicii Islamice Pakistan, a fost primită de Fazal Elahi Chaudhry, președintele Republicii Islamice Pakistan. Cu acest prilej, șeful delegației române a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de salut, împreună cu urări de fericire și prosperitate pentru poporul pakistanez prieten. Președintele Republicii Islamice Pakistan, amintind cu deosebită plăcere de întrevederea avută cu șeful statului român, cu ocazia vizitei in Pakistan in ianuarie 1973, a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase urări » de sănătate și fericire, de bunăstare și progres poporului român. El a exprimat gratitudinea sa pentru contribuția personală a președintelui Nicolae Ceaușescu Ia crearea unui cadru favorabil relațiilor de prietenie și colaborare româno-pakistaneze.Delegația română a fost primită, de asemenea, de Zulfikar Aii Bhutto, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan. Șeful delegației române a transmis primului ministru și doamnei Nusrat Bhutto un călduros salut din partea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul pakistanez. A fost exprimată satisfacția pentru rezultatele deosebit de fructuoase ale recentei vizite întreprinse în țara noastră de primul ministru al Pakistanului, sub- liniindu-se importanța documentelor adoptate și a înțelegerilor convenite pentru amplificarea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Pakistan. Primul ministru pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto, a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Nusrat Bhutio, cele mai călduroase urări de fericire, de succese și prosperitate pentru poporul român prieten, a exprimat vii mulțumiri pentru căldura și ospitalitatea care i-au fost rezervate cu ocazia vizitei efectuate în România in luna octombrie. Au fost relevate importanța documentelor semnate cu această ocazie pentru amplificarea și diversificarea relațiilor dintre cele două țâri, necesitatea întreprinderii de măsuri concrete în vederea traducerii în viață a acestora.în timpul vizjtei au avut loc convorbiri intre delegația Marii Adunări Naționale și o delegație a Adunării Naționale a Republicii Islamice Pakistan, condusă de Sahibzada Farooq Aii, președintele Adunării Naționale. Cu acest prilej, s-a procedat la o informare reciprocă in legătură cu organizarea, funcționarea și preocupările actuale ale celor două parlamente, evidențiindu-se cu satisfacție relațiile de prietenie dintre cele două foruri legislative, colaborarea dintre acestea in cadrul Uniunii Interparlamentare. S-a apreciat că vizita in Pakistan a delegației M.A.N. reprezintă un moment important in relațiile dintre cele două țări, avînd în vedere rolul pe care trebuie să-l aibă parlamentele în intensificarea colaborării și întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare, contribuția parlamentarilor la materializarea înțelegerilor convenite cu ocazia intîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Zulfikar Aii Bhutto.Ca o expresie a dezvoltării continue a relațiilor dintre cele două foruri legislative, în cadrul Adunării Naționale a fost anunțată constituirea Grupului parlamentar de priete-

agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice ro- 

mâno-îndiene. La Delhl au in- ceput convorbiri economice româno- indiene privind dezvoltarea cooperării economice bilaterale pe următorii cinci ani și amplificarea schimburilor comerciale dintre România și India. Delegația română este condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar delegația indiană — de D.P. Chattopadhyaya, ministrul comerțului.
In vizită în R.H. Egipt, Iustin Rogoz, adjunct al ministrului industriei chimice al Republicii Socialiste România, a avut convorbiri cu conducerile Ministerului Economiei și Cooperării Economice, Ministerului Industriei, Organismului general pentru industria chimică și Organismului pentru industrializare. Cu acest prilej a fost examinat stadiul realizării obiectivelor de cooperare economică și tehnică în domeniul industriei chimice, stabilindu-se măsuri concrete in vederea înfăptuirii hotârîrilor adoptate în cursul în- tilnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat.
La Moscova au încePut con_ vorbirile dintre Andrei Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, și Miloș Minici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită în U.R.S.S. După cum informează agenția T.A.S.S., s-a procedat la un schimb de păreri privind extinderea, in continuare, a relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia, precum și a- supra unor probleme actuale internaționale de interes reciproc.
în piegăfirsa naționaliză

rii industriei petroliere a 
Venezuela. -Corporația Vene- zueleană a Petrolului" (C.V.P.), întreprindere de stat, va deveni societate comercială. în baza unui decret prezidențial. Decretul președintelui Carlos Andres Perez prevede transferul acțiunilor C.V.P. în proprietatea și administrarea companiei de stat „Pe- 

nie pakistanezo-român, urmînd ca în cadrul Marii Adunări Naționale să fie creat Grupul parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Pa- kistan.Cu ocazia dineului oferit în cinstea delegației române de Sahibzada Farooq Aii s-a toastat in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu, a președintelui pakistanez, F. E. Chaudhry, și a primului ministru Zulfikar Aii Bhutto, pentru continua dezvoltare a relațiilor prietenești dintre popoarele român și pakistanez, dintre cele două parlamente.tn cadrul întrevederilor delegației cu ministrul finanțelor, planificării și dezvoltării și cu ministrul justiției și afacerilor parlamentare s-a trecut în revistă stadiul relațiilor româno- pakistaneze in domeniile economic și al cooperării, al relațiilor pe linie parlamentară.Delegația a vizitat obiective social- economice și culturale în Islamabad, în provinciile Frontiera de nord-vest, Punjab și Sind, unde au avut loc întrevederi cu guvernatorii și miniștrii șefi ai provinciilor, cu președinții adunărilor provinciale. în timpul deplasării la Lyallpur, au fost vizitate Universitatea agricolă. Institutul de cercetări agricole și Institutul nuclear pentru agricultură și biologie, unde au avut loc discuții cu cadre universitare și specialiști, în legătură cu cooperarea româno-pakistaneză în domeniul agriculturii.Delegația a depus coroane de flori la monumentul lui Muhammad Aii Jinnah. fondatorul Pakistanului, precum și la mormîntul poetului pakistanez Allama Iqbal.
★La revenirea în Capitală, delegația 

a fost salutată la aeroportul Otopeni de Aneta Soornic, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președinți de comisii permanente, deputați.A fost de fată ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, S. A. Moid.
Vizita ministrului de externe al României în R. P. UngarăBUDAPESTA 8 .— Corespondentul nostru transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a sosit luni la Budapesta într-o vizită oficială de prietenie, la invitația ministrului afacerilor externe al R.P. Ungare, Frigyes Puja. La aeroportul Ferihegy din Budapesta, ministrul român a fost întimpinat de ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, de Istvan Roska, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gyorgy Biczo,

începerea convorbirilor oficialeLuni după-amiază au început Ia Budapesta convorbirile oficiale dintre George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Frigyes Puja, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare. La convorbiri au participat din partea română loan Cotoț, ambasadorul țării noastre la Budapesta, Ion Ciubotarii, director în M.A.E., iar din partea ungară — Istvan Roska, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gyorgy Biczo, ambasadorul R. P. Ungare la București, Elek Toth și Jozsef Nemet, directori în M.A.E., precum și funcționari superiori ai ministerelor de externe din cele două țări.în timpul convorbirilor, cei doi miniștri s-au informat reciproc asupra realizărilor oamenilor muncii din țările lor în construcția socialistă și au făcut un schimb larg de păreri cu privire la stadiul actual și la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor din- 

troleos de Venezuela" (PETROVEN), care se va ocupa de întregul sector petrolier al țării. După cum se știe, industria petrolieră venezueleană urmează a fi naționalizată complet în cursul anului viitor. Următoarele măsuri în această direcție vizează transformarea în întreprinderi comerciale de stat a societăților „Shell" și „Exxon". Acestea se vor numi „Ma- raven" și, respectiv, „Lagoven".
Delegația Uniunii Națio

nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție <u-N CAP>. condusă de Aldea Militaru, președintele U.N.C.A.P., care efectuează o vizită în Columbia, a avut convorbiri cu Rafael Pardo Buelvas, ministrul agriculturii, și cu Marco Tulio Rodri- guez, șeful superintendențel naționale a cooperativelor din această țară.

In sprijinul eliberării de- 
ținuților politici urugua- 
yeni. <^ea ^e*a conferință in- teramericană în probleme de învă- țămînt, care se desfășoară la Caracas, cu participarea a 350 de delegați din diverse țări ale regiunii, a aprobat o declarație de protest împotriva represiunilor la care sint supuse în Uruguay persoanele cu vederi democratice. Documentul se pronunță împotriva arestării, la începutul lunii noiembrie, a matematicianului Uruguayan Jose Luis Massera, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Uruguay, cerind punerea sa în libertate, imediat, și acordarea de garanții și libertăți democratice tuturor deținuți- lor politici uruguayeni.

întrevederi. Dupâ 0 scurtă vizită întreprinsă la Tokyo, Henry Kissinger, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., a părăsit luni capitala niponă, indreptîndu-se spre patrie. El a avut convorbiri cu primul ministru al țării gazdă. Takeo Miki, precum și cu ministrul de externe. Kiichi Miyazawa, în legătură cu probleme privind evoluția relațiilor bilaterale, precum și cu o serie de aspecte ale actualei situații economice și politice internaționale.
A treia reuniune a Comi* șiei mixte egipteano-israeliene, însărcinată cu examinarea aplicării

Secretarul general 
al Partidului Socialist 
Italian l-a primit pe 
reprezentantul P.C.R.ROMA 8 — Corespondentul Agerpres transmite : Secretarul general al Partidului Socialist Italian, Francesco de Martino, l-a primit, duminică după-amiază la Napoli, pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.S.I., efectuează o vizită în Italia.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis conducătorului P.S.I., din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut prietenesc și cele mai bune urări. Mulțumind cordial, secretarul general al P.S.I. a transmis, la rindul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros și cele mai sincere urări de succes.Secretarul genera] al P.S.I. a evocat cu căldură întîlnirile și convorbirile pe care le-a avut la București și la Roma cu secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cursul întilnirii s-a relevat evoluția continuu ascendentă a relațiilor dintre cele două partide și a fost evidențiată importanța dezvoltării in continuare a raporturilor dintre P.C.R. și P.S.I., spre binele prieteniei și conlucrării dintre popoarele român și italian, în folosul dezvoltării relațiilor, pe multiple planuri, dintre România și Italia, ca o contribuție concretă la întărirea tendințelor pozitive din viața internațională, la cauza păcii, securității și colaborării internaționale. în cadrul întilnirii s-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri in legătură cu o serie de probleme ale mișcării muncitorești și ale vieții internaționale.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost prezenți Pietro Lezzi, membru al Direcțiunii P.S.I., și Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma.
ambasadorul R.P. Ungare la București, și alte persoane oficiale ungare.Au fost de față loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei.

★La plecare, pe ^aeroportul Otopeni, erau prezenți Vasile Gliga și Cornel Pacoste, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost de față dr. Imre Farkaș, Însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
tre cele două țări, în interesul propășirii economice și sociale a poporului român și poporului ungar. Cu a- cest prilej au fost discutate, totodată, unele probleme internaționale actuale. Convorbirile s-au desfășurat într-o ambianță de înțelegere reciprocă și caldă prietenie tovărășească.

★în seara aceleiași zile, ministrul a- facerilor externe al R.P. Ungare a oferit, în saloanele hotelului Gelert. un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Au participat Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Josef Bondor, ministrul construcțiilor și dezvoltării orașelor, dr. Karoly Polinszky, ministrul învă- țămîntulul, miniștri adjuncți, precum și persoane oficiale care au luat parte la convorbiri. în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie, cei doi miniștri au rostit toasturi.

prevederilor Acordului de dezangajare militară in Sinai, a avut loc luni — a anunțat un purtător de cu- vînt al Națiunilor Unite. Au fost examinate probleme legate de demi- narea regiunilor recent evacuate de trupele israeliene și deplasările triburilor de beduini în zonele egiptene.
India și Bangladeshul și-au reafirmat voința de a dezvolta relații de prietenie și cooperare — se arată în comunicatul dat publicității luni, la încheierea convorbirilor desfășurate la Delhi între reprezentanții guvernelor celor două țări.

După intrarea trupelor indoneziene în Timorul de est

Acțiuni ale guvernului portughezLISABONA 8 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Portugaliei, reunit în sesiune extraordinară, după intervenția trupelor indoneziene în Timorul de est, a hotărît ruperea relațiilor diplomatice cu Indonezia și a cerut întrunirea urgentă a Consiliului de Securitate al O.N.U., pentru a determina încetarea imediată a luptelor — precizează un comunicat oficial, dat publicității la Lisabona, la sfirșitul ședinței guvernului. Comunicatul cere, de asemenea. Națiunilor Unite să intervină pentru e-
Divergențe la congresul Partidului Popular 

Democratic din PortugaliaLISABONA 8 (Agerpres). — în localitatea Aveiro (Portugalia) s-au desfășurat sîmbâtă și duminică lucrările celui de-al II-lea Congres al Partidului Popular Democratic (P.P.D.).în funcția de secretar general al partidului a fost reales Francisco Sa Carneiro.Agențiile United Press International și France Presse informează că Emidio Guerrelro, fost secretar general ad-interim al P.P.D., Jorge Sa Borges, ministru pentru problemele sociale în cel de-al șaselea guvern.

DESCHIDEREA CONGRESULUI
COMUNIȘTILOR POLONEZI

CORESPONDENȚĂ DIN VARȘOVIA

întimpinat ca un eveniment de importanță istorică în viața Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a poporului polonez, Congresul al VII-lea al partidului și-a început ieri lucrările la Varșovia. întreaga presă de luni, apărută în ediții sărbătorești, emisiunile posturilor de radio și televiziune reflectă pe larg interesul națiunii pentru lucrările marelui forum al comuniștilor, menit să analizeze drumul parcurs de R.P. Polonă de la ultimul congres al partidului pînă în prezent, să deschidă noi orizonturi construcției socialiste în țara prietenă.în întimpinarea congresului, numeroase colective de oameni ai muncii și-au asumat angajamente de a realiza o producție suplimentară dedicată acestui important eveniment din viața partidului și poporului. Rezultatele muncii lor pline de abnegație se cifrează într-o producție suplimentară ce depășește 30 miliarda zloți.în cursul după-amiezii, spre Palatul științei și culturii din centrul capitalei poloneze se îndreptau în grupuri delegații la congres. Erau printre ei mineri din bazinul silezian, oțelari și metalurgiști din Cracovia și Katowice, constructori de nave de pe litoralul baltic, chimiști din Plock și Polawy, muncitori de pe ogoare, intelectuali de prestigiu, oameni care reprezintă pe cei aproape 2,5 milioane de comuniști polonezi.în vastul amfiteatru al sălii congreselor, pavoazat cu drapele ale R.P. Polone, ale P.M.U.P., cei 1811 delegați aleși în cadrul conferințelor voievodale ale partidului și la conferințele de partid ale marilor unități industriale și ale forțelor armate, precum și cei peste 1 000.de invitați, reprezentînd organele centrale și locale de partid și de stat, exponenți ai organizațiilor obștești și de tineret, veterani ai mișcării comuniste și muncitorești poloneze, ai luptei de eliberare națională, salută cu căldură intrarea în sală a conducătorilor de partid și de stat ai R.P. Polone, precum și delegațiile unor partide comuniste și muncitorești, invitate de C.C. al P.M.U.P. să ia parte la lu-
CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN COLUMBIA

Salutul adresatBOGOTA 8 (Agerpres). — în continuarea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al ^Partidului Comunist din Columbia, care se desfășoară la Bogota, au fost prezentate saluturile reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești de peste hotare.
T-... ................ ~.....................     —

Plenara C. C. al P. C. 
din NorvegiaOSLO 8 (Agerpres). — La Oslo a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, la care au fost analizate efectele crizei economice cu care este confruntată lumea occidentală asupra situației economiei norvegiene. Plenara a adoptat o hotărîre în care se propun măsuri concrete menite să ducă la creșterea influenței oamenilor muncii asupra evoluției economice, precum și la limitarea puterii capitalului monopolist. Plenara l-a ales în funcția de vicepreședinți ai partidului pe Rolf Nettum și Hans Kleven.
Congresul 

sindicatelor ungareBUDAPESTA 8 (Agerpres). — La Budapesta au început, luni, lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al sindicatelor ungare. La lucrări participă 789 delegați ai sindicatelor din R.P. Ungară, precum și delegații din aproximativ 50 de țări. Din tara noastră participă o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor, condusă de tovarășul Pavel Stefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Pe ordinea de zi a congresului au fost înscrise următoarele puncte : Raportul Consiliului Central privind activitatea sindicatelor de la Congresul al XXII-lea pînă în prezent și sarcinile sindicatelor ungare în perioada următoare ; raportul Comisiei de revizie ; modificarea statutului sindicatelor ungare ; alegerea Consiliului Central și a Comisiei de revizie. Lucrările congresului au fost deschise de Aladar Foldvari, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară.

liberarea imediată a 23 de militari portughezi deținuți în Timor.Guvernul portughez — se spune în comunicat — consideră că Indonezia a violat acordul încheiat la Roma, care prevedea „o conjugare a eforturilor pentru a se ajunge la convorbiri între Portugalia și cele trei partide din Timor, condamnarea de către Portugalia a oricărei intervenții străine și recunoașterea de către Indonezia a suveranității portugheze în calitate de putere administrantă".

Jose Augusto Seabra, directorul organului oficial al P.P.D., „Povo Livre", și Mota Pinto, președintele grupului parlamentar al P.P.D., au părăsit luni Convenția Națională a partidului. Acțiunea celor patru membri marcanți ai P.P.D., care a- parțineau aripii de stînga a partidului, este pusă în legătură cu u- nele divergențe existente între ei și secretarul general, căruia i-au reproșat poziția sa anticomunistă, exprimată în cererea ca Partidul comunist să fie înlăturat din guvern. 

crările congresului, pe reprezentanții unor partide socialiste, ai mișcărilor de eliberare națională.La lucrările celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P. participă o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La orele 16,00, prin intonarea _ Internaționalei au început lucrările congresului.Potrivit hotărîrii plenarei a 18-a a C.C. al P.M.U.P., congresul are următoarea ordine de zi: Raportul C.C. al P.M.U.P. și sarcinile partidului în dezvoltarea dinamică continuă a construcției socialiste în R.P. Polonă. A- cest punct de pe ordinea de zi cuprinde : Darea de seamă a C.C. al P.M.U.P. privind activitatea în perioada dintre Congresele al VI-lea și al VII-lea, document publicat anterior, și Raportul-program al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., intitulat „Pentru o nouă dezvoltare dinamică a construcției socialiste, pentru o calitate superioară a muncii și condițiilor de viață ale națiunii" ; Darea de seamă a Comisiei Centrale de Revizie ; Direcțiile de dezvoltare social-economică a țării în anii 1976—1980 ; Alegerea Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Revizie.Deschizînd lucrările congresului, tovarășul Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., a salutat cu căldură pe delegați și invitați.După alegerea prezidiului și a organelor de lucru ale congresului, tovarășul Edward Gierek a dat citire Raportului-program al Biroului Pc- litic al C.C. al P.M.U.P. „Pentru o nouă dezvoltare dinamică a construcției socialiste, pentru o calitate superioară a muncii și condițiilor de viață ale națiunii".Deschiderea lucrărilor celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P. a fost urmărită în întreaga Polonie prin transmisia directă a posturilor de radio și televiziune.
Virgil DANCIULESCU 
Gh. CIOBANU

de C.C. al P.C.R.Reprezentantul Partidului Comunist Român, Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, a prezentat salutul C.C. al P.C.R., care a fost primit cu multă căldură, fiind viu aplaudat.PE PRETUTINDENI
• TRANSPORT PRIN 

CONDUCTE PNEUMA
TICE. In nordul regiunii Tiu- men (Siberia de vest) va începe construcția unui sistem de transport neobișnuit ce poate funcționa indiferent de condițiile meteorologice — lucru deosebit de important pentru ținuturile Extremului Nord. El va consta din conducte de oțel de mare diametru, prin care, la fiecare 15 secunde, se vor deplasa, cu viteza de 100 km/h, capsule cilindrice acționate cu aer comprimat. în aceste capsule, avînd dimensiuni de 1x1,5 m, se vor putea încărca pînă la2 tone de diferite materiale.

• UN NOU GEN DE 
PISTĂ DE ATERIZARE. Direcția aviației civile din Suedia a hotărît să schimbe, pînă la sfirșitul anului, principala pistă de decolare-aterizare a aeroportului din Stockholm. Noua pistă va fi brăzdată, pe toată lungimea ei, de mici șanțuri transversale adinei de3 mm și așezate la distanța de 3 mm unele de altele. Specialiștii afirmă că experiențele făcute pe asemenea piste au dat rezultate excelente, aterizarea avioanelor făcîndu-se mult mai lin.

• PEȘTI DE APĂ SĂ
RATĂ PENTRU RIUL FO- 
LUAT. Rîul Werra din R. F. Germania urmează să fie populat cu pești de apă sărată. După cum a comunicat Institutul Max-Planck din Miinchen, datorită poluării cu reziduuri industriale, apa rîului a devenit aproape tot atit de sărată ca și cea de mare ; de aceea, viețuitoarele de apă dulce sint pe cale de dispariție.

• DUPĂ ZECE ANI. O sinteză a cercetărilor efectuate, de circa zece ani, prin intermediul sateliților meteorologici vine să ilustreze tendința actuală a reducerii progresive a suprafețelor acoperite de ghețuri din regiunea Arcticii. Fenomenul relativ generalizat de contracție a gheții din diversele sectoare observate — Marea Groenlandei, Marea Barenț, Marea Behring— a fost pus în legătură cu unele anomalii de ordin climatic înregistrate în zona temperată din emisfera nordică a globului, cum ar fi primăverile tîrzii sau schimbările bruște ale vremii, avînd drept urmare obținerea de producții agricole mai slabe decît se sconta.
• A MURIT THORN

TON WILDER. Duminică seara a încetat din viață, la clinica San Rafael din New Haven, statul Connecticut, cunoscutul scriitor american Thornton Wilder. Autor a numeroase romane și piese de teatru de succes, Wi’der — născut în 1897— și-a primit confirmarea meritelor sale literare prin cele tiei premii Pulitzer dob'ndite în decursul carierei. Printre lucrările distinse cu acest premiu figurează romanul „Podul lui San Luis Rey“ și piesa „Orașul nostru" — jucată și pe scenele din România.
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