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Cunoașterea aprofundate 
a hotărîrilor de partid, a legilor tării -
datorie a fiecărui conunist, a fiecărui cetățean

„Organele și organizațiile de partid trebuie să facă totul ca atît 
hotărîrile partidului, cit și legile statului să fie aplicate și respectate în 
întregime, să constituie baza întregii noastre activități. Aceasta cere, în 
primul rînd, o bună organizare a cunoașterii și înțelegerii hotărîrilor și 
legilor“.

NICOLAE CEAUȘESCUEste bine cunoscut că profundele transformări aduse de revoluția socialistă in caracterul și conținutul puterii de stat, ca și în structura socială a României. se reflectă în faptul că legile noastre, transpunind pe planul vieții de stat politica partidului, sint expresia voinței și intereselor intregii societăți, ale tuturor oamenilor muncii. Mal mult, se poate spune cu deplin temei că legile noastre nu numai că reflectă cerințele esențiale ale dezvoltării țării și interesele fundamentale ale poporului, dar sint și elaborate cu participarea directă, nemijlocită a poporului. Nu a existat în ultimii ani lege sau hotă- rîre mai importantă care să nu fi format în prealabil obiectul unei ample dezbateri publice, consultarea maselor, devenind o metodă permanentă in practica democratică a elaborării legilor, a principalelor documente de partid. Pe această realitate se întemeiază efortul general pentru aplicarea riguroasă a legii, pentru respectarea acesteia în litera și spiritul ei.în strînsă și directă legătură cu progresele rapide ale societății noastre, cu perfecționările aduse sistematic atît cadrului organizatoric, cît și juridic al activității din diverse domenii, cu amploarea și complexitatea sarcinilor etapei actuale se ridică noi și sporite exigențe în ceea ce privește însușirea de către întregul activ de partid și de stat, de către întreaga populație, a conținutului hotărîrilor de partid șl a legilor statului — ca o condiție esențială în vederea realizării unui climat de înaltă disciplină socială. într-o asemenea viziune se înscriu și prevederile unei recente

hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care situează în atenția organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor organelor centrale și locale de stat, ale organizațiilor de masă, obștești și u- nităților socialiste organizarea unei activități susținute și sistematice prin care să se asigure o cunoaștere temeinică și o riguroasă aplicare a ho- tărilor de partid și de stat. în această lumină, popularizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale plenarelor C.C. al P.C.R., ale Comitetului Poliție Executiv, a legilor și decretelor, precum și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se constituie ca o acțiune politică de înaltă răspundere, ca o componentă importantă a activității politico-educative, de formare a conștiinței socialiste a celor ce muncesc.Adoptarea unei asemenea hotărîri este o nouă expresie a concepției partidului nostru care consideră că edificarea și dezvoltarea noii societăți este posibilă numai prin acțiunea conștientă și organizată a tuturor oamenilor muncii, asigurîndu-li-se o multilaterală informare — așa cum statuează Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului ai XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice și cultural- educative. într-adevăr, pentru a fi strict respectate și aplicate, este e- sențial ca diferitele reglementări cco- nomico-sociale — hotărîri și legi de cea mai mare însemnătate pentru mersul nostru înainte — să fie cunoscute nu numai de către specialiști, ci și de către fiecare activist, de către

fiecare cetățean, înțelegindu-se rațiunea, semnificația lor socială, politică și morală, scopul și caracterul lor necesar. Propaganda juridică — considerată în sensul ei cel mai cuprinzător — devine astfel un obiectiv major al activității politico-educative desfășurate în rîndul oamenilor muncii de la orașe și sate, ca și al învă- țămîntului politico-ideologic, o problemă practică a fiecărei organizații de partid, de masă și obștești, a conducerii fiecărei unități socialiste.în popularizarea legilor, în explicarea lor temeinică, pentru aplicarea lor corectă, sarcini principale revin comuniștilor din aparatul și activul de partid. Ca atare, studierea aprofundată a hotărîrilor și legilor noi adoptate, precum și a celor anterioare, avînd o durată îndelungată de valabilitate, trebuie să ocupe un Ioc bine stabilit in cadrul programelor de instruire lunare, trimestriale, semestriale și anuale a a- paratului și activului de partid ale comitetelor județene, municipale și orășenești ale partidului. Multe organizații județene au obținut, de altfel, o interesantă experiență în acest domeniu — organizînd, de pildă, expuneri pe asemenea teme pentru participanții. la instruiri, însoțindu-le de seminarii și aplicații practice, de teste și lucrări scrise, punind în discuție cazuri și situații — experiență care va trebui, desigur, mult îmbogățită în raport cu exigențele actuale.Așa cum rezultă limpede din cuprinsul hotărîrii la care ne referim, complexitatea activității din toate domeniile, multitudinea relațiilor e- conomice și sociale nu mai îngăduie

astăzi nimănui, fie lucrător al administrației de stat, fie angajat din e- conomie, să cunoască reglementările din domeniul său „în general" sau „din auzite". Aprofundarea sistematică a conținutului reglementărilor specifice se cere a fi considerată una din principalele îndatoriri profesionale și politice. Iată de ce cade în sarcina organelor de partid și de stat, a conducerilor organizațiilor de masă și obștești, ale unităților economice și sociale să organizeze, pe bază de programe proprii, cunoașterea hotărîrilor de partid și de stat de către întregul personal din subordine, una din principalele metode folosite fiind aceea a organizării unor dezbateri și seminarii pe compartimente de specialitate, secții și direcții privind conținutul și modalitățile de a- plicare în practică a documentelor de partid și de stat. în sprijinul acestor acțiuni, dar în primul rînd în scopul îndeplinirii corecte a sarcinilor profesionale, toate secțiile, direcțiile, serviciile și compartimentele de activitate, precum și cadrele cu funcții de răspundere vor trebui să dispună în permanență de colecții con- ținind hotărîrile de partid, legile și directivele referitoare la domeniile în care luereazâi.■în acest context se evidențiază șl cerința asigurării cunoașterii și aplicării riguroase a prevederilor legale de către toate cadrele de conducere de partid și de stat, a creșterii exigenței și spiritului de răspundere pentru modul cum sint respectate hotărîrile și legile și cum se des-
(Continuare în pag. a IÎI-a)

Din noua arhitectura a orașului Victoria Foto : E. Dichiseanu

Artistul, publicul și criticaSuccesele 
metalurgiștilor reșițenîFurnaliștii reșițeni au elaborat în prima decadă din această lună, peste prevederile de plan, in medie cite z 168 tone fontă pe zi, inregistrind ast- ' fel cea mai mare producție pe fiecare agregat de topire și turnare a metalului. De altfel, in perioada ianuarie—octombrie, la furnalele Combinatului siderurgic Reșița s-au -produs în plus, pe seama folosirii la parametri superiori a capacității furnalelor, peste 17 000 tone fontă. însemnate sporuri de producție s-au înregistrat in acest timp și la oțelăne, laminoare și în alte secții cu flux tehnologic continuu, în condițiile in care la volumul de metal elaborat s-a înregistrat o economie totală de a- proape 6 000 tone combustibil convențional și circa 150 000 kWh energie electrică.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară indiană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amia- ză, delegația parlamentară indiană, condusă de B. R. Bhagat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, aflată în vizită în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, loan Ce- terchi, președintele Asociației de prietenie româno-indiană, Iuliu Fe- jes, membru al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a M.A.N.. și Silviu Curttoeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.A fost de față S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București.Conducătorul delegației parlamentare indiene a transmis din partea președintelui Republicii India. Fakh- ruddin A'i Ahmed, si a primului ministru, Indira Gandhi, un cordial

mesaj de prietenie adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări de noi succese poporului român. în același timp, in numele parlamentarilor indieni, el a exprimat șefului statului român sincere mulțumiri pentru onoarea de a fi primit, pentru posibilitatea de a vizita România și ospitalitatea de care s-a bucurat în tot timpul șederii în țara noastră.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut președintelui Indiei și primului ministru, iar poporului indian urări de prosperitate și bunăstare.în timpul convorbirii au fost a- preciate cu satisfacție stadiul și evoluția relațiilor dintre România și India, manifestîndu-se convingerea că ele vor cunoaște un curs mereu ascendent si rodnic atît pe plan bilateral, cît și în domeniul cooperării internaționale, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul convorbirilor la nivel înalt de la București și Delhi.

A fost reliefată necesitatea intensificării raporturilor de colaborare dintre parlamentele celor două țări prin inițierea de noi acțiuni care să contribuie la mai buna cunoaștere și a- propiere între cele două țări și popoare.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale actualității internaționale, reliefîndu-se rolul cres- cind ce revine, in lumea contemporană. țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, in efortul de democratizare a vieții internaționale, de instaurare a unei noi ordini economice pe plan mondial. Schimbul de opinii a reliefat necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru generalizarea în viața internațională, în relațiile dintre state, a principiilor deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. A fost evidențiat rolul care revine parlamentelor în promovarea spiritului de bunăvoință, înțelegere și pace, în extinderea și consolidarea colaborării generale între state.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Ambasadorul AustralieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în ziua de 15 noiembrie, pe ambasadorul Australiei, Malcolm Richard Booker. în vizită de rămas bun, în legătură cu în cheierea misiunii sale în țara noastrA. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.

In ziarul de azi ■.
Rubricile noastre : Viața 
de partid ; în confrunta
re: scrisori și răspunsuri; 
In spiritul Legii sistema
tizării ; Faptul divers ; 
Sport; De pretutindeni

Cu privire la convocarea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșoviaîn conformitate cu înțelegerea realizată, la sfîrșitul lunii noiembrie 1976 va avea loc, la București, Con sfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
Este necesar un efort susținut, cu participarea
tuturor locuitorilor de la sate, pentru a încheia

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA 
ÎNTREGII RECOLTE DE PORUMBîn aceste zile, sute de mii de oameni ai muncii din agricultură desfășoară o muncă fără întrerupere pentru a recolta, transporta și depozita porumbul, celelalte produse care se mai află pe cîmp. La chemarea organizațiilor de partid de a se în-

literara
A

Economii 
pe șantierele arădeneAnalizînd fiecare obiectiv de investiții, în spiritul sarcinilor trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., colective de proiectanți, constructori și alți specialiști din Arad au elaborat noi și eficiente soluții de redimensionare a unor clădiri industriale și altor construcții ce 6e înscriu în planul de dezvoltare a capacităților de producție de la întreprinderile de vagoane și de strunguri din localitate. Pe această cale, cheltuielile de construcții-montaje pentru noile capacități industriale se micșorează cu peste 30 la sută, iar economiile de materiale de construcții se ridică la peste 4 400 tone de ciment și mai mult de 1 400 tone de oțel-beton, conducte și profile metalica.

Trăim un timp ,/fertil pentru creația materială și spirituală. Un timp propice apropierii făuritorilor din cele două domenii, al întrepătrunderii activităților lor. Un timp, de asemenea, prielnic meditațiilor asupra sensurilor politice, sociale, umanist-revolu- ționare ale acestor realități. Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste, măsurile concrete adoptate de partid pentru .înfăptuirea obiectivelor acestui congres — între care, la loc de frunte se înscrie instituirea Festivalului național „Cîntarea României" — deschid luminoase perspective creației artistice, dezbaterilor pe marginea fenomenului literar, implicării mișcării terare în evoluția societății. în lumină, notez teva gînduri însemnătatea între creatorul teratură și săi, văzuți ca o importantă entitate, cu rol hotărîtor în depistarea. dezvoltarea și consacrarea valorilor autentice.între public, critică și scriitori au existat

întotdeauna relații variabile, de armonie, ca și de nepotrivire, dar numai din jocul de echilibru al acestor trei factori s-au născut epocile literare fericite și vitale. Literatura ca fapt de creație se' ivește în mod imprevizibil, după

așa. a acestei condiții tainice a naturii omenești in general, care face ca istoria să constituie un proces in fond inepuizabil, ce dă un sens așa de atractiv și minunat progresului. Societatea noastră socialistă oferă din plin condițiile

în vreme prezintă.diferențiere detaliată, a arta și. literatura înfățișează un gest insondabil de totalizare intuitivă, inspirată.Dacă se poate vorbi de un public specializat în apropierea de

ce un știința re- efort de rațională, cercetării, portanța politică, socială, educativă, pe care partidul o acordă creației, fie in ce privește intensitatea, fie subtilitatea simțirii și viziunii.Contactul direct al publicului cu scriitorii se dezvăluie în puterea de difuzare și

legiune!

ali-această aici ci- privind relației de li- cititorii

Cultura socialistă și educația politică 
într-o unitate inseparabilă

înfloririi ta- gă- fundamentul însecretul lentelor, care își sesc acea putere intrinsecă a naturii și a naturii în general, de a revela la infinit noul și ineditul, originalul și profundul, năzuința către caracteristic, armonic și perfect — condiții care trebuie să aibă un suport social prielnic. Numeroși filozofi, din toate timpurile,' au pus un accent deosebit pe acest aspect creator al realității, și în primul rînd al realității umane. Talentul ar reprezenta forma explozivă, ca să spunem

umane.
acestui progres. Publicul se află astfel „pe fir direct" cu artistul, cu scriitorul Putem imagina o literatură lipsită de critici profesioniști — așa cum ea a existat ie altminteri în epocile primordiale și cum există in condiția populară de desfășurare a creației — dar nu ne putem închipui o literatură lipsită de public. O astfel de literatură s-ar reduce la un simplu laborator privat și izolat.Nu se poate face o comparație între laboratorul științific și cel literar sau artistic.

știință, el este de neconceput în perceperea operei literare sau de artă, care se adresează direct oricărui om și tuturor la un loc, adică societății în plinătatea sim- țămintelor și preocupărilor ei morale, afective, ideale. Artistul este publicul însuși văzut in ipostaza unei individualități fericit dotate ca posibilități de exprimare. El întrunește — trebuie să întrunească — aspirațiile, sentimentele, gîndurile esențiale ale societății, putînd să le exprime sintetic — și în aceasta rezidă im-

frecvență în mediul social a operei literare. Oricît ar exista opere literare care cunosc o bruscă popularitate și frecvență nemeritate, la o analiză atentă, acele opere ori se perimează și decad repede din a- tenția publicului — care are dreptul său, cum îl au și criticii calificați, să se înșele și să se lase sugestionat de aparențe — ori reprezintă un indiciu tematic și expresiv prețios. care, dacă nu potolește și nu satisface complet, stirnește totuși aspirațiile și dorințele li-

terare cele mai time ale maselor epoci, constituind un indicativ valoros al drumului pe care trebuie să-l parcurgă în profunzime, cu mijloacele depline ale artei, talentele literare adevărate. Publicul se află totdeauna pe calea cea bună in receptivitatea operei literare, pentru că el nu-și propune altceva decit să înregistreze cele mai juste sensuri de interpretare ale sufletului său. Aceasta este însăși garanția sincerității sale receptive, critice. El nu are nici un interes „să-și fure căciula", să. se amăgească, așa cum nu poate prefera fructele serbede sau mălăiețe celor zemoase și dulci. Și tocmai in sensul acesta trebuie înțeles îndemnul cuprins in Programul partidului. în hotăriri- le recentei plenare de a fi dezvoltată și permanentizată relația artistului, a scriitorului cu oamenii muncii.în virtutea acestei
Dragoș 
VRĂNCEANU

(Continuare 
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cheia culesul porumbului în primele zile ale acestei săptămîni, cooperatorii, lucrătorii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și din întreprinderile agricole de stat au muncit și continuă să muncească din zori și pînă noaptea. Rezultatele obținute sint remarcabile : cu fiecare zi, alte cooperative agricole raportează că au încheiat Culesul, transportul produselor, că au livrat în întregime cantitățile contractate, alte obligații față de stat.Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că recolta de porumb a fost strînsă de pe o suprafață totală de 2 200 000 hectare. în întreprinderile agricole de stat lucrările au fost executate pe 75 la sută din suprafețele cultivate, iar în cooperativele agricole de 85 la sută. Prin urmare, de strîns recolta de pe hectare, cele mai mari ind situate în cooperativele agricole din județele Galați. Vaslui, Bacău, Neamț, Satu Mare, precum și în întreprinderile agricole de stat din județele hedinți, Iași, fiecare unitate agricolă, dotării cu utilaje și că. au fost stabilite lucru, grafice care,

producție — 
a mai rămas circa 450 000 suprafețe fi-

Arad, Argeș, Me- Suceava. Pentru pe baza a forței de mun- grafice zilnice de respectate întoc-

mai, pot asigura încheierea culesului în citeva zile. Or, in unele cooperative agricole, datorită neajunsurilor care se manifestă în organizarea muncii, în folosirea mijloacelor mecanice, lucrările se tărăgănează de la o zi la alta. Iată de ce organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile unităților agricole au datoria să asigure o amplă participare Ia muncă a tuturor locuitorilor de la sate, astfel îneît în această săptă- mînă să se ‘ bului.Avînd în sint strînse trebuie luate măsuri pentru organizarea mai bună a transportului. Or, in cooperativele agricole din unele județe există diferențe între cantitățile recoltate și cele transportate. De asemenea, întrucit timpul se menține umed și rece, se impune să se manifeste cea mai mare răspundere pentru depozitarea cu grijă a porumbului în pătule și alte locuri de depozitare, astfel îneît să se înlăture orice pierderi în timpul păstrării. Să acționăm ferm ca în aceste zile, printr-o amplă participare la muncă, prin Organizarea temeinică a muncii la cules, transport și depozitare, întreaga recoltă să fie pusă la adăpost în timpul cel mai scurt.

încheie recoltatul porum-vedere că în fiecare zi mari cantități de porumb,

In sprijinul celor care studiază in învățămintul politi
co-ideologic de partid, în cadrul cursului „PRO
BLEME FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚII DE 
PARTID Șl DE STAT“ (teme specifice pentru 
cursanții din industrie), publicăm azi consultația : 
PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII

SI CONDUCERII INDUSTRIEI—
*

preocupare și acțiune sistematică 
a Partidului Comunist Român
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FAPTUL Activitate politico-educativă
DIVERS
Omenie

Frigul și vremea rea din 
această toamnă aspră au găsit-o 
pe Maria Știucă, din comuna 
Sadova (Dolj), o bătrină infirmă, 
singură pe lume, fără nici un 
ajutor și cu un adăpost șubred. 
Alexandrina Becheanu, pre
ședinta comisiei comunale a fe
meilor, și primarul Sadovei, Nicu 
Florian, au luat inițiativa de a-i 
construi bătrinei o casă cu a- 
jutorul consătenilor. In numai 
două săptămîni, bătrina s-a mu
tat în casă nouă. $i 
ria să-i fie deplină, 
i-au adus și lemne de

ca bucu- 
oamenii 

foc.

În pană 
de benzină

înșoferii care rămin benzină se spun multe DarDespre pană de anecdote.una ____doar „eroii11 unor glume mai mult sau mai puțin colegiale. Lipsa lor de prevedere poate avea și consecințe grave. Ca în cazul de față : urcînd o pantă pe un drum din raza comunei Mihalț, județul Alba, conducătorul auto Ioan Ghenea a rămas în pană de benzină cu autobasculanta 31—Cj—4 686. Cum avea și... pană de frînă, mașina a început să coboare vertiginos și s-a răsturnat într-o prăpastie. Autobasculanta a fost avariată. Printr-o întîmplare fericită, șoferul s-a ales numai cu o sperietură.

nu întotdea-respectivil șoferi rămin

Trei pe un loc
Pentru locul numărul 46 din 

vagonul numărul 6 al trenului 
rapid „Maramureș", cu plecare 
din Cluj-Napoca, biroul de voiaj 
din localitate a eliberat trei bi
lete : unul pentru un tînăr și 
alte două pentru două femei. Ti- 
nărul, politicos, a cedat locul, 
ieșind pe coridor și făcîndu-și 
banchetă din geamantan. Dispu
ta însă nu s-a încheiat ușor, 
continuînd, pînă tîrziu, între cele 
două călătoare, cu drepturi ab
solut... egale. Nu știm care pe 
care a reușit s-o convingă să re
nunțe, dar bine ar fi dacă la ca
sieriile birourilor de voiaj cu 
pricina s-ar renunța definitiv la 
asemenea practici. Că nu e. pri
ma dată cînd le semriâlăm.

Un vechi proverb românesc zice : „Pădurea-i mare, dar și omu-i tare". Substratul profund al vechii zicale, încrederea optimistă în forțele omului pe care o exprimă, nu numai că nu și-au pierdut adevărul, dar, în anii noștri, și l-au amplificat prin noi dimensiuni și semnificații.— Nu se mai compară, desigur, munca de astăzi a forestierilor cu cea de odinioară — ne spunea maistrul Vasile Vicovan, de 13 ani secretar al organizației de bază din sectorul de exploatare Humor — dar o caracteristică a ei a rămas și va ră- mîne încă multă vreme neștirbită î faptul că oamenii lucrează în grupuri mici, compacte, în brigăzi răs- pindite, nu o dată, la mari distanțe una de cealaltă. Aceasta implică, fără îndoială, o anumită izolare. De aici decurge însă și un anumit specific al activității de partid în rîn- durile forestierilor, în sensul unei strădanii continue de a reduce cît mai mult efectele acestei izolări, de a face, prin cuvîntul și fapta de zi cu zi a comuniștilor, ca oamenii să se simtă mereu părtași la acțiunile comune pentru realizarea întocmai a indicatorilor de plan, să-și simtă, clipă de clipă, energiile contopite pentru atingerea obiectivelor pe care ni le propunem. Iar în aceste zile, în centrul preocupărilor noastre se află, cum e și firesc, obiectivele stabilite de plenara recentă a C.C. al P.C.R., orientările cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu: să facem totul pentru realizarea integrală, la toate sortimentele, a planului pe 1976, pentru buna pregătire a planului pe 1977, să intensificăm grija tuturor pentru economisirea materialului lemnos...Firește, întrebarea pe care ne-am pus-o — și pe care am pus-o membrilor biroului și altor membri de partid din cadrul acestei organizații — s-a referit la modul cum acționează cei 77 de comuniști din exploatarea Humor pentru a înmănun- chea într-un unic fascicul forțe atît de dispersate.„E vorba, în primul rînd, de faptul că noi, membrii de partid, respectăm cu multă strictețe normele vieții de organizație. Oricît de dificile par condițiile, adunările de partid, ședințele de comitet și de birouri, alte activități se desfășoară cu regularitate. în felul acesta putem să ne sfătuim continuu asupra sarcinilor ce ne stau în față. Bunăoară, la ultima adunare generală s-a pus la punct, în lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R., un plan de acțiune imediată pentru încheierea cît mai grabnică a planului pe anul forestier în curs

și pentru pregătirea în cît mai bune condiții a viitorului an forestier. In săptămîna care a urmat, comuniștii, fiecare la locul său de muncă, au explicat celor din jur obiectivele pe care ni le-am propus, iar acum îi antrenează, în primul rînd prin fapta lor, pe toți ceilalți tovarăși la traducerea în viață a acestor sarcini" (tehnicianul Gheorghe Bîrsan, șeful sectorului de exploatare Humor). „O pîrghie importantă în munca noastră politico- educativă o constituie grupele de partid, organizate la fiecare gură de exploatare. Avem buni organizatori de grupă, care știu să mențină coeziunea colectivului de comu

tori ; printr-o înțelegere exactă a sarcinilor de către fiecare om, grupa de partid de la Izvor, copdusă de tovarășul Simerea, reușește să asigure cu regularitate ca gura lor de exploatare să fie în fruntea îndeplinirii planului). „Nimic nu-i însă mai de seamă ca exemplul personal al comuniștilor, felul cum muncesc și trăiesc ei, înrîurirea pe care o exercită asupra celor din jur. Am avut, de pildă, în cursul anului acesta o mare acțiune pentru curățirea văilor și versanților de doborîturile de pe urma vîntului. Am izbutit să strîn- gem, în cadrul acestei acțiuni, peste 6 000 de metri cubi de lemn de lucru și de foc. Știți ce înseamnă
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In întreprinderile forestiere din județul Suceava

niști și, totodată, să canalizeze toate energiile spre realizarea scopurilor imediate și de perspectivă. I-aș a- minti, de pildă, pe Gheorghe Maco- vei, de la Păltinoasa, sau pe Constantin Buta, de la Cireș, care organizează cel puțin o dată pe săptă-* mină consfătuiri ale grupei de partid, încredințînd fiecărui membru, pe lingă sarcinile permanente, și u- nele legate strict de obiectivele la ordinea zilei. Totodată, ei organizează și informarea zilnică a tuturor muncitorilor din brigăzi, în timpul pauzei de la ora 12, cu privire la e- venimentele politice interne și internaționale, le prezintă și le explică cele mai noi măsuri și hotărîri pe linie de partid și de stat. Recent, bunăoară, au organizat informări substanțiale despre Plenara din 2—3 noiembrie a C.C. al P.C.R.. despre hotărîrile a- doptate, precum și despre sesiunea Marii Adunări Naționale și ultimele legi votate. De altminteri, avem și două puncte de informare și documentare, la cabanele forestiere de la Poiana Micului și Voroneț, unde, în afară de presa cotidiană, care ne este adusă cu regularitate prin transporturi special organizate, avem și cele mai proaspete documente de partid, cuvintări și expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu" (muncitorul Vasile Simerea, membru în biroul organizației de bază, el însuși Unul dintre cei mai activi organiza

asta 7 Că peste 15 hectare de pădure bună, de rășinoase, cu o vechime de 100—150 de ani, au fost cruțate...11 (mecanizatorul Ichim Topliceanu, membru în birou, cel mai vechi șef de brigadă, ai cărui oameni lucrează de 24 de ani împreună).Oprind aici consemnările noastre, merită să stăruim asupra acestei frumoase idei a exemplului personal, pe care însuși Ichim Topliceanu, forestier pasionat și comunist inimos, o ilustrează grăitor prin întreaga sa muncă de zi cu zi. Și, pentru că el însuși a amintit de acțiunea pentru curățirea văilor și versanților, trebuie să spunem că — așa cum ne-au relatat secretarul organizației de bază și alți membri de partid — comunistul Ichim Topliceanu a dat, în tot răstimpul acestei acțiuni, un exemplu de perseverență aproape eroică în ducerea ei la bun sfîrșit. Deși nu mai e la vîrsta primei tinereți, și-a luat asupra sa locurile cele mai grele, versanții cei mai periculoși, unii încă inundați de torenții a- cestei veri ploioase, smulgind din apă, cu țapina, cu parul și, nu o dată, chiar cu umărul, copacii căzuți, cioturile și trunchiurile mustind de umezeală. Urmînd pilda acestui comunist de o sîrguință simplă, modestă și, totodată, patetică, oamenii din brigadă s-au antrenat în acțiune „ca unul singur", izbutind să învingă urmările intemperiilor.

Mai e ceva care merită relevat în felul de a fi și de a munci al lui Ichim Topliceanu, o trăsătură a umanismului revoluționar, pe care comuniștii din această exploatare forestieră se străduiesc s-o transforme într-o caracteristică esențială a activității lor cotidiene : grija pentru educarea profesională și politică a celor mai tineri, pentru formarea unui nou schimb de forestieri comuniști a căror rațiune de existență să fie valorificarea la nivel cît mai înalt a acestei mari avuții naționale. Cea mai elocventă întruchipare a rodniciei acestei preocupări o constituie însuși șeful sectorului de exploatare, Gheorghe Bîrsan : încă de cînd era adolescent, Topliceanu l-a luat în brigadă, l-a învățat întîi meseria de ajutor-forestier, apoi i-a pus ferăstrăul electric în mînă și i-a împărtășit cunoștințele și îndemî- nările unui bun mecanizator, în- grijindu-se să devină, totodată, și un utecist inimos, gata să îndeplinească toate sarcinile încredințate. Mai tîrziu l-a pregătit pentru intrarea în rîndurile membrilor de partid și l-a îndemnat să urmeze școala de maiștri și liceul la curs seral. Acum, Gheorghe Bîrsan — care este în anul IV la Facultatea de economie industrială a Academiei de științe economice, specializîndu-se, cum e și firesc, în economie forestieră — nu e numai șeful administrativ al fostului său învățător intr-ale meseriei și ale vieții, dar, după propria sa mărturisire, și un „elev statornic la școala de vrednicie comunistă a lui Ichim Topliceanu".Sînt, desigur, numeroase și variate formele activității desfășurate de această organizație de partid, de harnicii și entuziaștii săi membri : ar mai trebui amintit și faptul că aici învățămîntul politic are loc cu regularitate, în cadrul a două cercuri, sub forma unor cicluri de expuneri și conferințe, că în fiecare adunare generală a organizației de bază, potrivit unei rodnice tradiții, șefii de brigăzi dau scurte rapoarte referitoare la stadiul îndeplinirii planului de producție, iar organizatorii de grupe fac aprecieri cu privire la modul cum a muncit și s-a comportat fiecare comunist. Din toate acestea se desprinde o imagine grăitoare despre faptul că, în inima pădurilor sucevene, munca politico- educativă a comuniștilor se desfășoară cu roade bogate, vizibile nu numai în bunele rezultate obținute în producție, dar și în elocvente sporuri pe planul conștiinței socialiste.
Victor BiRLADEANU 
Gh. PARASCAN

Modernul hotel „Arcașul"

Noi unități pe traseele turistice
ale „Țăriiîn acest an au fost date în folosință noi unități ale Oficiului județean de turism Suceava, menite să asigure oaspeților Țării de Sus condiții dintre cele mai bune de cazare. încă de la începutul anului, adăugîndu-se mai vechilor unități ale O.J.T. — hotelurile „Arcașul", „Suceava", „Balada", și „Parc" — a fost inaugurat la Suceava complexul turistic „Bucovina". Moderna unitate dispune de un hotel cu 250 locuri în camere dotate cu tot confortul, precum și de spații destinate alimentației publice — un restaurant, o cofetărie, un bar de zi. Tot in acest an, la dispoziția a-

de Sus"maiorilor de excursii și drumeții montane se află și popasul turistic „Rarăul", situat pe unul din platourile masivului cu același nume, în imediata vecinătate a Pietrelor Doamnei, monument al naturii.Lista realizărilor de acest fel ar fi incompletă dacă n-am aminti și de alte două unități diate recent in folosință. Esțe vorba de hotelul „Turișt" din Fălticeni și hanul turistic din Solea, acestora urmînd să li se adauge în curînd un nou han turistic la Șiret, unitate aflată în prezent în stadiu de finisare. (P. Gheorghe)
In confruntare: 
SCRî SORI Și. R#

„Ofensatul**Prezentîndu-se la serviciu mirosind a butoi, Cherecheș Vasile, de la întreprinderea „Unio“ din Satu-Mare, a fost sfătuit de șeful de echipă și de cel de secție să se ducă .frumușel acasă să se culce.— Eu să mă culc 7 încă nu s-a născut cel care să mă oblige să fac ce nu vreau eu să fac !„Ofensat11 de un asemenea sfat, C.V. a pus ochii pe unul din sfătuitori, s-a urcat intr-un electrocar și a pornit-o năpraznic spre el, cu aprig gînd de răfuială. Din fericire, neghiobia lui a eșuat, electrocarul oprindu-se intr-un morman de bare de fier. Dar dacă nu-i ieșeau în cale barele 7 Oricum, nesăbuinței i s-a pus barieră I sale
„Ajutor”
nesperat

Pe tarlalele întreprinderii 
agricole de stat din Tirana (Me
hedinți) se muncește de zor. Se 
recoltează porumbul de pe ulti
mele suprafețe și se transportă 
ritmic la spatiile de depozitare. 
Răzlețit de cioporul de oameni, 
Constantin Chiciu se apucase 
să recolteze de unul singur, pe 
o tarla mai dosnică. Rupea știu
lete după știulete cu atita grabă, 
de a-i fi zis că vrea să facă 
zece norme intr-o zi. Dar iată 
că, pornit cu graba, s-a întilnit 
și cu... zăbava, exact cînd ieșea 
din tarla cu căruța plină cu po
rumb. Porumb furat. Mulțumin- 
du-i-se pentru „ajutorul" dat la 
strîngerea recoltei, va fi și el 
ajutat acum de lege să apuce pe 
calea cea bună.

Atenție la
insecticide!
Cifiva locuitori din zona Fă

gărașului au intrat in posesia 
unui insecticid toarte toxic, uti
lizat de unitățile agricole numai 
sub o strictă supraveghere. Sub- 
apreciindu-i pericolul, cinci lo
cuitori din satul Simbăta de Sus 
au umblat cu insecticidul respec
tiv fără atenție, fapt pentru care 
au plătit cu viafa. In loc ca din 
tragica intimplare a celor cinci 
să învețe și alții, iată că fa
milia lui loan Pleșa a pus o 
sticlă cu astfel de insecticid in
tr-o magazie alături de un sac 
cu mălai. Toți cei șase membri 
ai familiei s-au intoxicat, fiind 
internați în stare foarte gravă 
la spital. Cu toate îngrijirile 
medicale acordate, doi dintre 
n-au mai putut fi salvați.

ei

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Primăriile comunale 
și disciplina în construcțiistatat unele încălcări ale disciplinei în construcții.înainte de a prezenta cele cîteva concluzii ale controlului respectiv se cuvine să precizăm că în județul Vîlcea organele locale de specialitate au întreprins încă de acum doi ani — cînd a intrat în vigoare Legea sistematizării — o seamă de acțiuni menite să contribuie la asigurarea legalității îp activitatea de sistematizare. Astfel, secția de arhitectură și sistematizare a elaborat un model de autorizație pentru executarea de lucrări de construcții, de fapt — o sinteză a celor mai importante prevederi din Legea sistematizării, esențiale pentru respectarea disciplinei în construcții. Mai mult decît atît, cetățeanului i se dau și cîteva îndrumări

Despre răspunderile care revin organelor locale de arhitectură și sistematizare pentru asigurarea — în spiritul Legii sistematizării — a disciplinei in construcții ne-a vorbit tovarășul arhitect C. Dobrinescu, șeful secției de arhitectură și sistematizare a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Vîlcea :— Am în față o listă cu principalele obiective social-culturale care urmează să se realizeze în satele vii- cene pînă in 1980. între altele, se vor da în folosință 1 250 de apartamente în blocuri cu două pînă la cinci etaje, peste 160 de săli de clasă, internate școlare, 7 săli de gimnastică, 16 dispensare medicale, 7 cămine culturale, creșe și grădinițe cu peste 1 500 de locuri. La toate acestea se adaugă mii de case ce se vor înălța în regie proprie, zeci și zeci de kilometri rețele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare. Acest mare volum de lucrări impune respectarea unei discipline ferme, mai ales în cazul locuințelor construite în regie proprie, în principal, este vorba de respectarea strictă a perimetrelor construi- bile, realizarea gospodăriilor în‘limitele a 250 mp la sate și 100 mp în orașe, înălțarea de locuințe cu cel puțin două niveluri, alinierea lor la fondul stradal. Toate aceste reguli sînt precizate, de altfel, în Legea sistematizării, ca și in celelalte acte normative care vizează acest sector de activitate. Trebuie subliniat însă că aceste cerințe sînt impuse nu numai de reglementări legale, ci și de rațiuni economice, funcționale și estetice specifice. în lumina indicațiilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dat la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, respectarea disciplinei în construcții poate și trebuie abordată, în același timp, ca unul din mijloacele cele mai eficiente de gospodărire rațională a materialelor de construcție — în special ciment, fier-beton și lemn — începînd de la proiectare și pină la executarea caselor, școlilor, dispensarelor și tuturor celorlalte dotări sociale. Mai ales acum, cînd ritmul și volumul construcțiilor care •se vor executa în toate localitățile țării în următorii ani — conform programelor și schițelor de sistematizare — sînt realmente fără precedent. A construi pe verticală de pildă înseamnă a face economie de teren în favoarea producției agricole, a scurta rețelele tehnico-edili- tare de canalizare, alimentare cu apă potabilă, de termoficare și electrice, înseamnă a construi mai frumos. Cu toate acestea, cu prilejul unui recent control făcut în 32 din cele 86 de localități ale județului s-au con

strict necesare — de ordin tehnic, estetic și arhitectural — referitoare la materialele de construcție care trebuie folosite, execuția decorațiilor exterioare, construcția coșurilor de evacuare a fumului, astfel incit să se prevină incendiile și altele. O altă inițiativă valoroasă este aceea de a populariza și dezbate împreună cu cetățenii, în toate localitățile, constatările făcute în urma controalelor efectuate de către secția de arhitectură și sistematizare. De asemenea, pe baza concluziilor trase în urma controalelor, s-au întocmit așa-numi- tele „note", cu propuneri de măsuri concrete, care s-au comunicat primăriilor, constituind un îndrumar prețios în activitatea acestora. în ansamblu, s-au obținut rezultate bune. Dar dacă la Olănești și în alte localități, spre exemplu, nu s-a înregistrat nici un caz de nerespectare a Legii sistematizării, în comuna Orlești s-au ridicat nu mai puțin de 19 case în a- fara perimetrului construibil.— In marea lor majoritate — ne spune tovarășul inginer Nicodim Ar- deleanu, adjunctul șefului secției de arhitectură și sistematizare — cauzele nerespectării dispozițiilor Legii sistematizării țin de modul în care se eliberează autorizațiile de construcții. Nu toate cererile cetățenilor sînt a- nalizate temeinic în birourile executive ale consiliilor populare, așa cum am constatat la Popești și Stoenești. In alte cazuri — este vorba despre comunele Mădulari, Mălaia, Voineasa, Slătloara, Cîineni — documentațiile pentru autorizarea construcțiilor cu amplasament pe drumurile naționale nu se trimit pentru avizare la secția de arhitectură și sistematizare a județului. Și nu-i de mirare că la Mădulari — de exem
• PRAHOVA. Comitetul muni

cipal de partid Ploiești a scos recent de sub tipar, intr-un tiraj de masă, un caiet care cuprinde un bogat material documentar despre amplasarea geografică, istoria, cultura. economia, școala, sportul, îndeletnicirile oamenilor, precum și perspectivele de dezvoltare ale orașului petrolului. • VASLUI. In 
cadrul manifestărilor Festivalului 
national al educației și culturii so
cialiste „Cintarea României", la Muzeul județean din Vaslui a avut loc vernisajul expoziției cu lucrări de pictură, grafică și sculptură realizate de membrii cenaclurilor artiștilor amatori

din județ. 0 TELEORMAN. S-a 
deschis decada poeziei românești, amplă acțiune dedicată sărbătoririi centenarului independenței. La Casa de cultură din Alexandria a avut loc un spectacol de poezie și muzică susținut de cenaclul revistei „Luceafărul" și cenaclul tineretului alexăndrean. 0 BIHOR. In ca
drul manifestărilor „Crișia 76", manifestări închinate Festivalului național „Cintarea României", la muzeul „Țării Crișurilor" din Oradea a avut loc și o serie de acțiuni cu caracter aplicativ, la care au participat preșcolari, elevi ai liceului de artă plastică, tineri din întreprinderi și instituții orădene

plu — a fost posibil să se construiască pe drumul național case fără etaj, contrar dispozițiilor legii, contrar circularei comitetului executiv al consiliului popular județean, care reglementează precis regimul de înălțime a construcțiilor.Intr-adevăr, sub ochii îngăduitori ai organelor comunale s-au construit pe drumurile naționale și județene 53 de locuințe numai cu parter. Cele mai multe la Mădulari (11), Pesceana (7), Sălătruc (6). E de neînțeles cum respectivele primării n-au luat măsurile de rigoare împotriva nerespectării clauzelor din autorizațiile pe care ele însele le-au eliberat. S-au constatat și unele situații în care, deși primăriile au sancționat abaterile de la reglementările legale, instanțele de judecată au anulat chiar și amenzile date. Este cazul Judecătoriei din Drăgășani, care adat asemenea soluții în situații similare semnalate în comunele Scundei, Orlești și Zătreni.— Cum pot fi prevenite asemenea stări de lucruri 2— Fără nici o îndoială, respectarea' riguroasă a Legii sistematizării, a disciplinei în construcții depind direct de intensificarea, de permanentizarea acțiunilor de control. Tocmai de aceea acțiunile de control nu pot fi rezumate la ceea ce poate și se străduiește să facă secția de arhitectură și sistematizare. Pentru respectarea disciplinei în construcții, primăriile, comisiile locale de sistematizare, deputății pot să acționeze mult mai eficient. Cum 7 Printr-un control, aș putea spune zilnic, care să nu se rezume La a constata, a sancționa sau a sesiza organele de judecată despre nerespectarea legii. Datoria organelor locale este să prevină încălcarea acesteia. Ceea ce pentru ele nu este. deloc greu, știut fiind că o casă nu se construiește peste noapte, ci în luni de zile, chiar sub ochii primarului, ai celorlalți membri ai biroului executiv al consiliului popular, ai deputaților, ai tuturor organelor care au datoria, conform legii, să prevină abaterile de la conținutul autorizației de construcții, pe care ele însele au eliberat-o.Iată, așadar, cîteva constatări și propuneri care, nu numai la Vilcea, ci în oricare alt județ, pot constitui punctul de plecare al unor dezbateri fructuoase pe tema disciplinei în construcții.
Florin CIOBĂNESCU 
Ion STANCIU

..mtrroH -hotSniV r .BioqoooConstructorii de mobilă de la platforma băimăreană a I.J.I.L. Maramureș fac eforturi notabile, pentru înnoirea permanentă a produselor realizate aici în concordanță cu cerințele diversificării și modernizării mobilei. Cu ce noutăți se prezintă ei în fața cumpărătorilor? Iată cîteva amănunte pe care ni Ie oferă tovarășul Vasile Pop, șef de secție coordonator.— Ne-am gîndit, în primul rînd, să creăm mobilă de același stil și cu aceeași linie constructivă pentru toate camerele unei locuințe, astfel încit un apartament întreg să poată fi mobilat numai cu piese făcînd parte dintr-un singur ansamblu. Am început cu sufrageria „Valentina", căreia i s-au adăugat în același stil garnitura de hol, dormitorul, apoi cabinetul de lucru, compus din bibliotecă cu patru tronsoane mobile, fotoliu și masă de lucru, toate avînd furnir de nuc. O altă preocupare a noastră s-a îndreptat — ne explică interlocutorul — spre crearea unei mobile semi- stil cu elemente tradiționale maramureșene de ornament, mobilă pe care noi o oferim în egală măsură pe piața internă și externă.In sala de expoziție, ca și în atelierele secției am văzut în diverse stadii de construcție garnitura pentru cameră de zi „Olimpia", proiectată în așa fel îneît să poată fi bine folosit spațiul pe verticală. Alături de mobila „Modern" pentru hol și camera combinată tip „Carmen", de acum cunoscute din expozițiile deschise cu prilejul contractărilor, am întilnit pe masa de lucru a constructorilor în stadiu de prototip sufrageria sculptată în lemn de stejar sau fag „Meda". Tapiseria scaunelor va avea dungile roz-negru sau negru-galben din cunoscutele cergi maramureșene.Consemnăm aici confecționarea la comandă a unor piese de mic mobilier foarte căutate: măsuțe, lăzi de zestre, etajere, baruri etc., care ocupă spații reduse în apartament. De altfel, pînă la finele acestei luni și alte produse își vor primi certificatul de intrare în producția de serie la secția de mobilă din Baia Mare. (Gheorghe Susa).

Scuze călduțe 
pentru inovații 
...la naftalinăLa redacție a sosit o scrisoare, trimisă de ing. Mihai . P. Constantin, din Florești- Prahova, care, după propria-i mărturisire, răspunde de inovații în întreprinderea în care lucrează. Ne-am oprit asupra celor sesizate, întrucît faptul comportă o atenție deosebită. „Cu scrisoarea nr. 0025 din 2 iulie 1975, ne relatează acesta, am trimis uri dosar-propu- nere .de invenție la Institutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru industria construcțiilor de mașini-București, împreună cu procesul- verbal de omologare, pentru aviz de specialitate în vederea aplicării. Pînă la 21 septembrie 1976, institutul nu s-a deranjat să trimită un răspuns, deși am făcut cinci reveniri scrise și o deplasare personală în luna august 1975... La 21 septembrie 1976, în urma unui telefon, mi s-a comunicat că dosarul respectiv a fost trimis la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică- București, încă de la 24 iulie 1975. Deci dosarul căutat a fost trimis la alt Institut, dar fără să fie anunțată unitatea titulară și fără a se răspunde la numeroasele scrisori prin care am reclamat înapoierea dosarului... Au trecut 15 luni de zile și I.C.P.I.E. ține dosarul la naftalină.De la Institutul de cercetări pentru industria electrotehnică din București redacția a primit următorul răspuns : „Cele relatate sint corecte, in sensul întirzierilor in darea avizelor. Cele peste 1 000 de inovații și invenții pe an. numărul mare de avize ce trebuie date pentru a- cceași lucrare (subl. ns.), personalul redus încadrat in această activitate explică unele întîrzieri, dar pe care le apreciem ca nedorite, institutul luind măsuri de reglementare a lor. In cazul sesizării în speță, avizul s-a întocmit și s-a trimis la data de 9 X 1976 către Insti

tutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru construcția de mașini... Pentru celelalte lucrări trimise la I.C.P.I.E. spre avizare, cu sprijinul comitetului de sindicat, s-a constituit un colectiv larg de specialiști care să avizeze lucrările existente aici. Pînă la finele anului nu vom mai avea restanțe".Răspunsul poate fl inclus în categoria celor în care se recunoaște lipsa, se caută unele justificări, iar în încheiere se arată măsurile întreprinse, ceea ce dovedește că totuși, se poate și altfel. Nu putem însă face abstracție, repetăm, de domeniul, extrem de important, la care se referă întreaga problemă și unde orice tărăgănare, aminare, neglijență etc. are consecințe negative în producție. Tocmai de aceea, atitudinea factorilor de răspundere de la cele două institute de cercetări, ca să ne referim numai la cazul în speță, este destul de superficială, iar măsurile întreprinse n-au un caracter educativ pentru cel vinovați. Iată de ce considerăm că este nevoie să se reanali- zeze faptele arătate, precum și altele asemănătoare, pentru a se evita repetarea unor asemenea situații.

ReceptivitateDin Curtea de Argeș, Gheorghe Ciobanu ne-a semnalat unele greutăți ce le întîm- pină locuitorii orașului în preschimbarea buteliilor de aragaz. Scrisoarea sa a fost analizată cu receptivitate de către întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere Pitești, căreia redacția i-a trimis-o spre soluționare, în răspunsul acesteia se arată că în prezent populația din oraș este aprovizionată cu butelii prin 4 centre volante, stabilite de comun acord cu organele locale de partid și de stat. Distribuirea către populație se efectuează pe bază de tabele, întocmite de împuterniciți ai consiliului popular orășenesc.împreună cu conducerea locală s-a rea- nalizat acest sistem de desfacere a buteliilor și s-a hotărît trecerea, începînd cu 1 noiembrie 1976, la servirea populației pe bază de comenzi la domiciliu. In acest sens, depozitul de desfacere din Curtea de Argeș a fost dotat cu încă un mijloc de transport, precum și cu personalul necesar efectuării comenzilor. în acest sens se vor lichida neajunsurile arătate da semnatarul sesizării.
Concis, la obiectComitetul județean Argeș al P.C.R. t Ana- lizind la fața locului cele sesizate, împreună cu secretarul comitetului de partid de la constructori și inginerul-șef al grupului de șantiere Pitești, din cadrul Trustului de construcții industriale, a rezultat că mai sînt de montat cișmelele, de denisipat puțurile, de reparat un motor și alte lucrări de finisaj la instalația de alimentare cu apă a satului Bîr- logu. Aceste lucrări sint în stadiu de finalizare.Consiliul popular județean Vîlcea : Au fost luate măsuri, iar în trimestrul al II-lea 1977 vor fi date în funcțiune un restaurant cu autoservire, cu 500 locuri la mese, amplasat la parterul blocului Cozia din zona centrală, precum și un restaurant lacto-vegetarian cu linie de autoservire, cu 200 de locuri la mese, amplasat la etajul I al blocului VI, pe strada Ana Ipătescu.în acest fel va fi rezolvată corespunzător problema unităților de alimentație publică, cu linie de autoservire, în municipiu.Comitetul orășenesc de partid Făgăraș : Faptele sesizate în scrisoare sînt corect relatate. Consiliul popular al orașului Făgăraș a luat măsuri corespunzătoare, trotuarul din satul Șona, cu o lungime de 1,5 km, a fost reparat, în prezent circulația desfășurîndu-se în condiții bune. S-au efectuat șanțuri de scurgere pe acostamente, pentru înlăturarea fenomenului de băltire a apei.

Neculai ROȘCA

0 ARAD. La Teatrul de stat din 
Arad a avut loc cea de-a doua premieră din actuala stagiune cu piesa „Acord" de Paul Everac. Sala terea și educarea copiilor" sînt genericele sub care se desfășoară cursurile celor 13 lectorate pentru femei, organizate în cartiere și în-

de expoziții „Forum" găzduiește o expoziție interjudețeană de artă plastică la care expun artiști plastici amatori din județele Arad și Timiș, participanți la tabăra de creație „Vîrfurile *76". 0 SATU- 
MARE. „Enciclopedia femeii", „Res
ponsabilitatea părinților pentru creș-

treprinderi de universitatea cul- tural-științifică a municipiului Satu- Mare in actualul an de în- vățămînt. 0 IALOMIȚA. După 
expoziția retrospectivă de artă plastică a pictorului ialomi- țean Niță Anghelescu, care a fost deschisă, succesiv, la Slobozia și

Călărași, a avut loc vernisajul expoziției de pictură cu lucrări inspirate din realitățile socialiste ialo- mițene realizate de pictori membri ai Uniunii artiștilor plastici. 0 ME
HEDINȚI. Biblioteca județeană a organizat la întreprinderea de vagoane o evocare istorică ,.Mircea cel Bătrîn". 0 SIBIU. „Independen
ta — arc peste timp" este tema unui concurs de creație literară organizat de Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă Sibiu, in cadrul fazei de masă a Festivalului „Cintarea României". 0 IAȘI. „Contribuții ieșene la dezvoltarea și afirmarea specificului național în

literatură" — s-a intitulat expunerea profesorului dr. docent Constantin Ciopraga, ținută la întreprinderea de mătase „Victoria" din Iași. 0 GALAȚI. Centrul de'îndru- mare a creației populare și a mișcării artistice de masă Galați a pus la dispoziția colectivelor de montaje și de recitatori din județ un caiet-program intitulat „Eroii neamului". Caietul cuprinde texte pentru montaje și alte lucrări necesare alcătuirii unor spectacole închinate aniversării centenarului independenței.
Corespondenții „Scînteii"
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TOATE PRODUSELE AGRICOLE - NElNTlRZIAT ADĂPOSTITE
Timpul ploios impune accelerarea transportării de pe cîmp și a depozitării

TELEORMAN
Ipostaze în „alb și negru"

PRIN DOCUMENTAȚII
Îmbunătățite

consumuri moi mici cu 25000 tone 
ciment și 4500 tone oțel-beton

Experiențele bunilor gospodari nu pot fi 
răsădite la unitățile intîrziate ?

în județul Teleorman, recoltatul porumbului a intrat în stadiul final. Pină acum, 75 de cooperative agricole, printre care Mereni, Scurtu- Mare, Tătărești, Gălăteni, Videle, Trivale, Moșteni, au anunțat încheierea acestei lucrări. în ciuda condițiilor vitrege din această toamnă, în cea mai mare parte porumbul a ajuns la maturitate, este sănătos și prin măsuri speciale de depozitare se va putea elimina și excesul de umiditate din boabe. Este o problemă de cea mai mare importanță ți- nînd seama că la ora actuală aproape 90 la sută din porumbul recoltat este cu o umiditate peste limitele normale de conservare. Ce măsuri au fost luate pe pian județean în acest sens ?în cele mâi multe unități se acționează cu răspundere și spirit gospodăresc pentru păstrarea în bune condiții a rodului bogat din această toamnă. Indicațiile comandamentului județean privind asigurarea unei corelări între ritmul recoltării, transport și depozitare își găsesc concretizarea în cantitățile - mici de știuleți ce rămîn în cîmp de la o zi la alta. în afara centrelor specializate de preluare și depozitare, au fost înființate 20 de baze volante in care se depozitează temporar aproape 37 la sută din cantitatea de porumb ce se va livra anul acesta Ia fondul de stat și în contul fabricilor de nutrețuri. întrucît ploile din ultimele zile au îngreunat și mai mult accesul mașinilor spre centrele de preluare, la indicația comandamentului județean, I.V.C., de comun acord cu unitățile agricole, au extins bazele volante prin construirea de arioaie chiar în spațiile cooperativelor agricole și care ău fost date spre păstrare, în custodie, unităților respective. Se prevede ca în următoarele două luni întreaga cantitate de porumb depozitată pe această cale

să fie batozată de către cooperatori și livrată sub formă de boabe. O altă măsură se referă la reducerea dimensiunilor spațiilor de depozitare pentru a se asigura o aerisire puternică a știuleților. în pătulele cu o lățime de 8 metri se folosesc numai părțile laterale și, pe măsură ce porumbul scade în umiditate, sînt umplute și spațiile centrale cu porumb adus din alte pătule. Se asigură pe această cale o nouă sortare și eliminarea eventualilor știuleți atinși de mucegai.Urmărind modul în care se asigură transportul și depozitarea porumbului, am făcut un prim popas la cooperativa agricolă din Piatra. în flux cu cei 480 de cooperatori ce recoltau porumbul de pe ultimele suprafețe, lucrau 15 echipe de încărcători care serveau 38 de autocamioane și remorci, un mare număr de atelaje. Cantitățile cele mai mari erau trimise la baza volantă din apropierea comunei și la sediul cooperativei în cele 10 pătule și arioaie. Magazionerul unității, Stan Burtan, pentru a ne convinge că porumbul se păstrează bine, scoate cîteva plombe din două pătule cu știuleți din prima .recoltare. Umiditatea porumbului a scăzut la nivelul optim.■ Nu departe, de Piatra,'. Td CiUjier- ceni, la baza volantă a cooperatorilor din Cetate, ca de altfel și în spațiile lor de depozitare, am întîlnit aceeași răspundere și grijă pentru păstrarea porumbului, bună organizare în transportul și preluatul recoltei. Nu însă și la cooperativa agricolă din Crîngu. în jurul pătulelor, lăsate sub cerul liber de săptămîni întregi, roiau stoluri le porumbei, tot felul de păsări de prin curțile sătenilor. Pătulul mare și sănătos al cooperativei contrastează puternic cu dezordinea în care a fost aruncat porumbul în el, cu modul în care sînt folosite spațiile laterale și de la ca

pete. în baza volantă din apropierea sediului abia au fost aduse, în ziua respectivă, 3 autocamioane, deși cooperatorii din Crîngu mai au de livrat la fondul de stat circa 1700 tone. La baza volantă unde transportă porumb cooperatorii din Seaca munca este slab organizată. Avînd in vedere cantitățile mari de porumb care se aflau în grămezi pe holdele cooperativei din Seaca, comandamentul județean a trimis aici un număr de 32 de tractoare cu remorci din unitățile care au încheiat recoltatul și transportul porumbului. Mecanizatorii Nicolae Daftciu și Constantin Trocan, ne-au spus că abia fac cite un transport pe zi. La intrarea în bază am întîlnit o coloană de mașini și remorci care staționau : De ce ? Pentru că porumbul este adus din cîmp nesortat, cu multi știuleți prinși de mucegai. Și asta in timp ce în jurul fiecărei mașini sau remorci se învîrteau cel puțin 7—8 cooperatori. Deosebit de grav este faptul că nici chiar după respingerea porumbului de către bază, in cooperativă nu se trece la sortarea lui, ci se introduce direct în, pătulele | unității. Cu mai răspundere artrebui1’să acționeze și conducerea i cooperativei din Vînători. Porumbuldin așa-zisele „arioaie" e plin de mătase și pânuși. Fără posibilități de acoperire pe vreme de ploaie nu ar fi de mirare ca peste 2—3 săptămîni o bună parte din el să se deprecieze.Așadar, în ciuda unor preocupări și rezultate bune ce caracterizează activitatea de depozitare și păstrare a porumbului în unitățile agricole din județul Teleorman, mai sînt și asemenea neajunsuri care ar trebui înlăturate mai repede.
Iosif POP 
Ion TOADER

„Alb și negru" — sau cele două grupaje de fotografii: de sus, din deschiderea paginii, și cele de mai jos.Pe un traseu de cîteva sute de kilometri prin județele Ilfov și Ialomița, am consemnat numeroase aspecte de muncă de la recoltarea, transportul și depozitarea recoltelor. La C.A.P. Brănești, recoltarea porumbului s-a încheiat, dar pe cîmp mai erau 400 tone de știuleți în grămezi. „în 2—3 zile vom transporta și depozita toată recolta" — ne spune Constantin Ghiță, președintele cooperativei. Aflăm că la 5 dimineața 20 de camioane și 27 de

atelaje se aflau deja în cîmp (prima fotografie de sus). Pină la ora 8, toate au făcut cîte un transport. Urmărim un camion încărcat pină la baza de recepție (fotografia a doua de sus). Graficul de preluare se depășește zilnic cu circa 200 tone — ne spune tovarășul Gheorghe Gheorghe, șeful bazei.In itinerarul nostru am găsit și unele situații care ridică problema răspunderii pentru valorificarea integrală și depozitarea în cele mai bune condiții a tuturor produselor. La ferma Ileana a I.P.I.L.F. Oltenița,.peste 50 tone de varză albă, stivuită frumos, așteaptă de cîteva zile

un beneficiar (prima fotografie de jos). „Nu știm ce să facem cu ea — ne spune Maria Tudor, economista fer- -mei C.L.F. Brănești, refuză să o ridice".Pe rampele gării Lehliu, grămezile de sfeclă de zahăr sînt ca munții — peste 1300 de tone (a doua fotografie de jos). Și nu zac aici de ieri, de azi. Ci de aproape o lună de zile. Motivul 1 Fabrica de zahăr din Giurgiu a amînat în trei rînduri preluarea acestei mari cantități de sfeclă. Centrala de resort trebuie să ia măsuri operative în această direcție.
Aurel PAPADIUCFoto : E. Dichiseanu

în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie a.c. și accentuate la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, pe șantierele de investiții productive din județul Tulcea se desfășoară o susținută acțiune de îmbunătățire a proiectelor, de reducere a consumurilor de materiale și a cheltuielilor de investiții. Sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, colective largi de specialiști, alcătuite din proiectanți, beneficiari și constructori, analizează cu exigență, pe șantiere, posibilitățile concrete și imediate de adoptare a unor soluții constructive mai raționale și mai ieftine. Această conlucrare permanentă s-a și materializat, pină în prezent, în importante economii de materiale și de forță de muncă, în găsirea și aplicarea „din mers" a unor soluții mai raționale, de mare eficiență.Să ne oprim asupra cîtorva exemple. La lucrările de dezvoltare a uzinei de alumină — etapa a IlI-a — din cadrul Combinatului metalurgic Tulcea, s-a renunțat la unele construcții și categorii de lucrări, fără a influența insă capacitatea de producție stabilită. Astfel, la secția de filtrare albă, prin montarea utilajelor tehnologice în spațiile existente, nu va mai fi necesară extinderea halei cu o suprafață de încă 200 mp ; totodată, nu se va mai realiza nici instalația de preparare a laptelui de var, inclusă in documentația inițială, întrucit analiza efectuată demonstrează că se poate utiliza mai intensiv stația existentă ; la secția de măcinare au fost eliminate estacada și podul rulant, fiind înlocuite cu automacarale mobile ce pot fi folosite și la efectuarea altor operațiuni.O altă categorie de preocupări la același obiectiv se referă la introducerea unor materiale mai ușoare și mai ieftine, cum ar fi folosirea pereților de închidere a halelor din azbociment în locul elementelor prefabricate grele, a tablei cutate și sticlei. precum și a chesoanelor de acoperiș din azbociment la stația de pompe duplex, secția do măcinare și stația de compresoare. Totodată, s-a soluționat problema dimensionării unor elemente și structuri de beton la radierul de la secția de descompunere, a fundației de la secția de călcinare etc, -precum și a înlocuirii unor-conducte metalice cu conducte prpmo, din <?are a rezultat p economie de peste 358 tone metal. Ca efect al tuturor acestor îmbunătățiri, se estimează realizarea unor economii de circa 2 000 tone ciment, 460 tone oțel-beton, renunțarea la achiziționarea unui pod rulant. 70 tone tablă și 1 400 bucăți piloți prefabricați din beton, ceea ce se reflectă, in final, in reducerea valorilor lucrărilor de construcții-instalații cu 25 la sută.La Exploatarea minieră Mahmudia- Somova. unde se execută lucrările de dezvoltare a carierei Mahmudia — etapa a Il-a — prin aplicarea soluției tehnice de consolidare a terenului cu puțuri forate mecanic și umplute cu piatră spartă, s-a renunțat integral la soluția de fundare pe

Pe șantiere 
din județul Tulcea

piloți ; acoperișurile cu Închideri din beton armat se vor realiza din panouri ușoare de azbociment și zidărie ; o parte din betoane vor fi înlocuite cu zidărie din piatră și se va elimina în totalitate construirea din beton armat a silozurilor intermediare. Tot la acest obiectiv au fost schimbate amplasamentul și soluția constructivă de la secția de granu- lare. Rezultatele pe planul eficienței : economii de peste 500 tone metal și peste 1 700 tone ciment, ceea ce va avea ca efect diminuarea corespunzătoare a valorii investiției cu peste 14 milioane lei, din care 13,6 milioane lei la construcții-montaj.La cele 58 obiective, construcții de locuințe și social-culturale ale consiliului popular județean, a rezultat că, prin înlocuirea piloților din beton armat cu soluții de perne de leoss și perne de nisip compactat, se pot micșora consumurile cu peste 1900 tone ciment, peste 700 tone metal și elimina în totalitate cei 2 600 piloți prefabricați din beton și oțel.La Șantierul naval Tulcea, a- naliza proiectelor a evidențiat că cel 1 600 piloți prefabricați din beton armat de la cala de transfer pot fi înlocuiți prin injecții cu beton, reducerile atinglnd peste 500 tone oțel-beton și 350 tone ciment. Pe ansamblu, la această importantă investiție se vor economisi peste 2 400 tone ciment, 1 339 tone metal, 6 550 piloți și multe alte materiale.Un prim bilanț al acțiunii de reexaminare a proiectelor, îmbunătățire a documentațiilor de investiții, efectuate la un număr de 183 obiective și capacități aflate în curs de execuție, precum și la unele obiective de investiții cu documentații e- laborate și neîncepute incă, se concretizează în reducerea consumurilor materiale cu peste 25 000 tone ciment, peste 4 500 tone oțel-beton și peste 12 200 piloți și, implicit, în reducerea volumului de investiții cu circa 168 milioane lei.Cu toate rezultatele bune obținute pină în prezent, trebuie să arătăm că proiectanții sînt departe de a epuiza căile de economisire a materialelor de construcții. De pildă, la stația de compresoare a Șantierului naval Tulcea, datorită unei slabe colaborări între geologi și proiectanți, nu s-a cunoscut corect structura solului pe întregul amplasament, ceea ce a condus și conduce Ia o risipă nejustificată de-materiale de construcții. La această stație, din cei 200 piloți folosiți, dacă se dimensionau corespunzător, s-ar fi putut ■economiSiiCimeht și metal necesar Ia confecționarea a cel puțin 40 piloți.Rezultatele de pînă acum constituie numai un început, ele pot și trebuie să fie amplificate. De aceea, în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. toți factorii din domeniul investițiilor și-au mobilizat forțele pentru a găsi, pină la sfîrșitul acestei luni, noi resurse de reducere a volumului lucrărilor de construcții-montaj și de diminuare a consumurilor de materiale.
Gheorghe I. MANEA 
Marin NIȚU

Cunoașterea aprofundată a hotărîrilor de partid, a legilor țării
(Urmare din pag. I)fășoară acțiunea de informare și educare a colectivelor în spiritul întăririi ordinii de drept socialiste. Este obligația acestor cadre ca, atunci cînd este adoptată o lege sau hotărire de partid vizînd sectorul lor de activitate, să organizeze operativ cunoașterea lor de către întregul colectiv, să stabilească imediat măsuri concrete, termene și modalități de înfăptuire a prevederilor acestora.•însemnătatea acordată de conducerea partidului activității de aplicare a diferitelor hotărîri, programe, legi și alte documente de partid și de stat este ilustrată și de trimiterea in județe sau mari unități economice a unor colective formate din activiști ai organelor de partid, de stat, de masă și obștești, care vor sprijini nemijlocit timp mai îndelungat organizarea acestei activități, contribuind la elucidarea și soluționarea pe loc a diferitelor probleme care pot apărea pe teren. Practic, a- plicarea hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., presupune efortul și concursul conjugat al tuturor organismelor și instituțiilor de partid și de stat, al tuturor cadrelor cu munci de răspundere in vederea educării comuniștilor, a tuturor cetățenilor în spiritul respectului față de lege, față de normele eticii și echității socialiste.Revine în primul rînd organelor și organizațiilor de partid sarcina de a desfășura o intensă propagandă de explicare și popularizare a hotărîrilor de partid și de stat, antrenînd nemijlocit organizațiile U.T.C., de sindicat și de femei, celelalte organizații de masă și obștești și folosind în totalitate, sistematic, întreg arsenalul mijloacelor de informare și influențare politică ce le stau la înde- mînă. O condiție însemnată a finalității acestei propagande o constituie desfășurarea ei în strinsă legătură cu realitățile fiecărei colectivități, raportarea la sarcinile concrete ale fiecărui sector de activitate sau unități, o asemenea orientare fiind singura în măsură să-i sporească forța, capacitatea de înrîurire a conștiințelor.Asemenea informării politice în general, reușita — deci ș'i eficiența practică — a Informării juridice este condiționată de organizarea unor dialoguri, a unui sistem de comunicare directă intre lectori, specialiști și masele cele mai largi de cetățeni in cadrul instituțiilor cultural-educative. Experiența unui șir de cămine culturale, case de cultură, cluburi, biblioteci a validat eficiența unor a

semenea metode ca prelucrarea în sens explicativ a unor legi și chiar a unor hotărîri judecătorești, acordarea de consultații juridice, expuneri, seri de întrebări și răspunsuri, cursuri în cadrul universităților cul’tural-științi- fice, concursuri pe temef legislative, procese la fața locului, comentarea unor hotărîri și legi la gazetele de perete ori la panouri speciale, in emisiunile stațiilor de radioficare etc. Dar mijloacele nu sînt nici pe departe epuizate, eforturile organismelor de specialitate trebuind să vizeze tocmai diversificarea in continuare a acestora, în raport cu categoriile de cetățeni, cu pregătirea și nivelul cultural al celor cărora le sînt destinate acțiunile, în scopul bine determinat al lărgirii sferei de cuprindere și e- ficacității propagandei juridice.In cadrul acestei vaste acțiuni de antrenare a tuturor factorilor educaționali la desfășurarea propagandei juridice, sarcini specifice revin Consiliului Național, consiliilor județene, municipale, orășenești' și comunale ale Frontului Unității Socialiste — investite cu răspunderi precise în acest sens — și care au datoria de a antrena sistematic toate organizațiile componente la popularizarea și cunoașterea hotărîrilor și a legilor, de a mobiliza masele de oameni ai muncii la înfăptuirea lor. In acest sens, o activitate mai intensă se cere deputaților Marii Adunări Naționale și ai consiliilor populare, care vin
ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE Șl PERDELE 

~ DIN PAȘCANI

Noi modele de tricotajeTînărul colectiv de la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani, deși se găsește încă la început de drum, a devenit cunoscut atît în țară cit și peste hotare. El produce numeroase sortimente de lenjerie fină pentru femei și copii, bluze, cămăși, rochii, pantaloni etc. pentru copii, femei și bărbați, precum și perdele realizate din fire sintetice indigene. In producția de serie se află acum peste 400 de articole. Printre cele mai noi produse se 

numără 8 modele de rochii pentru femei realizate din fire poli- amidice care se comportă excelent la purtare și spălări repetate, fiind deosebit de rezistente la deter- genți cămășile și bluzele create recent din fire poliesterice textu- rate primite de la Combinatul de fire sintetice din Iași. U- nitatea a trecut, zilele acestea, și Ia realizarea unor comenzi pentru beneficiari din Anglia. Mult căutate de gospodine

nemijlocit în contact cu un mare număr de cetățeni.O contribuție sporită la creșterea nivelului pregătirii politico-juridice a comuniștilor și tuturor cetățenilor, tineri sau virstnici, trebuie să aducă întregul sistem de invăță- mint de partid și de stat, în ale căror programe de studiu este necesar să se pună un accent mai mare pe cunoașterea și însușirea conținutului hotărîrilor de partid, a legilor, decretelor, precum și a indicațiilor secretarului general al partidului.Iată, așadar, conturat un ansamblu închegat de măsuri, cu scopul bine precizat al unei mai active și eficiente propagări a hotărîrilor de partid și a legilor statului în rîndul maselor celor mai largi, al lichidării rămânerilor in urmă, a manifestărilor de formalism și festivism, ca și a altor neajunsuri constatate încă pe a- cest plan. Este neîndoielnic că — în spiritul Programului de măsuri adoptat de plenara C.C. — transpunerea în viață a acestor indicații ale conducerii partidului va conduce la creșterea nivelului conștiinței politice, a gradului de responsabilitate al fiecărui om al muncii, își va găsi o ilustrare concludentă și in sporirea respectului față de normele legii, practic, va conduce la obținerea unor rezultate superioare în muncă, în viață. în sporirea contribuției tuturor cetățenilor la accelerarea procesului construcției socialiste.

sînt și cele 25 de sortimente de perdele produse aici.In bilanțul celor 10 luni și jumătate din acest an s-a înscris o depășire la producția globală in valoare de peste 13 milioane lei, iar la producția marfă de 5 milioane lei. Este urmarea firească a creșterii productivității muncii cu 5 la sută peste prevederile de plan, a hărniciei și perseverenței cu care muncește tînărul colectiv. (Manole Corcaci).

Buna organizare a muncii, întărirea răspunderii colective 

PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
Recent a fost elaborată prima șarjă de sticlă la noua capacitate a întreprinderii de corpuri de iluminat din Dorohoi. Șarja reprezintă încununarea eforturilor constructorilor, montorilor, precum și ale muncitorilor și specialiștilor din unitatea beneficiară care, umăr la umăr, au lucrat intens pentru punerea în funcțiune a acestui o- biectiv cu mai bine de două luni mai devreme. Muncitorii, maiștrii, cadrele tehnice se aflau la posturile lor, iar gesturile lor sigure, atenția concentrată cu care lucrau, comenzile coordonate, precise, transmise mașinilor și utilajelor, nu lăsau cu nimic să se întrevadă că, de fapt, era prima zi de producție.în această întreprindere se muncește cu răspundere și conștiinciozitate pentru ca, așa cum s-a subliniat în documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R., planul producției fizice să fie îndeplinit ritmic, în structura sortimentală și calitatea prevăzută.— O asemenea atmosferă de lucru rodnică, pătrunsă de disciplină riguroasă în producție, atestă formarea in această întreprindere a noastră a unui colectiv muncitoresc închegat, capabil să răspundă oricăror exigențe ale producției — ne explică tovarășul Ilie Bordeianu, secretar al comitetului de partid al orașului. Desigur, metodele prin care s-a realizat acest lucru sint diverse, de la calificarea profesională și pină la a- sigurarea unor condiții optime de muncă. Dar toate au un numitor comun: buna organizare a activității productive, care reprezintă „secretul" importantelor realizări obținute în activitatea economică de pină acum, precum și al bunei pregătiri a producției în cadrul noii capacități.Să incercăm, așadar, să descifrăm împreună cu mai mulți interlocutori din întreprindere principalele direcții in care s-a acționat și să aflăm unele experiențe, metode promovate în sectorul „vechi" („vechi" e un fel de a spune, deoarece „vîrsta" sa abia trece de un an).— într-o unitate economică cum este a noastră, în care producția depinde într-o bună măsură de modul în care se pune in valoare îndcmînarea oamenilor, de disciplina tehnică și tehnologică, ho- 

tărîtoare este buna organizare a muncii — ne spune maistrul Sava Băetu. La noi, lucrurile s-au petrecut în acest fel: nucleul profesional de bază a fost format din muncitori și maiștri ce au lucrat în alte întreprinderi cu acest profil, pe lîngă care au fost repartizate noile cadre calificate sau care urmau să se pregătească dintre localnici. Dar iată că a apărut un neajuns : cadrele cu calificare ridicată au venit fiecare cu o concepție proprie despre organizarea echipelor și atribuirea sarcinilor în cadrul acestora, denumite curent stilul „Turda", stilul „A-
LA ÎNTREPRINDEREA

DE CORPURI DE ILUMINAT DIN DOROHOI

vrig", stilul „Mediaș" sau stilul „Tomești".— Cum ați conturat organizarea?— A fost meritul organizației de partid — de fapt mulți dintre muncitorii veniți de la alte întreprinderi erau comuniști — care a militat consecvent pentru valorificarea experienței tuturor și a stăruit pentru crearea unui stil „Dorohoi" de organizare a muncii, deci adecvat cerințelor acestei noi întreprinderi, dotării sale tehnice. Bunăoară, pentru produsele complexe s-au constituit formații de lucru cu un număr mai mare de muncitori, astfel ca sarcinile să fie distribuite uniform, ca nimeni să nu piardă minutele bune de lucru.— Mai mult decît atît, atribuțiile și răspunderile în cadrul echipelor . sînt astfel stabilite încit să stimuleze perfecționarea profesională a fiecăruia — a ținut să adauge muncitorul Ion Popovici, un experimentat gravor în sticlă. De pildă, la linia de gravură, la o- perațiile mai dificile, sînt repartizați cei mai buni tineri, ca Aurel Asofronei, Virginei loan sau Marcela Spînu. Mulți dintre aceștia au devenit concurenți reali, redutabili, pentru mine, deși le-am fost Instructor.Acțiunile de stimulare a pregătirii profesionale a fiecăruia sînt îmbinate însă în modul cel mai 

firesc cu cele de întărire a spiritului de echipă, a dragostei pentru colectivul din care face parte, a grijii pentru patrimoniul tehnic și material. Aveam să citim pe mai multe panouri afișate la locurile de producție îndemnuri la seriozitate, la disciplină în muncă: „Lichidați cu desăvîrșire re.butu- rile; o neatenție in munca dv. duce la risipirea muncii depuse de cel puțip 12 muncitori"; „Un minut neutilizat zilnic din activitatea a- telierului înseamnă o pierdere de producție de 32 660 lei" sau „Pon reducerea cu 1 la sută a pierderilor tehnologice la atelierul gra

vură se poate obține o producție de 88 540 lei".— Spiritul de echipă Înseamnă, de fapt, răspundere colectivă pentru bunul mers al producției — a ținut să precizeze maistrul Gheorghe Murariu, de la atelierul pictură. Și noi considerăm că acest lucru s-a realizat nu numai la nivelul formațiilor de muncă, ci și pe ansamblul întreprinderii. Concret: atelierul nostru estepunctul final al fluxului tehnologic. La început eram cam orgolios și lăsam să se adune mai multe produse cu defecte, pentru a demonstra celorlalte secții că procedează necolegial. încercînd să ne „păcălească". Dar ne-am dat seama că un asemenea procedeu nu era în avantajul nimănui și al întreprinderii cu atît mai puțin. De aceea, acum, imediat ce apare un produs necorespunzător, alertăm tot fluxul tehnologic pentru a se opri la vreme fabricarea unor loturi de produse necorespunzătoare.Asigurarea unor condiții optime de muncă este un alt aspect al organizării producției, urmărit cu insistență în întreprindere. în acest sens, economistul Gheorghe Chi- rilă, șeful biroului plan-dezvoltare, ne-a adus la cunoștință cîteva măsuri aplicate vizind înlăturarea unor „locuri înguste" și modernizarea de utilaje și mașini la ate

lierul de șlefuit, la gravură, la cuptoare. La propunerea muncitorilor s-au introdus dispozitive automate de închis și deschis formele, s-au montat benzi de transport la atelierul de pictură, s-au modificat arzătoarele la mașinile de lustruit termic, s-au înzidit platformele de lucru de la cuptoare. Esențial este faptul că cei care au propus aceste măsuri, ca, de pildă, maiștrii Gheorghe Nădejde, Nicolae Spînu, Sava Băetu sau șefa de echipă Lina Muraru, au lucrat ei înșiși, împreună cu mecanicii și constructorii, la realizarea perfecționărilor respective.încercînd o sinteză, putem releva că în această întreprindere caracteristic este faptul că organizarea superioară a muncii nu s-a înfăptuit exclusiv in urma unor studii tehnice efectuate de compartimentele de concepție specializate, ci a fost rodul experienței întregului colectiv, pornind de la cerințele concrete ale producției. Ar mai fi de arătat că, aici, formula de organizare a muncii a- doptată la un moment dat nil este considerată imuabilă. Dimpotrivă, după cum ne relata mecanicul Gheorghe Bostan, locțiitorul secretarului de partid, s-a instituit practica, ca, periodic, încadrul organizațiilor de partid dinsecții, al grupelor sindicale să se analizeze concret, deschis, munci- torește, sarcinile de producție, măsurile tehnice și organizatoricecare trebuie adoptate pentru realizarea lor în cele mai bune condiții. Asemenea dezbateri au astfel scopul nu numai de a releva soluții organizatorice utile pentru realizarea producției, dar și de a crea un climat de responsabilitate muncitorească, de întărire a spiritului colectiv în înfăptuirea sarcinilor de plan. Efectele acestor forme și metode menite să asigure o bună organizare a muncii in întreprindere sint evidente: în prezent se produc circa 120 de sortimente de corpuri de iluminat șl articole de menaj, fiecare în mai multe variante; peste 60 la sută din acestea sint produse pentru prima dată in acest an. Valoarea unui kilogram de sticlă încorporat în produs finit a crescut de trei ori față de situația de la începutul intrării în funcțiune a fabricii.
Comeliu CÂRLAN
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In procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul se preocupă continuu de perfectionarea conducerii și organizării științifice a societății, ceea ce presupune, așa cum se arată în Programul partidului, cunoașterea profundă a proceselor economice și sociale, asigurarea funcționării ireproșabile a tuturor sectoarelor de activitate, realizarea unei depline unități de concepție și acțiune la toate nivelurile, astfel incit întregul organism social să funcționeze cu maximă precizie, operativitate și eficiență. Partidul pornește de la principiul verificat de viață că formele și metodele de conducere ale vieții eco- nomico-sociale nu sînt imuabile, ci trebuie continuu adaptate noilor realități, stadiilor mereu mai înalte, cerințelor mereu noi ale dezvoltării economico-sociale, numai astfel puțind îndeplini rolul de pîrghii eficiente în asigurarea avîntului economic, în valorificarea marilor resurse și posibilități ale societății socialiste, a avantajelor noii orînduiri. „Practica arată — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — că adaptarea sistematică a formelor și metodelor de conducere la cerințele realității in continuă schimbare este de natură să contribuie la accelerarea întregii dezvoltări sociale. Dimpotrivă, nesocotirea realităților, rămi- nerea in urmă pe tărimul organizării și conducerii duc, mai devreme sau mai tîrziu, la eontradicții, la apariția unor fenomene negative care creează greutăți mersului ina- inte al economiei, al întregii societăți".în această largă viziune asupra progresului economico-social, în ultimii ani, pe baza hotărîrilor Congreselor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea, ale Conferințelor Naționale ale partidului din 1967 și 1972, a fost adoptat un ansamblu de măsuri privind perfecționarea organizării și conducerii industriei.Aceste măsuri au fost determinate deopotrivă de schimbările a- dînci care au avut loc în anii construcției socialiste în economia națională, în general, și în industrie, în special, ca urmare a dezvoltării puternice a forțelor de producție, ca și de sarcinile noi care se pun în e- tapa actuală în ce privește modernizarea bazei tehnico-materiale, asimilarea rapidă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice. în actuala etapă devin imperios necesare punerea mai bine în valoare a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune economia noastră, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, creșterea rapidă a productivității și calității producției, folosirea superioară a capacităților productive, a spațiilor de producție, reducerea costurilor materiale, în general, și a celor de investiții, în special, într-un cuvînt, sporirea eficienței întregii activități productive.Realizarea unor asemenea deziderate presupune mobilitate și capacitate de adaptare din partea unităților productive la cerințele tot mai diverse și în continuă schimbare ale producției. Or, vechiul sistem de organizare și conducere a industriei, structurat pe numeroase niveluri ierarhice — minister, direcții funcționale, direcții generale economice sau bugetare, trusturi și întreprinderi — nu dispunea de asemenea calități. în a- cel sistem, activitatea întreprinderilor era stînjenită de fenomene de centralism excesiv în anumite laturi ale activității concomitent cu carențe ale conducerii centralizate în probleme în care se impunea întărirea acesteia ; existau paralelisme între verigile organizatorice, care îngreunau relațiile dintre întreprinderi și forurile superioare, iar u- nitățlle din economie, datorită competentelor reduse acordate, erau limitate în posibilitatea de a adopta decizii privind perfecționarea propriei activități.Tocmai în scopul înlăturării u

nor asemenea neajunsuri, al diminuării fenomenelor de rigiditate și centralism excesiv, al asigurării flexibilității cerute de producția modernă. a fost conceput noul sistem de organizare a industriei, structurat pe trei niveluri, și anume : centrala industrială, întreprinderea și ministerul economic, fiecare avînd atribuții și răspunderi bine determinate.Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest sistem, rolul fiecăreia din verigile sale componente și relațiile dintre ele, se cuvine subliniat, înainte de toate, că el se întemeiază pe principiul fundamental de organizare a economiei naționale — centralismul democratic, care asigură, așa cum se știe, îmbinarea organică a conducerii unitare a vieții economice cu autonomia și inițiativa u- nităților economice. Desigur, și înainte organizarea industriei noastre socialiste s-a întemeiat pe a- cest principiu, aplicarea lui repre- zentînd o necesitate obiectivă în condițiile economiei socialiste. Ceea ce a intervenit nou este faptul că s-a urmărit să se dea curs în mod consecvent și pe deplin conținutu

Perfecționarea organizării și conducerii industriei 
preocupare și acțiune sistematică a Partidului Comunist Român
lui dialectic al acestui principiu, in sensul că, menținind și întărind conducerea unitară — ca o cerință imperioasă și ineluctabilă pentru mobilizarea și concentrarea tuturor e- nergiilor și resurselor în vederea realizării obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea — să se asigure totodată lărgirea autonomiei unităților economice, manifestarea largă a inițiativei creatoare a celor ce muncesc.în mod practic, conducerea unitară a economiei, a industriei noastre se realizează prin aceea că deciziile fundamentale ale politicii economice — stabilirea principalelor proporții, niveluri și ritmuri ale producției materiale, repartiția venitului național pentru acumulare și consum, determinarea volumului și structurii investițiilor, amplasarea teritorială a forțelor de producție, așezarea prețurilor, sistemul de remunerare a muncii — sînt luate de forurile supreme ale partidului și statului, ca exponente ale întregii națiuni. Instrumentul principal al conducerii unitare a activității economice îl constituie planul național unic, care are, așa cum se știe, caracter de lege, prevederile lui fiind obligatorii pentru toate unitățile economice. Subliniind necesitatea întăririi caracterului de lege al planului, secretarul general al partidului arăta la recenta plenară a C.C. al P.C.R. că nimeni nu poate să reducă sau să elimine din plan realizarea unor sarcini, că orice rămîncre în urmă în îndeplinirea planului trebuie să fie reportată perioadelor următoare.Anii din urmă au marcat importante perfecționări în conducerea planificată a activității economico- sociale, cadrul instituțional, precum și locul și rolul fiecărei verigi a economiei naționale în elaborarea și definitivarea planului fiind riguros stabilite prin legea cu privire la dezvoltarea economico-so- cială planificată a României, adoptată pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din‘1972.Ceea ce se cuvine relevat îna

inte de toate este faptul că, potrivit acestei legi, planul nu mai are, ca in perioadele anterioare, un conținut limitat doar la domeniul economiei naționale, ci i se conferă un caracter atotcuprinzător, devenind astfel un instrument de conducere a întregii vieți economico- sociale ; prevederile lui orientează activitatea tuturor unităților economico-sociale și administrativ-te- ritorlale, atît a celor din sfera producției materiale — industrie, agricultură, construcții — cit și din domeniile științei, cercetării, vieții cultural-artistice etc.A crescut gradul de profunzime a planificării, în sensul că se urmăresc reflectarea detaliată în plan atît a activității de producție, de progres tehnic, cît și a celei de investiții, de comerț exterior, concretizarea cit mai precisă a sarcinilor nu numai valoric, ci și in unități fizice, nu numai global, ci și pe produse, nu numai a indicatorilor cantitativi, ci și a celor calitativi. Totodată, s-a trecut într-o tot mai mare măsură la o planificare de largă perspectivă — atît la nivel macroeconomic, cît și la nivelul fiecărei unități.

Pentru a asigura fundamentarea cît mai temeinică a planului, încadrarea permanentă a activității prezente în contextul sarcinilor de perspectivă ale dezvoltării economice, s-a extins practica de a însoți planul cu programe concrete pe ramuri, subramuri economice, grupe de produse și probleme complexe. Dacă înainte cu ani, în perioada de început a construcției socialiste, exista un program special doar pentru electrificarea tării, astăzi economia națională dispune de multiple programe. D.upă cum se știe, avem un șir de programe de lungă perspectivă, cum sînt cele privind dezvoltarea zootehniei, extinderea irigațiilor și îmbunătățirilor funciare, împăduririle și conservarea masei lemnoase. In scopul fundamentării cît mai temeinice a sarcinilor actualului cincinal, au fost întocmite și o serie de programe pe produse' și grupe de produse care abordează în mod complex problemele utilizării cu eficiență cît mai ridicată a resurselor și a capacităților existente, ale asimilării de produse noi, ale modernizării tehnologiilor de fabricație, ale posibilităților de desfacere pe piața internă și internațională. Prografne speciale âu fost elaborate și pentru fundamentarea căilor concrete de realizare a sarcinilor de plan ; amintim în acest sens programele pentru creșterea productivității muncii, pentru reducerea costurilor de fabricație, care se întocmesc nu numai la nivelul ministerelor și centralelor, ci și la nivelul întreprinderilor — pînă la fiecare atelier și loc de muncă. Tocmai ținînd seama de rolul pozitiv al acestor programe speciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., necesitatea stabilirii unui program ferm și cu privire la desfășurarea relațiilor do cooperare între întreprinderi, domeniu esențial pentru buna desfășurare a activității economice.Intre perfecționările .aduse în ultimii ani activității de' planificare 

șe cuvine amintit și faptul ca s-a trecut la îmbinarea armonioasă. în planul național unic, a celor trei profile : departamental, dc ramură și teritorial — activitatea fiecărei Întreprinderi fiind privită astfel nu numai în contextul structurii organizatorice din care face parte (centrală, minister), ci și al ramurii de care aparține, precum și al teritoriului — orașul, municipiul, județul — în care este plasată.O expresie elocventă a preocupărilor pentru continua întărire a conducerii centralizate a economiei, ca și a caracterului democratic al acestei aclivități o constituie crearea unor organisme noi, cum este Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, organism larg reprezentativ, chemat să a- sigure elaborarea, într-o concepție științifică unitară, a prognozelor privind evoluția generală a țării, să îndrume întocmirea proiectului planului național unic, să efectueze studii și să analizeze principalele orientări ale dezvoltării economico-sociale planificate. Importanța deosebită a acestui organism este subliniată prin faptul că funcția de președinte este deținută de secretarul general al parti

dului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu; Pentru a se asigura un control riguros al modului în care se realizează planul a fost creat Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.Semnificativă pentru adîncirea democratismului este acordarea de atribuții mai largi unităților economice — centralele și întreprinderile industriale, tocmai în acest fel asigurîndu-li-se autonomia necesară soluționării în bune condiții a multitudinii problemelor care se ridică în actualul stadiu de dezvoltare a economiei, îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce le revin din planul național unic. Unitățile economice au posibilitatea să întreprindă orice acțiune care se dovedește utilă pentru realizarea promptă, în cît mal bune condiții, a obiectivelor stabilite prin planul național unic. In acest sens nu există nici o îngrădire.Ca element nou în sistemul de conducere a industriei a fost creată centrala industrială, prin u- mrea, corespunzător cerințelor o- blective de concentrare a producției. a mai multor întreprinderi cu profil similar sau din ramuri conexe (de remarcat că procesul de concentrare a cunoscut o continuă accentuare, incit față de 199 centrale cîte existau în 1973, numărul acestora s-a redus la 102). Caracteristic centralelor este faptul că ele reprezintă înainte de toate mari unități economice productive, și numai apoi un nivel ierarhic în structura organizatorică a conducerii industriei. Titulară de plan, dotată cu mijloacele materiale și bănești corespunzătoare, funcționind pe principiul gestiunii economice proprii, centrala industrială conduce direct și efectiv activitatea Întreprinderilor componente, dezvoltă specializarea și cooperarea între ele, realizează în mod centralizat unele activități din domeniul cercetării, proiectării, pregătirii și executării investițiilor, reprezentînd realmente unitatea principală a orga- 

nlzării producției și a conducerii planificate a activității economice. Prin crearea centralelor au fost înlăturate o seamă de verigi intermediare — direcții generale, trusturi etc. — s-a pus capăt unor paralelisme în conducerea activității productive.Un moment Important In perfecționarea activității centralelor l-a constituit aplicarea măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 privind normele unitare de structură, simplificarea sistemului de relații pe toate treptele organizatorice, raționalizarea aparatului de conducere, deplasarea de cadre tehnico-ingine- rești și specialiști cu înaltă calificare spre activități efectiv productive. Desigur, un asemenea proces de raționalizare a structurilor organizatorice nu poate fi socotit ca încheiat. Viața însăși, In desfășurarea ei complexă, impune o continuă acțiune de adaptare a acestor structuri. Tocmai sub incidența acestei necesități obiective, secretarul general al partidului a atras atenția în mai multe rinduri că este de datoria cadrelor de conducere să vegheze asupra modului în care 

slnt valorificate avantajele noilor structuri și ale măsurilor de raționalizare a aparatului respectiv, a- supra combaterii oricăror fenomene de birocratism și a folosirii cît mai eficiente, productive, a cadrelor de specialiști, a întregii torțe de muncă — aceasta fiind și una din căile esențiale pentru creșterea productivității muncii sociale.Funcționind în cadrul centralei ca unitate- cu gestiune economică proprie, întreprinderea are răspunderea deplină pentru organizarea și desfășurarea procesului de producție. Este semnificativ pentru competențele largi de care se bucură faptul că ea își elaborează — desigur, pe baza orientărilor primite de la centrală — planul anual și de perspectivă, asigurînd astfel folosirea maximă a capacităților de producție și a celorlalte resurse de care dispune. Firește că în condițiile preluării unor sarcini privind aprovizionarea, cercetarea sau proiectarea de către centrale, întreprinderea are posibilități mai mari de a acționa operativ și eficient pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru organizarea rațională a producției și a muncii, perfecționarea proceselor tehnologice, gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești.Ministerul economic, ca organ central de stat, asigură înfăptuirea politicii partidului și statului și e- xercită conducerea unitară în ramura de care se ocupă, elaborează proiectul planului de dezvoltare a ramurii și răspunde de îndeplinirea planului, îndrumînd și controlînd activitatea unităților economice subordonate. Prin degrevarea de o serie de atribuții preluate de unitățile . în subordine, ministerele au dobîndit posibilitatea de a-și concentra în mai mare măsură preocupările asupra problemelor majore ale ramurii respective — precum stabilirea proporțiilor între subramuri, ridicarea nivelului tehnic al producției etc.Se poate aprecia, pe baza experienței practice din cursul ultimi

lor ani. că sistemul perfecționat de organizare a industriei și-a dovedit din plin eficiența. El a permis apropierea conducerii dc producție, o mai bună folosire a cadrelor de specialiști, funcționarea mai operativă, mai eficientă a întregului mecanism economic.Tocmai pe această bază a devenit posibilă mobilizarea mai puternică a rezervelor interne din economie, activizarea forțelor creatoare ale oamenilor muncii, ceea ce a permis accelerarea considerabilă a ritmurilor de dezvoltare a economiei, modernizarea susținută a bazei tehnico-materiale — factori hotărîtori In realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975. Rezultatele bune obținute în acest prim an al actualului cincinal, ritmurile atinse în ramurile de bază ale economiei — superioare atît Directivelor Congresului al XI-lea, cît și prevederilor înscrise în legea planului cincinal — atestă, o dată mai mult, forța propulsoare a sistemului de organizare și conducere a economiei noastre naționale.Totuși nu se poate Ignora faptul că în înfăptuirea măsurilor de perfecționare amintite s-au ma

nifestat și continuă încă să se manifeste o serie de lipsuri. Astfel, în repetate rinduri partidul a criticat tendințele unor ministere de a tergiversa acordarea atribuțiilor ce revin de drept unităților economice, de a le îngrădi în exercitarea acestora. Este de observat și fenomenul invers, în sensul că din partea unor unități economice se manifestă nejustificate rețineri sau limitări în exercitarea atribuțiilor lărgite cu care au fost învestite. Unii conducători de întreprinderi preferă „tutela protectoare", împingînd adeseori în sus rezolvarea sarcinilor care le revin. Tocmai de aceea este necesar ca în toate verigile — în întreprinderi și centrale, ca și în ministere, să se acționeze cu fermitate și consecvență pentru aplicarea hotărîrilor și măsurilor de perfecționare ce au fost adoptate, fruc- tificindu-se din plin toate avantajele noului sistem.
★Prin însăși natura ei, proprietatea socialistă solicită integrarea organică a maselor în activitatea de organizare și conducere a producției, participarea directă a celor ce muncesc Ia luarea deciziilor privind dezvoltarea economică. Cu atît măi necesară este fo- IC&irea experienței colective în condițiile actuale, cînd activitatea economică a devenit deosebit de amplă și complexă, numai prin participarea celor mai buni specialiști, a cadrelor valoroase, a masei oamenilor muncii din unitățile economice la stabilirea măsurilor privind activitatea economică putîndu-se asigura evitarea subiectivismului și arbitrarului, cuprinderea și rezolvarea justă și e- ficientă a problemelor vieții economice. Tocmai acestei cerințe i-a răspuns instituționalizarea, ca principiu de bază al conducerii activității economice, a principiului conducerii și muncii colective. Pe acest temei a fost creată o puternică structură democratică de conducere în economia noastră. După cum 

se știe," In Întreprinderi și centrale funcționează ca organe de conducere colectivă consiliile oamenilor muncii, în componența cărora intră, pe lingă cadrele de conducere și specialiști, reprezentanți ai organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, precum și reprezentanți ai oamenilor muncii ; forma superioară de conducere colectivă a unităților este adunarea generală a oamenilor muncii, formată din totalitatea celor ce muncesc sau reprezentanți ai acestora în marile unități.Caracteristic pentru aceste organe este faptul că ele acționează ca organe deliberative, de lucru, avînd dreptul să decidă asupra tuturor problemelor esențiale ale activității unității respective — firește, în cadrul definit de legile țării, de prevederile planului național unic. Pentru ca adunările generale să-și îndeplinească rolul important ce le-a fost conferit prin lege, este necesar ca ele să ia în dezbatere problemele majore, esențiale ale întregii activități economico-sociale din unitatea respectivă, să exercite un control riguros asupra modului în care au fost îndeplinite propunerile și sugestiile formulate în a- dunările precedente, să cultive răspunderea tuturor membrilor colectivului pentru bunul mers al producției.Caracterul democratic al organelor de conducere colectivă este amplificat de faptul că masele largi au posibilitatea să participe la activitatea acestora prin comisiile pe domenii, consiliile de control muncitoresc — formate, de asemenea, din specialiști și reprezentanți ai oamenilor muncii. O nouă expresie a adincirli democrației economice o constituie instituționalizarea Congresului consiliilor oamenilor muncii din industrie, care se reunește o dată la 5 ani, cu scopul de a dezbate, în conformitate cu o- rientările date de partid, principalele probleme ale dezvoltării acestei ramuri hotărîtoare pentru progresul economiei naționale, al întregii noastre societăți.în răstimpul celor cîțiva ani de cînd funcționează, organele colective de conducere și-au dovedit din plin viabilitatea, capacitatea lor de a soluționa cu competență multiplele probleme ale vieții economice, ca instituții de efectivă conducere muncitorească. Tot atît de adevărat este însă faptul că activitatea lor ar putea fi și mai rodnică dacă pretutindeni adunările generale, consiliile oamenilor muncii și-ar Îndeplini integral atribuțiile ce le revin, acționîndu-se cu mai mare combativitate față de manifestările de formalism sau denaturările birocratice care le împiedică încă, în unele unități, să-și îndeplinească cum se cuvine rolul încredințat. Tocmai în acest sens a subliniat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu necesitatea unei exigențe mai mari, a unui control și sprijin mai 'sistematice, în general a unei preocupări stăruitoare din partea organelor șl organizațiilor de partid pentru activitatea orga- nișmelor de conducere colectivă.Creșterea continuă a rolului unităților industriale în sistemul de organizare și conducere a industriei, perfecționarea continuă a relațiilor între verigile acestui sistem constituie factori de bază pentru sporirea rapidă și modernizarea continuă a producției, ridicarea calității produselor, mărirea productivității muncii, economisirea resurselor materiale și reducerea prețului de cost, într-un cuvînt pentru continua accelerare a înaintării tării noastre pe calea progresului economico-social.
Prof. univ. dr. 
Constantin BARBULESCU 
șaful catedrei de conducere, 
organizare și planificare 
a unităților economice — " 
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Semnificațiile îndelungatei experiențe 
a unui teatru popular

ROMANIA-FILM prezintă la Casa filmului din Capitală in perioada 
16—18 noiembrie tv

30 de ani de existență artistică; 190 de premiere cu piese din dramaturgia clasică și contemporană, românească și universală ; 2 000 de spectacole la reședință și pe scenele cluburilor, ale căminelor culturale (dacă luăm ca medie 300 de spectatori pentru fiecare reprezentație ajungem la frumoasa cifră de 600 000 de spectatori) ; un turneu la Monaco, cu „Piatra din casă" ; trei premii și numeroase mențiuni la competițiile artistice locale și naționale — iată palmaresul cu care s-au înfățișat, în pragul stagiunii jubiliare — a 30-a — artiștii amatori care alcătuiesc „trupa" Teatrului popular din Călărași — Ialomița. Ei s-au prezentat, trăind mîn- dria și răspunderea de a fi prima instituție cu acest profil din țară, constituită aici, în Bărăgan, la începuturile revoluției culturale desfășurate de partid, în acel 1946, cînd mulți dintre spectatorii primelor reprezentații ale entuziaștilor artiști amatori vedeau pentru prima oară o piesă de teatru, cînd „reflectoarele" erau lămpi cu gaz și cînd oamenii începeau să învețe că „focul sacru" nu dă nici lumină, nici căldură dacă nu se îngemănează cu focul luptei politice.Azi, sub semnul acelorași idealuri — dar în cu totul alte lumini de scenă și sufletești — stagiunea '76—’77 a acestui teatru „veteran" s-a deschis, sub auspiciile tinereții, într-o sală cu 300 de locuri, complet renovată și modern utilată. Piesa abordată : un omagiu adus dramaturgiei românești, unui maestru al ei : „Răspîntia cea mare" de V.I. Popa. Realizatori : regizorul Eduard Covali, asistat de artistul amator Aurel Elefterescu. Publicul prezent la premieră a putut afla și programul întregii stagiuni. Alături de reluări — „A doua față a medaliei" și „Șoc la mezanin" —. alături de alte reprezentații intrate in repertoriul permanent, pe afișe va figura piesa „Obiceiul pămîntu- lui“, a dramaturgului local Șerban Codrin, inspirată din viața de azi a satelor ialomițene. De asemenea, publicul a putut afla că, începînd din acest an. Teatrul popular din Călărași a instituit „stagiuni permanente" : el va prezenta, săptă- mînal, cîte două spectacole la căminele culturale din Lehliu, Dragaiina. Roșeți și Ciocănești, urmirid ca ulterior — în cadrul acțiunii „Teatrul la noi acasă" — aria turneelor să se extindă, cuprinzînd și alte localități.Desigur, retrospectiva celor trei

decenii de teatru în orașul de pe malul Borcei — moment sărbătoresc, cu frumoase semnificații în actualitatea cea mai arzătoare, legată de desfășurarea Festivalului național „Cînta- rea României" — a constituit, totodată, un prilej de analiză a eficienței muncii depuse pină acum, de dezbatere critică, menită să optimizeze activitatea. Astfel, o primă observație făcută de participan.ții la dezbatere este aceea că educația publicului prin teatru nu se face doar în sălile de spectacole, ci și la locul de muncă al spectatorilor și că deci, prin specificul său, teatrul popular trebuie să abordeze acele producții
PRELIMINARII

LA FESTIVALUL NAȚIONAl 
„ClNTAREA ROMÂNIEI"

dramaturgice care îi asigură mai multă mobilitate. De asemenea, s-a arătat în discuții că n-au fost jucate permanent și cu pasiune, piese intr-un act cu tematică de actualitate, care să intereseze, diferențiat, oamenii muncii de la orașe și sate și să poată fi prezentate în fabrici, în unități agricole, pe scene improvizate, in cămine culturale. „Dacă am fi ținut mai mult seama de structura publicului nostru și dacă am fi abordat mai multe lucrări inspirate din viața de azi a satelor noastre, dacă am fi prezentat mai des în întreprinderi, în cooperativele agricole, piese scurte sau spectacole realizate împreună cu formațiile din unitățile respective am fi izbutit să fim și mai aproape de preferințele și exigențele publicului din județul nostru" — spunea învățătoarea pensionară Ana Negreanu, una din „societarele" teatrului, care în aproape un sfert de veac a dat viață atîtor și atîtor personaje.Opiniile directorului Casei de cultură din Călărași, Ion Coman, au întregit cele spuse de interpretă, prin referirea la activitatea cenaclurilor literare din județ : „Pentru teatrul popular, participarea la marele Festival național al educației și culturii socialiste «Cîntarea României» trebuie să însemne o mai puternică ancorare a repertoriului în problematica și realitățile noastre, o mai strîn- să colaborare cu creatorii din cena

cluri, colaborare care să se finalizeze prin lansarea Unor dramaturgi locali și printr-o colaborare eficientă cu scriitori consacrați, în cenaclurile din județ activează condeieri care ar putea să valorifice tradițiile populare din zona Bărăganului, să scrie, diferențiat, piese de evocare istorică, «de producție», «de etică», spectacole tematice pentru elevi. De asemenea, dispunînd de oameni talentați și cu experiență, teatrul popular are îndatorirea să sprijine alte formații, să dea îndrumări metodice, să participe mai activ la dezvoltarea unei «mișcări» teatrale în județ. In legătură cu toate acestea există de pe acum un plan concret pe care ne vom strădui cu toții să-l ducem la îndeplinire". A- •ceste îmbunătățiri sînt cu atît mai necesare cu cît Călărașiul se pregătește să devină, dintr-un mărunt orășel, un mare oraș al oțelului. Numai faptul că, la vremea primei șarje de metal, orașul va avea un număr dublu de locuitori spune îndeajuns despre rapida dezvoltare a locurilor și, implicit, despre îndatoririle teatrului popular de aici. El trebuie să fie pregătit — ca repertoriu și ca modalități scenice — pentru a se adresa atit oamenilor unei agriculturi tot mai moderne, cit și constructorilor industriali, oțelarilor, tuturor categoriilor de activități care vor înnoi această zonă. Se poate spune că, de-a lungul anilor, Teatrul popular din Călărași a crescut odată cu industria orașului, cîștigîndu-și un public tot mai larg. Chimiștii de la combinatul de celuloză și hîrtie, muncitorii de la întreprinderea de prefabricate din beton, lucrătoarele de la fabrica de confecții sint spectatori obișnuiți și pasionați. Toți așteaptă manifestări artistice în care să se oglindească trăsăturile definitorii ale oamenilor de azi.După trei decenii, la Călărași se poate vorbi de o tradiție în privința cultivării interesului pentru arta teatrului. Ea se cere cultivată și amplificată. Din bogatul caiet de sugestii notate cu prilejul dezbaterilor transcriem cîteva : inițierea unor cursuri de istoria teatrului și de arta actorului, a unor întîlnirl periodice cu critici, cu actori și cu regizori profesioniști ; schimburi de experiență. De asemenea, teatrul își propune să devină un studio in care literatura și interpretarea dramatică să înflorească în pas cu înflorirea localității.
Petre DRAGU
Lucian CIUBOTARU

Zilele filmului 
din Republica Populară Polonă

In program : 16 noiembrie : Spectacol de gală cu filmul „Jaroslaw 
Dabrowski". 17 noiembrie: „Familia Dulscy". 18 noiembrie : „Războ
iul meu, dragostea mea".

Zilele filmului din Republica Populară Polonă se vor desfășura șl 
în municipiile Timișoara (18—20 noiembrie) și Arad (19—21 noiembrie).

PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Teroare pe Bri

tannic". Producție a studiourilor 
engleze.

12,45 Bijuterii muzicale,
13,15 Telex.
13.20 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex.
17,05 Săptămina muzicală — emisiune 

de actualitate muzicală, știri, re
portaje, apariții editoriale și 
dlscografice.

17.20 Repere siriene.
17,35 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
18,00 Hochei pe gheață : Cehoslovacia — 

U.R.S.S. Transmisiune de la Praga.

19.10 Telecronică pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Să muncim și să trăim in chip 

comunist. Emisiune realizată la 
Liceul nr. 1 „N. Bălcescu" din 
București.

20.20 Seară de teatru. Premieră TV : 
„Douăsprezece ore Înainte de 
amurg" de Cristian Munteanu.

21,50 Pagini din operete românești.
22.10 Telejurnal,

PROGRAMUL H
20,00 Mari compozitori contemporani : 

D. Șostakovicl. în program : Con
certul pentru vioară șl orchestră. 
Interpretează orchestra simfonică 
din Berlin. Solist : Igor Olstrah. 
Dirijor : Kurt Sanderling.

20,40 Pe banda de fabricație a industriei 
locale. Reportaj.

21,00 Muzică populară.
21.15 Telex.
21.20 ..Mistral" — Film documentar-ar* 

tistlc.

fflSilll, PUBIICUl SI CRIilCA imil
(Urmare din pag. I)înclinări firești, publicul stabilește ierarhiile sale în producția literară. Rareori se întimplă ca opera literară cea mai bună, scriitorul cel mai înzestrat să nu corespundă celor care se bucură de maxima preferință a publicului. Cum s-ar explica această „coincidență", in ipoteza că publicul cititor ar fi conceput drept un Moloh care inghite orice ? Un Caragiale, un Sado- veanu, un Rebreanu nu sint numai „pe gustul publicului", ci suprafața numelui lor se explică prin ecoul profund trezit de cărțile pe care le-au scris in conștiința a- dîncă a publicului. Geniul lui Eminescu ar apărea amputat, dacă versurile poetului ar fi rămas înregistrate și admirate numai de „fericiții puțini". Deci marea mulțime a publicului cititor sesizează și consacră marea valoare literară.Desigur. scriitorul, la rîndul lui, face în mod firesc o operă de

educare a gustului public, a facultăților de percepere a artei, de orientare și ascuțire a sensibilității și înțelegerii generale, prin generozitatea și abundenta cu care răspunde așteptărilor. Dar acest proces educativ trebuie desfășurat, în lumina înțeleptelor obiective ale actualității, și in mod organizat, programatic. Aici, un rol deosebit are, în primul rînd, critica.Criticul specializat sau profesionist trebuie privit, mai cu seamă, ca un mandatar al publicului. El, desigur, are, prin însăși funcția sa predominantă de critic, rostul de a avertiza pe cititori asupra realizărilor literare încă simptomatice, demne de atenție, îndeplinind un rol semnalizator, care poate fi dezmințit sau confirmat dc evoluția literară, de extinderea socială și istorică sau de pierderea e- coului social și istoric al operei literare. Nu pot exista, decît în mod provizoriu sau factice, două ierarhii ale producției litera

re, una a literaților și a criticilor și alta a publicului larg, pentru că acest lucru ar șubrezi fenomenul artistic în însăși natura lui. Criticii care se aplică cu exclusivitate în susținerea unor „experimente de laborator", în pofida lipsei lor de repercusiune socială, sau chiar făcînd din a- ceastă lacună un titlu de merit al unor opere literare, nu săvir- șesc decît un conformism patent, un conformism al inovației cu orice preț, antinomic naturii literaturii ca orice fel de alt conformism. Inovația capătă forța ei adevărată atunci cînd e asimilată de conștiința publicului, cînd exercită o influență asupra gîndului și simțirii publice — și pentru o astfel de inovație, în prezent îi sînt deschise creației de la noi cele mai fertile perspective. Aplicîn- du-se asupra ei. își va putea îndeplini critica misiunea de stabilire explicită și riguroasă a valorilor fondului și formei creației literare.
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Primire la primul ministru al guvernului PE SCURT, DIN ȚARĂ LuminiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, luni după- amiază, în audientă de rămas bun, pe Malcolm Richard Booker, ambasa
Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor externe al ZambieiMinistrul afacerilor externe al Zambiei, Siteke Gibson Mwale, care efectuează o vizită în tara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a sosit ieri în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
Cronica

Delegația parlamentară 
indiană, condusă de B- R- Bhagat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, a efectuat luni dimineață o vizită în județul Dîmbovița. Cu acest prilej, oaspeții indieni au avut o întrevedere cu președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Ion Stănescu, deputat in M.A.N., cu alți reprezentanți ai organelor locale de stat, directori ai unor întreprinderi dîmbovițene. In continuare, au fost vizitate combinatul de oteluri speciale din Tîrgoviște și complexul avicol Titu Tn onoarea oaspeților, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Dîmbovița a oferit un dejun.

★Prin decret prezidențial, tovarășul Ion Mărgineanu a fost nu-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT •

FELICITĂRI RUGBISTILOR! TINERII
— La încheierea campionatelor naționale de box —„O victorie firească, rezultat al unei dăruiri 

exemplare a sportivilor noștri'"„Un adevărat tur de forță, o adevărată revelație" — iată aprecierea sintetică dată rugbiștilor români după memorabila lor partidă, de duminică, cu reprezentativa Franței ; conduși la pauză cu 9—0 iar în minutul 43 al meciului cu 12—0. ei au răsturnat într-un mod spectaculos rezultatul, printr-o prestație ce le-a adus multe elogii, terminînd învingători cu 15—12.— Cum vă explicați această evoluție extraordinară ? — ne-am adresat, după meci, antrenorului federal VA- LERIU IRIMESCU.— Desigur. în momentul cînd tabela de marcaj arăta că sîntem conduși cu 12—0, pretențiile noastre păreau celor mai mulți a se limita la înscrierea a trei puncte („să nu pierdem la zero !“, strigau unii spectatori în tribune). însă echipa păstra încrederea neștirbită, știa că posibilitățile ei sînt cu totul altele și că meciul — oricît de puternici și de experimentați erau adversarii — nu se poate termina cu un astfel de te-* zultat.Discuția relevă, uneori pînă la a- mănunt, seriozitatea cu care s-au pregătit rugbiștii noștri pentru acest meci. Față de anul trecut, lotul a fost modificat substanțial (echipa noastră a avut 8 debutanți în întîlnirile cu reprezentativa Franței), fiind preferați jucători puternici, cu o sănătate perfectă, dornici să lupte din toate puterile pentru prestigiul rugbiului românesc. Pregătiți fizic și tehnico- tactic prin antrenamente repetate (la club și în lot), ei aveau să se dove
Opinii ale oaspeților

„AM FĂCUT TOT CE SE PUTEA FACE..."
Pentru toți ziariștii 

francezi prezenți pe 
stadionul Giulești, vic
toria echipei române 
asupra XV-lui Franței 
a fost o mare surpri
ză. Unul dintre colegii 
mei remarca, făcind 
haz de necaz : „Din 
fericire, n-avem con
cursuri de pronosticuri în rugby, altfel ne-am 
fi pierdut și cămășile".

Surpriză, înainte de 
toate, pentru că ac
tuala echipă a Franței 
este una dintre cele 
mai bune din ultimii 
20 de ani. Apoi, sur
priză din cauza ma
nierei în care a fost do- 
bindită victoria româ
nească — trei eseuri 
și un drop-gol, toate in 
a doua repriză, după 
un handicap de 12 
puncte. Această simplă

enunțare nu mai lasă 
loc la nici un dubiu. 
Ea dovedește resursele 
fizice și morale excep
ționale ale echipei an
trenorului Valeriu Iri- 
mescu.

L-am întrebat pe 
Richard Astre. exce
lentul nostru căpitan 
de echipă : „Cum a(l 
fi jucat dacă ati fi re
luat această partidă 
de la inceput ?“ „Cum 
să jucăm ? Chiar dacă 
n-am fost într-o -zi 
mare-, am făcut tot ce 
se putea face", tn ta
băra franceză, înce- 
pînd cu Richard Astre, 
toți erau de acord si 
recunoască faptul că 
XV-le francez a pier
dut nu pentru că a ju
cat slab, ci, înainte de 
toate, pentru ci echi
pa română a jucat 
bine. In repriza se

Ecouri din presa francezăZiarele franceze care au apărut ieri la Paris comentează victoria echipei de rugbi a României. în titlul ziarului „Le Monde" se scrie: „Rugbiștii români au fost mai puternici". Largi spații acordă acestui meci ziarul de specialitate „L’Equipe". In titlu se subliniază că „rugbiștii români au înscris trei frumoase încercări”. Se mențio

dorul Australiei la București, tn legătură cu încheierea misiunii sale în tara noastră. Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cordială.
oaspetele zambian a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale. Erau prezenți Alberto Nkanda Kalyati, ambasadorul * Zambiei la București, și membri ai ambasadei.
zileimit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Malta, cu reședința la Roma, In locul tovarășului Iacob Ionașcu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

★Luni, 15 noiembrie, a sosit la București Lumir Hanak, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România.
„Zilele cărții social-politi- au început ieri în Capitală. La inaugurare au rostit alocuțiuni Amza Săceanu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, și Valter Roman, directorul Editurii politice.

dească, pînă la sfîrșit, superiori formației Franței.— Se spune că e vorba de o mare surpriză — continuă antrenorul Iri- mescu. Doar evoluția scorului poate fi socotită o surpriză. Pentru că, într-un sens mai larg, al raportului valoric între cele două echipe, nu poate fi vorba de nici o surpriză. Rugbiul nostru, cu toate neajunsurile pe care i le cunoaștem, nu este la prima sa Victorie asupra rugbiului francez. Ultima dintre ele a fost obținută chiar acum doi ani, tot la București : 15—10. Echipa Franței este, într-adevăr, o echipă mare și pentru orice echipă din lume este foarte dificil să o învingă, chiar cînd ea joacă în deplasare. Cunoaștem foarte bine marile calități ale rugbiului francez, le prețuim foarte mult, dar totodată ne cunoaștem și posibilitățile noastre, sîntem încrezători în ele 

du și să ceva mult sînt care _____ __ ___ _____ T.___ _________ . după o acțiune hotărîtă și strălucită a aripei Motrescu, și cel al lui Murariu) au fost rezultatul unor acțiuni colective foarte spectaculoase"................. .............— Pentru strălucitul succes al rugbiș-și hotăriți să le punem mai bine., in tUor români se cuvin felicitări an-.., valoare. . ,. .. e. tapnoritar afetului. VgterJta,;, . JrnxiescțvCeea ce bucură în mod special — S> Petre Cosmănescu. precum și an-, și Interlocutorul a tinut să subliniem ■> trenurilor-, de la cluburile Farul, si cu această ocazie — este faptul că Steaua. .Dinamo, Grivița roșie. Știința Petroșani, Politehnica Iași, întregii echipe, întregului lot. Victoria de duminică — asupra unei echipe care în ultimul an n-a pierdut decît un singur meci — trebuie susținută în continuare printr-o pregătire serioasă și prin prestații de înalt nivel în partidele internaționale ce vor urma.
Convorbire consemnatâ de
I. DUM1TR1U

di,și cu această ocazie — este faptul că toți componenții echipei au luptat cu o dăruire exemplară, cu dîrzenie și spirit de sacrificiu pînă în ultima clipă a întîlnirii. Rugbiștii au oferit duminică un admirabil exemplu de etică sportivă, demonstrînd că adevăratul sportiv nu se resemnează în fața primelor insuccese, nu demobilizează: luptă! Iar maniera în care au luptat și au realizat sportivii noștri marea victorie merită a fi subliniată : românii au înscris trei încercări 

cundă a jucat atît de 
bine, incit și-a impus 
legea în regrupări și 
in ocuparea terenului, 
acestea operind tot
deauna după o tactică 
bine aleasă, tn acest 
domeniu, aportul fun
dașului Bucos si al 
mijlocașului la gră
madă Paraschiv a fost 
preponderent. Totuși 
nu trebuie să -uităm 
că victoria s-a dobîn- 
dit prin meritele între
gii echipe. O echipă 
care, așa cum am vă- 
zut-o duminică, era 
în măsură să neliniș
tească pe cei mai buni, 
chiar dacă ei ar fi ve
nit din Tara Galilor.

Daniel PERESSINI 
trimisul special 
al ziarului 
„l'Humanltâ"

nează apoi că ei au obținut o meritată victorie și că nu s-au bizuit numai pe loviturile de picior, ca în trecut, jucind foarte bine atît în tușele scurte, cît și în cele lungi. Ziarul remarcă și jocul valoros practicat de linia de trei sferturi. La rîndul său, ziarul „L’Humanite" comentează pe larg succesul selecționatei României.

Sortimente noi de piineLa Baia Mare, în acest an. au fost introduse in producție aproape 30 de produse noi de panificație. Unul dintre aceste produse noi. solicitate de consumatori, este pîinea de secară, de 0,5 kilograme, coaptă după o rețetă originală. în tăvi speciale. O astfel de piine se compune din 8 părți făină de secară și două părți de făină albă de grîu. apă. chimen, drojdie și sare, avînd un gust plăcut și calități nutritive importante. (Gheorghe Susa).
Pentru magazinele săteștiTn 118 localități din județul Vaslui, printre care satele Rîșcani, Jegălia, Bărboși, Oteleni. Davidești. Băltați. Broscoșești. Dumbrăveni și altele, ale căror drumuri de legătură cu centrul de județ sînt. de regulă, blocate de zăpadă în perioada de târnă, s-a transportat în aceste zile un volum sporit de produse agroallmentare și bunuri industriale de larg consum Pînă Ia această dată, printre altele, au fost transportate pentru satisfacerea cerințelor populației 45 tone zahăr. 40 tone ulei comestibil. 35 tone făină de grîu. 42 tone orez, 32 tone paste făinoase, circa 600 tone sare măcinată și bulgări, 27 tone săpun de rufe. 357 tone petrol etc. Față de aceeași perioadă a anului trecut, în acest sezon volumul de marfă existent în depozitele magazinelor sătești aflate la distanțe mari de centrele urbane este suplimentat cu 20—25 la sută. (Crăciun Lăluci).

(și un drop-gol), în timp ce francezii și-au adunat puncte dintr-o încercare transformată (cînd echipa noastră s-a lăsat păcălită de adversari la o cedare tactică a grămezii) și două lovituri de pedeapsă. Din acest punct de vedere, ni se par semnificative apercierile făcute în ziarul „Sportul" de reputatul ziarist francez Robert Barran, o personalitate a rugbiului internațional, redac- tor-șef al revistei „Miroir Rugby": „Să fii condus cu 12—0 învingi, reușind 15 puncte, iată foarte convingător. Cu atît mai cu cît în aceste 15 puncte cuprinse trei „eseuri”, dintre două (cel reușit de Paraschiv,

Revista competițiilor
• Gimnastele — adevărate ambasadoare ale sportului românesc • La polo, Rapid—Dinamo, 
un meci derbi în înțelesul cuvîntului • în fotbal e preferabil sâ nu mai vorbim de meciuri-derbi...ÎN ACEST AN DE SUCCESE EXTRAORDINARE PENTRU GIMNASTICA NOASTRĂ FEMININA, cele mai reprezentative dintre tinerele sportive românce continuă să cucerească trofee, ca și simpatia unui număr imens de spectatori și telespectatori — înt.îi în Franța, apoi în Grecia, foarte recent, în Japonia.După „Cupa Kuniki", ziarele nipone inserează comentarii dintre cela mai elogioase : „Gimnasta notelor maxime, Nadia Comăneci din România, a demonstrat adevărata artă sportivă, obținînd calificativul de 10 la paralele inegale, în fața publicului care o aclama". („Asahi Shimbitn”). „Cupa Kuniki? a căpătat strălucire gratie Nadiei Comăneci. Ea a dovedit o înaltă tehnică și ritm în executarea mișcărilor. Nimeni nu poate egala înălțimea saltului și linia fină desenată de corpul ei flexibil. Măiestria ei este perfectă". („Tokyo Shimbun"). „Zîna Comăneci a realizat o excepțională performanță în Japonia Celebra gimnastă româncă a fascinat întreaga sală". (Yomiuri Shimbun"). „România deosebit de puternică. Succesul Nadiei Comăneci" : „Comăneci a dovedit o înaltă măiestrie și a obținut a 31-a notă maximă a sa". (Mainichi Shimbun”). „Admiratorii sînt îneîntați de punctajul ridicat al Nadiei Comăneci. Popularitatea Nadiei Comăneci este mai mare ca oricind. Ea a îneîntat publicul prin ritmul exercițiului la

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :
Căminele constructorilorS-au dat in folosință recent două cămine cu o capacitate de 344 locuri fiecare pentru tineri muncitori de la Grupul de șantiere pentru construcții industriale din Buzău, apar- ținînd T.C.I.-București. Acum se desfășoară intens lucrările de finisaj la un al treilea cămin, ce urmează să-și primească tinerii locatari la sfîrșitul lunii noiembrie. Tot atunci vor începe lucrările de construcție a celui de-al 4-lea bloc destinat constructorilor de obiective industriale din Buzău și care va fi terminat la sfîrșitul primului trimestru al anului viitor Pe șantierele acestor cămine, tinerii constructori au prestat peste 6 000 ore de muncă patriotică. (Mihai Bâzu).

Din anul 2 000 î.e.n.La Galați, în timpul lucrărilor de construire a noilor locuințe din cartierul gălățean „Dunărea", a fost descoperită o necropolă datînd din anii 2 000 î.e.n. După cum ne-a precizat dr. Mihalache Brudiu, descoperirea prezintă o deosebită importantă științifică. întrucît constituie o nouă
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 noiembrie. în tară : Vremea va 
continua să se răcească ușor la în
ceputul intervalului. Cerul va fi noros 
în primele zile, apoi va deveni varia
bil. Temporar va ploua. Izolat în sud-

Foarte multe țări din Europa și din lume, chiar dintre acelea cu vechi tradiții în box, ar dori probabil să aibă parte de asemenea campionate naționale cum sînt acelea ale noastre. Este și părerea unor ziariști francezi, prezenți la București pentru meciul de rugbi România — Franța. La Palatul sporturilor și culturii, un cadru modern și o ambianță de public dintre cele mai călduroase, peste 220 de boxeri înscriși și aproape 190 rămași în luptă după examenele de rigoare, numeroși consacrati, alături de un șir lung de debutanți, o varietate mare de meciuri și de stiluri, concepute și dirijate de vechi maeștri ai boxului, dar și de tineri antrenori, care au și dat de gustul succesului — iată tablou] Campionatelor, care au atras la toate reuniunile aproximativ 30 000 de spectatori.Subliniind amploarea acestei manifestări, sigur, nu-i vom trece cu vederea, fiindcă nu ne stă în obicei, lipsurile și neajunsurile. Astfel, sita selecției de-a lungul fazelor preliminare nu-i destul de deasă, ceea ce explică în parte producerea multor meciuri mediocre sau chiar de "âlabă' calitate ; se constată ca multe secții și antrenori aruncă în Iuțită tineri fără o instruire de bază și fără o pregătire fizică solidă ; e încă inechitabilă modalitatea de înscriere a concurentilor pe cluburi, ceea ce împiedică și afirmarea unor tineri din județe, în întrecere inegală cu numeroșii reprezentanți ai marilor cluburi bucureștene ; de asemenea. în pofida unor tentative ale colegiului de arbitri, judecarea meciurilor ră- mîne deficitară, între altele, slujește necorespunzător evoluția tehnică a boxului nostru.

sol și a confirmat succesele de la Montreal". („Akahaia").La Nagoya, cele trei gimnaste românce aveau să se confrunte cu cî- teva reprezentante de frunte din alte țări — mai ales, cu Neli Kim. Groz- dova și Davidova. Din nefericire, Neli Kim s-a accidentat după exercițiul la primul aparat și astfel nu s-a putut reedita frumoasa întrecere de la Montreal. întrecerea a continuat însă între Nadia și Teodora, clasate pe primele două locuri, iar Mariana Constantin și Davîdova. la egalitate, pe locurile III și IV. Au urmat în clasament Grozdova, apoi Mariana Kische (R. D. Germană), ambele gimnaste cu mare perspectivă in echipele reprezentative respective. Din Japonia, sportivele românce pleacă direct la Hamburg pentru demonstrația de la festivalul presei sportive din R. F. Germania.Pe planul competițiilor interne s-a remarcat primul dintre MECIURILE- DERBI DIN CAMPIONATUL DE POLO, Rapid-Dinamo 4—3. Tn grupa semifinală pentru „Cuna cupelor", desfășurată recent la Cluj-Nanoca, Dmamo iucase atit d° bine, incit do- bîndise primul loc fără să fi suferit vreo înfrîngere. Iată însă că în campionat vechea sa rivală. Rapid, a întrecut-o din nou, la limită, după o întrecere aprigă și cu multe valențe tehnice.E PREFERABIL CA ÎN FOTRAL SA NU MAI VORBIM DE MECIURI- DERBI. In precedenta etapă fusese 

mărturie cu privire la prezența oamenilor în această regiune a tării Specialiștii apreciază că necropola a aparținut unei populații de păstori, care a participat ulterior, de-a lungul epocii bronzului, la formarea neamului tracic. Este interesant de semnalat și faptul că pe șantierul arheologic deschis aici au lucrat 150 de muncitori și elevi gălăteni, care au săpat peste 250 metri cubi pămînt. (Dan Plăeșu).
Drumul național nr. 7...In aceste zile s-a încheiat o primă etapă a lucrărilor de modernizare a circulației rutiere la intrarea în municipiul Deva din direcția Orăștie. Pe o lungime de peste 4 kilometri, Drumul național nr. 7 a fost lărgit, creîndu-se 4 benzi de circulație, care corespund acum direct cu traseul asemănător din centrul Devei. Prin bifurcația cu sens unic realizată înainte de intrarea în oraș au fost înlăturate locurile periculoase pe curbă, cu vizibilitate redusă, ceea ce asigură o fluiditate normală a circulației de pe această zonă a Drumului național nr. 7. (Sabin Io- nescu).

vestul țării, precum și tn zona de mun
te precipitațiile vor fi șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare, iar vîntul va pre
zenta intensificări pînă la 60—70 km pe 
oră. tn celelalte regiuni vîntul va sufla 
în general slab, cu intensificări locale 
pînă la 30—40 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 8 grade, Izolat mal cobo- 
rîte în nordul țării și în depresiunile 
din Transilvania, în ultimele nopți. Iar 
maximele între 4 șl 14 grade.

Dincolo de asemenea neajunsuri, pe care le supunem atenției biroului federal spre a elabora și adopta măsurile de îndreptare cuvenite, observăm citeva elemente pozitive ce se cer de asemenea susținute prin mijloace precise de către F.R.B.încă înaintea meciurilor finale, vechi maeștri ai boxului, cum sînt loan Popa și Constantin Nour, remarcaseră pugiliști cu aptitudini, capabili să progreseze rapid în condiții special create. Unul dintre ei i-a confirmat pe maeștri și și-a confirmat in mod strălucit clasa în semifinală și finală — e vorba de Valentin Vrînceanu (Dinamo) ; altul a pierdut întrecerea finală, dar merită toată grija pentru o creștere pînă la nivel reprezentativ — Nicolae Stoe- nescu (A.S.A. Cluj-Napoca) ; un altul a cîștigat centura categoriei respective, dar prin neprezentarea adversarului. Nu știm ce s-ar fi în- tîmplat dacă meciul final ar fi avut loc, totuși, indiferent de aceasta, maeștrii îl recomandă și pe Ion Mantu (Steaua) unei atenții deosebite din partea F.R.B. . .Am ales' numai trei exemple — antrenorii fedprali și-au alcătuit, o listă întreagă — de talente care ar trebui să treacă la fapte mari încă în 1977. La anul, pentru campionatele europene de la Halle (R.D. Germană), alături de un Simion Cutov, un Ibrahim Faredin sau Mircea Dan Simon (căruia ar trebui, de pe acum, să i se asigure un program de meciuri cu cei mai buni „grei" de pe continent) — să pregătim stăruitor cel mai reprezentativ lot al boxului nostru.
Valerlu MIRONESCU

un joc modest între Steaua și Sportul studențesc — duminică, în cea de-a XIII-a etapă, n-am văzut ceva care să semene a derbi în meciul Dinamo — Universitatea Craiova. Stadionul era firește arhiplin. Dar, la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Atîtea greșeli în apărare de ambele părți, îneît partida ar fi trebuit să se încheie cu un scor ca la handbal, dacă s-ar fi fructificat numai o parte dintre ocaziile prielnice golurilor.Pînă în minutul 24, Dinamo transformase în goluri două dintre situațiile favorabile ; apoi, parcă împotriva propriilor susținători, veniți cu bilete să vadă „un meci mare", jucătorii au trecut la un fotbal de conservare, cu pase laterale și înapoi la portar, penibil, deloc încurajator pentru progresele pe care le așteptăm de la această echipă fruntașă. Dincolo, la Universitatea Craiova, altă echipă fruntașă, formația e departe de a fi pusă la punct. Sînt și la craioveni, ca și la bucureșteni, mulți jucători valoroși, dar care nu oferă ■Constant un fotbal de valoare.Să nu așteptăm toamna anului viitor, cu alte întîmplări neplăcute în cupele europene. Conducerile cluburilor fruntașe au obligația să impună de pe acum, săptămînă după săptă- niînă, meci după meci, un regim sever de pregătire și de joc, o atitudine plină de suflet fată de fotbal.

la poalele AraratuluiNu aterizasem încă pe aeroportul din Erevan cînd tovarășii de zbor ne-au îndemnat să privim Araratul, acel colos de piatră încremenit sub calota albă a zăpezii veșnice, martor milenar al destinului unuia din cele mai vechi popoare ale lumii. Să vezi de aproape Araratul și să-i cunoști pe armeni la ei acasă constituie, poate, cel mai bun mijloc de a desluși semnele evoluției acestor meleaguri de piatră și de soare ale Republicii Sovietice Socialiste Armenia.Erevanul, oraș cu peste 900 000 de locuitori, înfățișează neîntrerupt îngemănarea dintre trecut și prezent, dintre istorie și realitatea socialistă, într-unul din cele mai frumoase parcuri ale sale, Parcul Șahumian, am asistat la un spectacol unic: dansul — devenit multicolor la căderea înserării — a 2 750 jeturi de apă cristalină, concentrate într-un buchet artezian. Acesta marchează, diurn, sărbătoarea longevității capitalei, căci fiecare jet reprezintă un an din viața Ere- vanului.Pare deci firească încercarea de a cunoaște acest oraș în primul rînd printr-o incursiune în istorie. Incursiune care ne-a fost prilejuită, înainte de toate, de un popas în fabulosul și originalul muzeu Ma- tenadaran — în limba armeană „depozit de cărți". Neobositul cercetător Suren Kolangian — care a întreprins și numeroase studii privind manuscrisele armene datînd din secolele trecute, păstrate în România — ne-a condus prin acest adevărat sanctuar. Sînt concentrate aici, fiind supuse unor cercetări aprofundate și multilaterale, efectuate cu pasiune și migală de cei peste 100 de specialiști ai acestei biblioteci sui-generis, nu mai puțin de 11 000 de manuscrise în volum. 4 000 de fragmente și cîteva sute de mii de documente și cărți rare, adevărate comori ale artei și culturii armene și universale.Aici, la Matenadaran, am lntîlnit și semnificative ecouri ale vizitei întreprinse în luna august a acestui an de tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în această republică Gazdele ne-au arătat cu mîndrie cartea de aur a muzeului, undo înalții oaspeți români — întimpinați pe tot parcursul vizitei în R.S.S. Armeană cu sentimente de caldă prietenie, cu înaltă considerație — au consemnat: „Ne-au făcut o deosebită impresie manuscrisele care vorbesc despre cultura și istoria poporului armean și care reamintesc și de tradiționalele relații dintre cele două țări. Felicităm pe conducătorii muzeului Matenadaran".Dar Armenia, și îndeosebi Erevanul, înseamnă, în acești ani al socialismului victorios — ca pretutindeni în Uniunea Sovietică — mișcare, înnoire, evoluție. In primul rînd, transformarea capitalei într-un oraș modern, unde se produc mașini

însemnări de călătorie 
din U. R.S.S.

SIRIA

Ample proiecte de dezvoltareDamascul de azi, care încorporează organic edificii arhitectonice de inegalabilă frumusețe ale trecutului, se înfățișează ca un oraș modern, în continuă dezvoltare. Alături de marile blocuri-turn destinate unor sedii de instituții. se impun privirilor noile ansambluri de locuințe, în tonuri pastelate, care se armonizează peisajului înconjurător. Se poate spune că Damascul oferă o imagine elocventă a transformărilor înnoitoare ce au loc la scara întregii țări.Un impuls hotărîtor în acest proces a fost dat de „mișcarea de redresare" de la 16 noiembrie 1970, inițiată de președintele Hafez El Assad — e- veniment ce a marcat o etapă nouă, de o deosebită importanță, în întreaga viață politică și economică siriană. Bogată în semnificații este însăși crearea, la puțin timp după aceea, a Frontului național progresist, prin unirea tuturor partidelor de stingă, a tuturor forțelor democratice ale tării. Aceasta a permis concentrarea eforturilor și capacităților creatoare ale întregului popor sirian spre accelerarea progresului economic și social. Cu atît mai mult cu cît în primul rînd se impuneau a fi de

pășite numeroase greutăți moștenite din îndelungata perioadă de dominație străină.In ultimii ani a fost inițiat un amplu program de investiții vi- zînd dezvoltarea tinerei industrii naționale, pe baza valorificării bogatelor resurse ale subsolului, îndeosebi petrolul și fosfații.Este semnificativ în
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE

acest sens că în perioada ultimului cincinal (1971-1975) valoarea totală a investițiilor în economie s-a ridicat la 8 miliarde lire siriene. în a- celași timp, o mare a- tentie se acordă dezvoltării unui sector e- conomic tradițional, a- gricultura, fiind în curs de realizare vaste proiecte de hidroameliorații. în valea Eufratului și în bazinul afluenților săi Balikh și Khabour. A- ceste eforturi sînt cu atît mai impresionante cu cît, după cum se știe, persistența focarului de încordare din Orientul Mijlociu grevează, în bună măsură, asupra programelor de dezvoltare ale Siriei, ca și ale celorlalte țări arabe.Pentru călătorul român pe meleagurile siriene constituie un

și aparatură electronică și electrotehnică, aparate de precizie, microbuze și autoutilitare, cauciuc sintetic și rășini polimerice, variate bunuri de consum industriale și alimentare, unde funcționează o universitate și alte institute de învățămînt superior cu aproape 66 000 de student! la cursurile de zi, serale și fără frecvență, zeci de instituții științifice, unde dezvoltarea urbanistică cunoaște un ritm din cele mai rapide, reprezintă un etalon al renașterii întregii republici.Iată-ne față în fată cu Jim To- rosian, arhitectul șef al Erevanului. Interlocutorul, un filozof, dublat, prin însăși natura profesiunii sale și a postului pe care îl ocupă, de un remarcabil spirit practic, ne-a făcut să1 înțelegem ce înseamnă să „concepi" un nou oraș, nu numai să-l construiești. Pentru că Erevanul de azi este, îp cea mai mare parte, o așezare nouă. „Un oraș trebuie construit în așa fel îneît să asigure oamenilor confort, condiții civilizate de muncă și viață. învă- ținîndu-i totodată să iubească frumosul. să se străduiască să-1 creeze el înșiși, afirmîndu-se ca buni gospodari" — ne spunea arhitectul-șef. Și, într-adevăr, atît centrul, cît și cele opt microraioane noi. dispuse asemenea unor petale pe marginea unui amfiteatru cu deschiderea largă spre Ararat, alcătuite din blocuri de 6, 9, dar și de 12, 14 și 16 etaje, construite într-un stil arhitectonic care îmbină fericit tradiționalul cu modernul, dau acestui oraș din piatră roz (renumitul tuf al Armeniei și principalul material de construcție), deși șocant la prima vedere, o înfățișare caldă și primitoare. In baza planului director pe perioada 1971—1990 și a selecționării celor mai valoroase idei și proiecte rezultate în urma unui concurs unional, la care au participat cei mai buni arhitect!. au fost definitivate coordonatele dezvoltării de viitor ale capitalei. „Cunoaștem reușitele arhitecturii românești contemporane, frumusețea unor orașe ale României socialiste — ne-a spus. în încheiere, Jim Torosian — și apreciem tocmai strădania arhitectilor și constructorilor de a întruchipa în lucrările lor spiritul, specificul național al poporului, singurele în măsură să confere originalitate, viabilitate și personalitate reală oricărei arhitecturi".Am regăsit luminile și culorile unice ale peisajelor acestei țări în evocatoarele pînze ale lui Martiros Sarian, ca și în răscolitoarele songuri ale bardului național Sayat Nova. Dar, neîndoielnic, nimic nu impresionează mai profund decît însăși realitatea concretă de azi, decît noblețea efortului conștient al poporului armean de a-și construi, sub conducerea partidului comunist, un viitor prosper și înfloritor.
Marla BABOIAN

motiv de vie satisfacție constatarea că, în ansamblul programului de dezvoltare a Siriei, figurează obiective de prim rang, între care o mare rafinărie la Banias (capacitate proiectată — 6 milioane tone anual) și o uzină de triplusu- perfosfați la Homs (450 000 tone anual), ce se realizează în cooperare cu țara noastră. Iși găsesc în a- ceasta o elocventă concretizare hotărîrile și acordurile semnate la Damasc și București, cu ocazia întilnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez El Assad. Cuvinte de caldă apreciere la a- dresa colaborării ro- mâno-siriene am putut înregistra pretutindeni din partea u- nor personalități politice, activiști de partid, a unor conducători de întreprinderi. In declarațiile lor, interlocutorii au dat totodată expresie sentimentelor de prețuire față de sprijinul prietenesc acordat de România socialistă Siriei, cauzei popoarelor arabe.Bazată pe temelii a- tît de trainice, colaborarea româno-siriană beneficiază de perspective dintre cele mai rodnice de dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului.
D. OPREANU

• MICROMINIATURE O tablă de șah, pe care figurile reproduc faza finală a faimoasei partide dintre Alexandr Alehin și Râul Capablanca de la campionatul mondial din 1927 ; totul — susținut în vîrful unui... ac cu gămălie, deoarece 
e vorba de o microminiatură, expusă la Muzeul politehnic din Moscova. Alături de ea, un electromotor de... 800 de ori mal mic decît un cap de chibrit ; o fregată din aur, cu pînzele întinse, dar nu mai mare decît... o firimitură de piine ; o balalaică, alcătuită din 40 de piese, avînd dimensiunile... unei semințe de mac ; in fine, o carte de 120 de pagini scrise de mînă, dar groasă de... o jumătate de milimetru și cusută cu... un fir de păianjen. Autorul lor, ucraineanul Nikolai Siadristi, e un veritabil recordman in meșteșugul obiectelor realizate sub lentilele microscopului. Imensa lui răbdare și uneltele sale extrem de fine, pe care și le făurește singur, tot la microscop, îi per

mit să dea exponatelor o formă perfect fidelă originalelor. Pentru el despicarea firului In patru nu e o metaforă...
• PRIN COSMOS, 

CU NAVE RAPIDE. Cerce- tătorul Bruce Boreham, de la Universitatea din Canberra (Australia), a elaborat conceptul unul sistem de propulsie care ar permite străbaterea spațiului cosmic cu o viteză de douăzeci de ori mai mare decît aceea a navelor lansate pînă acum de pe planeta noastră. O călătorie dus și întors Pămint — Marte ar dura numai 40 de zile, în loc de doi ani. Pentru drumul pînă la Pluton — planeta cea mai îndepărtată din sistemul solar — și revenirea pe Terra ar fi șuficienți trei ani (mijloacele actuale ar cere 60 de ani). Procedeul imaginat de Boreham se întemeiază pe anumite principii ale mecanicii gazelor supuse unor mari presiuni (el a și realizat. experimental, intr-un „tu

nel de șoc”, o viteză a gazului — în fapt, aer obișnuit — de 122 400 km pe oră). Marea cantitate de energie necesară unui asemenea sistem de propulsie ar fi furnizată de un reactor nuclear.
• ACTIVITATEA CRE

IERULUI, DUPĂ STOPUL 
CARDIAC. Se știe că, după încetarea circulației sanguine, creierul omului continuă să mai funcționeze cîteva minute, după care, datorită neoxigenării. începe descompunerea celulelor nervoase. Prelungirea acestui răstimp ar permite medicilor. în unele împrejurări, intervenții salvatoare. Un grup de oameni de știință americani. de la Universitatea din Pittsburgh, desfășurînd cercetări în această direcție, au izbutit să reanime 12 maimuțe, după 16 minute de la cedarea cordului, fără a se observa apoi deteriorări cerebrale. Animalele

de experiență fuseseră insă tratate în prealabil cu barbiturice, substanțe care reduc metabolismul celulelor nervoase, dimi- nuînd astfel și nevoia de oxigen.
• UN NOU „HOB

BY" - FOTOGRAFIILE 
VECHI. Recent, cîteva mii de persoane au participat la Londra la o licitație neobișnuită, al cărei obiect l-au constituit fotografiile vechi. într-adevăr, într-un șir de țâri ale lumii se constată creșterea vertiginoasă a numărului de colecționari de asemenea fotografii. Cele mai căutate sint „daguerrotip-urile". fotografii într-un singur exemplar, pe suport metalic, din perioada 1839—1850 (după numele inventatorului acestui procedeu, Daguerre) ; au, de aseme

nea, căutare fotografiile pe hîr- tie, care au început să apară după 1850. Ca și în filatelie, de exemplu, colecțiile se axează pe anumite teme : mijloacele de locomoție, diverse meserii, modă, imagini din stațiunile balneare, nunți etc.
• „DROGURILE U-

ȘOARE" SUB LUPA EX-
PERJILOR. Un cercetător a-mcrican, Ronald K. Siegel, consideră că așa-zisele „droguri ușoare", substitute ale marijtra- nei, care se vînd liber in S.U.A., sînt la fel de primejdioase ca și cele interzise, folosirea lor repetată făcind necesară o intervenție medicală pentru dezintoxicare. Din cele 192 de „ierburi" disponibile în comerț sub formă de țigări, 44 la sută pot fi considerate ca avînd efecte

de natură să modifice comportamentul psihic. Siegel crede, de asemenea, că și unele sorturi de ceai sînt dăunătoare. Din 396 de ierburi și specii comercializate, 43 conțin substanțe care, în anumite doze, produc efecte halucinogene. Pe baza constatărilor sale, cercetătorul a cerut intervenția autorităților pentru restrîngerea vînzării a- cestor „droguri ușoare".
© FOLOASE DE PE 

URMA SECETEI. Pentru o categorie profesională destul de puțin răspîndită — a specialiștilor în prospecțiuni arheologice efectuate pe cale aeriană — seceta prelungită de la începutul acestui an. din Franța și Anglia, și-a adus un prețios concurs la descoperirea a sute de structuri arheologice care, în mod normal, treceau neobservate din cauza vegetației. Printre cele mai importante descoperiri se numără așeză

rile romane din regiunea Somme, satul galo-roman din Eure și fortificații din epoca bronzului, alături de tranșee din primul război mondial. la Berry du Bac — toate în Franța — precum și vestigiile așezărilor preromane din apropierea localității Cambridge (Marea Britanie).
• ANCHETĂ SOCIA

LĂ DESPRE OBSCU
RANTISM. Colaboratorii Institutului de cercetări sociale din Saarbriicken, R.F.G., au întreprins nu demult o anchetă în rîndul locuitorilor din landul Saar. Chestionarul a cuprins o unică întrebare : „Credeți în existența diavolului ?“. Fiecare al optulea cetățean interogat a răspuns pozitiv, iar circa 10 la sută au spus că sînt dezorientați și nu mai știu în cine să creadă... Referatul, întocmit de institut pe

baza răspunsurilor primite, conchide că în ultimii ani în R.F.G. se observă o sensibilă creștere a numărului persoanelor superstițioase. Fenomenul se explică, potrivit specialiștilor, prin avalanșa de materiale de presă și „lucrări de artă" care propagă misticismul și superstițiile.
© LEAC ÎMPOTRI

VA... GRINDINEI. ° nouă metodă de dispersare a norilor aducători de grindină a fost pusă la punct de specialiști francezi. Intr-un generator special ei au amestecat carbid și oxigen. Aprinzînd amestecul pe cale electrică, se produce o explozie ale cărei unde de șoc se răspindesc in atmosferă. Acțiunea undelor de șoc asupra norilor provoacă modificarea structurii acestora, în locul grindinii căzind ploaie obișnuită.
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La Beirut au încetat 
ciocnirile militare

® Conform acordului, forțele arabe de descurajare au pătruns 
în centrul capitalei ® Demolarea baricadelor grupărilor adverse

• Populația salută măsurile de restabilire a păcii

In Liban, forțele arabe de descurajare au început în corii zilei de luni 
acțiunea de desfășurare a unităților lor în centrul orașului, instalindu-se 
in cartiere controlate de ambele grupări rivale.La acțiunea denumită codificat „Operațiunea Beirut" iau parte aproximativ 20 000 de militari, în majoritate sirieni, cărora li s-au alăturat contingente ale Arabiei Saudite, Sudanului și Emiratelor Arabe Unite.Această operațiune, sincronizată cu menținerea unor unități în jurul Beirutului, vizează crearea unei centuri de siguranță, care să închidă perimetrul capitalei, precum și a unor zone-tampon între părțile aflate iu conflict, asigurindu-se astfel caracterul unitar și indivizibil al principalului centru politico-administrativ al Libanului și prevenindu-se, totodată, incidentele ce ar putea periclita a- cordul de încetare a focului.în pregătirea înaintării forțelor Ligii Arabe, pe principalele artere ale Beirutului, subunități mecanizate, dotate cu buldozere, au demolat baricadele și alte fortificații, construite dr părțile în conflict, în timpul celor 19 luni de război civil.Liderii Falangelor libaneze, ai Partidului Socialist Progresist, precum și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, au dat dispoziții trupelor de sub comanda lor să evite orice fel de conflicte cu forțele de descurajare ale Ligii Arabe, transmite din Beirut agenția Associated Press. Yasser Arafat — adaugă agenția citată — a ordonat forțelor palestinene să se retragă din toate zonele tradiționale de conflict din Beirut și să demonteze fortificațiile, în urma acestui ordin, luni dimineața se puteau vedea pe străzile capitalei camioane cu luptători palesti- neni care se îndreptau spre taberele O.E.P. din zona sudică a capitalei.Populația Beirutului, greu încercată în timpul ostilităților, a făcut o primire călduroasă forțelor arabe de descurajare, purtînd pancarte pe care era scris „Bun venit trimișilor păcii".în Pasajul Muzeului din Beirut, care de luni întregi simboliza împărțirea Libanului în două regiuni cu totul ostile, domrîea luni dimineața o veritabilă atmosferă de sărbătoare — scrie, într-un reportaj, agenția France Presse. Pentru prima dată după luni de lupte fără cruțare, forțe ale Partidului Socialist Progresist, ale falangelor și ale Partidului Național Liberal s-au întîlnit în mijlocul acestui pasaj unde răpăitul armelor nu înceta decît rareori. Alături de ele,

zeci de tancuri grele, vehicule pe șenile, transportoare de trupe blindate sau tunuri antiaeriene siriene, din cadrul forțelor arabe de descurajare, parcurgeau lent „cei cinci metri cei mai lungi din Liban" (șoseaua Fouad I), sfărîmînd înaintea lor, una după alta, toate baricadele care obstruau șoseaua de luni întregi. Momentul în care căderea ultimei baricade înălțate de forțele Partidului Socialist Progresist pe șoseaua Fouad I a coincis cu distrugerea zidului de pămînt de doi metri ridicat de falan- giști la 300 metri depărtare a fost salutat cu vii aplauze de populația orașului.Intrarea forțelor arabe de descurajare în capitala libaneză nu reprezintă decît o singură parte — cea mai dificilă de realizat, din punct de vedere militar, și, în același timp, cea mai importantă din punct de vedere al implicațiilor politice — dintr-un plan general de acțiune care cuprinde litoralul libanez, pe o lungime de aproximativ 150 kilometri, regiunile situate în vecinătatea portului Saida pînă în nord, în apropiere de Tripoli — scrie agenția France Presse.
★Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, a părăsit luni Libanul, plecînd la Damasc, unde va continua convorbirile cu oficialitățile siriene începute imediat după reuniunile arabe la nivel înalt de la Riad și Cairo.

„Un vapor al păcii pentru Li
ban", încărcat cu 150 de tone de 
provizii, medicamente, pături, 
închiriat de către Consiliul Mon
dial al Păcii, a părăsit simbătă 
Marsilia indreptindu-se spre 
Liban. Vaporul „Kunda", sub 
pavilion sovietic, care a pornit 
de la Leningrad, a făcut escale 
la Helsinki, Gdansk, Rostok, 
Ostende și Lisabona, tnainte de 
a ajunge la destinație, vaporul 
va opri și la Livorno și Pireu, 
încărcătura colectată din toate 
aceste porturi este destinată 
populației care a avut de sufe
rit de pe urma războiului fra
tricid.

Declarațiile Egiptului și Siriei privind căile 
de reglementare a problemelor Orientului MijlociuCAIRO. Referindu-se la situația din Orientul Mijlociu, in cadrul u- nei întrevederi cu o delegație parlamentară din S.U.A., președintele Sadat a declarat că Egiptul este gata să participe la Conferința de la Geneva, pentru încheierea unui acord de pace definitiv, cu condiția ca Israelul să se retragă din toate teritoriile ocupate în cursul războiului din 1967. Pentru ca pacea să fie accesibilă, a subliniat președintele E- giptului, trebuie ca toate părțile interesate să fie prezente la Geneva, inclusiv Israelul.Relevînd că „trebuie să se pună capăt oficial stării de beligerantă care a durat peste un sfert de secol, — prin semnarea în fața întregii lumi a unui acord de pace cu Israelul în vederea normalizării situației din Orientul Mijlociu" — președintele E- giptului a apreciat, menționează agenția M.E.N., că esența o constituie problema poporului palestinean, crearea unui stat palestinean. Președintele Sadat a declarat în încheiere că Israelul reprezintă o realitate și că Egiptul va participa alături de acesta la Conferința de la Geneva pentru semnarea acordului de pace.

★Primul ministru francez, Raymond Barre, aflat în vizită oficială la Cairo, a declarat, într-o conferință de presă, că în cadrul convorbirilor avute cu oficialitățile egiptene s-a

ajuns la un acord deplin asupra faptului că o reglementare justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu trebuie să fie bazată pe eliberarea teritoriilor arabe ocupate și pe restabilirea drepturilor poporului palestinean. O reglementare a situației din zonă, a arătat premierul francez, trebuie să fie însoțită de garanții internaționale, la care Franța este gata să-și aducă contribuția.
★BEIRUT 15. — Primul ministru al Siriei, Abdel Rahman Khleifawi, a subliniat, într-un interviu de presă, că toate popoarele arabe, precum și alte țări, depun eforturi active ■ pentru a face ca 1977 să devină „anul reglementării problemelor Orientului Mijlociu". Poziția de bază a Siriei în ceea ce privește Orientul Mijlociu se bazează pe necesitatea retragerii complete a Israelului din teritoriille arabe ocupate și pe recunoașterea drepturilor poporului palestinean, iar „mijloacele de acțiune ale Siriei vor fi pe măsura obiectivelor sale", a afirmat el, adăugind : „Acum, cînd situația s-a clarificat în Liban, cind alianța Siriei cu rezistența palestineană apare ca o chestiune strategică și necesară, iar diferențele dintre ele ca marginale, se poate afirma că relațiile siriano- palestinene vor depăși toate obstacolele în viitor".

FOTO-ACTUALITATE

Patru secvențe, surprinse de ziarul „Morning Star", din cronica amplei 
lupte revendicative din Anglia : saiariați ai unui spital din Londra (stingă 
sus), pensionari din Brighton (dreapta sus), șoferi de autobuze în fața 
parlamentului (dreapta jos), un grup de studenți (stingă jos), avînd o 
preocupare comună — ieșirea din criză să nu se facă prin noi sacrificii 

impuse oamenilor muncii.

Vizita tovarășului L. I. Brejnev 
in Iugoslavia 

începerea convorbirilor cu tovarășul losip Broz TitoBELGRAD 15 (Agerpres). — Tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a sosit, luni, la Belgrad, într-o vizită de prietenie, la invitația tovarășului Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.La aeroport, L. I. Brejnev și persoanele care îl însoțesc au fost salutați de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C, al U.C.I., și de alte persoane oficiale. Potrivit protocolului iugo

slav, oaspeții sovietici s-au îndreptat, apoi, spre Palatul Alb, unde a avut loc ceremonia oficială a sosirii. Aici, L. I. Brejnev a fost întîmpi- nat de I. B. Tito, de alți conducători de partid și de stat iugoslaviîn aceeași zi au început convorbirile între tovarășii Iosip Broz Tito și Leonid Ilici Brejnev, care au examinat probleme privind dezvoltarea multilaterală în continuare și adîncirea relațiilor sovieto-iugoslave, precum și probleme internaționale de interes comun.
Declarația comună sovieto-polonăMOSCOVA 15 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală polonă, condusă de Edward Gierek, și-a încheiat luni vizita oficială în Uniunea Sovietică. în declarația comună sovieto-polonă, dată publicității, se evidențiază dorința celor două părți de a extinde și adinei relațiile bilaterale pe toate planurile, în context, a fost subliniată importanța hotărîtoare a colaborării dintre P.C.U.S. și P.M.U.P. Totodată, declarația relevă dezvoltarea accentuată pe care o va cunoaște în actualul cincinal colaborarea sovieto- polonă in principalele ramuri industriale, în domeniile economic și comercial.O problemă importantă pentru consolidarea păcii și securității pe continentul european — menționează declarația — o constituie transpunerea neabătută in viață a Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, realizarea deplină a tuturor principiilor privind relațiile dintre state și a altor înțelegeri, înscrise în Actul final. Considerînd că. în condițiile actuale, încetarea cursei înarmărilor și dezarmarea sînt sarcini imediate și

de prim ordin, părțile se pronunță pentru adoptarea unor măsuri efective de dezarmare, pînă la realizarea dezarmării generale și totale.U.R.S.S. și R. P. Polonă reafirmă solidaritatea lor cu lupta dreaptă a popoarelor din țările în curs de dezvoltare, cu mișcările naționale de eliberare împotriva imperialismului, neoco- lonialismului, rasismului și a- partheidului, pentru consolidarea și deplina independență a acestora, pentru relații economice egale în drepturi. Ele consideră că o contribuție pozitivă la această luptă o aduc țările nealiniate, o mărturie în acest sens fiind rezultatele celei de-a V-a Conferințe la nivel înalt de la Colombo.Părțile — se spune în declarație — își exprimă hotărîrea de a contribui, în continuare, la întărirea și coeziunea mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar, prin respectarea deplină a egalității și independenței fiecărui partid frățesc, a dreptului său suveran de a-și stabili căile luptei revoluționare.
„Activitatea O.N.U. trebuie sa se ridice 

la înălțimea speranțelor popoarelor" 
Dezbaterile asupra punctului româno-filipinez privitor la 
îmbunătățirea Cartei O.N.U. și creșterea roiului organizațieiNAȚIUNILE UNITE 15 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra punctului româno- filipinez referitor la îmbunătățirea Cartei O.N.U. și creșterea rolului O.N.U. în viața politică internațională. Drept bază a dezbaterilor servește un raport al Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, document care conține, în rezumat, pozițiile exprimate de statele membre ale comitetului în cursul sesiunilor sale din anul curent.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul țării noastre a subliniat preocuparea statelor membre de a ridica activitatea O.N.U. la înălțimea speranțelor pe care popoarele le-au pus în mod legitim în acest for mondial. Piatra de încercare și etalonul de măsură al operei întreprinse de organizație rămîn gradul în care ea va răspunde principalului imperativ al epocii în care trăim, și anume, acela al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, care, bazată fiind pe principii noi, democratice, profund pătrunse de sentimentul justiției și echității, să poată cu adevărat ga

ranta progresul economic și social al tuturor națiunilor. O.N.U., organele și instituțiile legate de ea, sînt cadrul firesc și instrumentul de dezbatere și de acțiune pentru realizarea acestui obiectiv esențial.Amintind de rezoluția celor 84 de state, reprezentate la nivelul cel mai înalt la Conferința țărilor nealiniate de la Colombo, prin care acestea au luat notă cu satisfacție de înființarea Comitetului Cartei O.N.U. și al întăririi rolului organizației și și-au exprimat hotărîrea de a continua să acționeze pentru a întări rolul și a spori eficiența O.N.U., reprezentantul român a . arătat. că lucrările comitetului ar avea de cîști- gat dacă la sesiunile sale ar participa cu drept de cuvînt, ca observatori, state nemembre ale acestui organism.
★Comitetul special al O.N.U. contra politicii de apartheid a hotărit lansarea unei campanii internaționale pentru transpunerea în viață a programului de acțiune împotriva apartheidului, adoptat de Adunarea Generală a O.N.U. la 9 noiembrie a.c., sub forma a 10 rezoluții.

Problema rhodesiană

RELUAREA TRATATIVELOR 
DE LA GENEVAGENEVA — Reunită luni în ședință plenară, Conferința asupra viitorului constituțional al Rhodesiei a început prin prezentarea de către președintele conferinței, Ivor Richard, a unui nou document de lucru. După citirea de către diplomatul britanic a declarației asupra datei independenței, al cărei conținut a rămas confidențial, reprezentanții a două dintre delegațiile mișcărilor de eliberare națională rhodesiană, Joshua Nkomo și Robert Mugabe, grupați în cadrul „Frontului patriotic Zimbabwe", au cerut o întrerupere a lucrărilor pentru a elabora un răspuns adecvat.După ședința de luni. Ivor Richard a declarat : „Sînt semne că, dacă procesele necesare vor avea loc, dacă ele se vor putea desfășura în cele 15 luni care reprezintă estimările noastre, data proclamării independentei Rhodesiei va fi 1 martie 1978". El nu a exclus însă nici posibilitatea ca proclamarea independenței să se realizeze în 12 luni, așa cum o cer reprezentanții la tratativele de la Geneva ai mișcărilor de eliberare ale poporului Zimbabwe. „Dacă acest proces va putea fi încheiat in 12 luni, a menționat Ivor Richard, data independenței va fi 1 decembrie 1977. Ea depinde de cit de repede va putea fi constituit guvernul de tranziție și de perioada în care acesta va încheia procesul constituțional".Conferința se va reuni, din nou, marți dimineața în ședință plenară — a anunțat ambasadorul britanic Ivor Richard.

Consiliul C.E.E. despre 
dezvoltarea relațiilor 
cu statele membre 

ale C.A.E.R.BRUXELLES 15 (Agerpres). — Comunicatul oficial dat publicității la încheierea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Pieței comune menționează că participanții „au examinat situația raporturilor dintre C.E.E. și statele membre ale C.A.E.R., abordînd în mod deosebit problema relațiilor cu această organizație". Au fost reamintite, în acest sens, inițiativele luate de o parte sau de alta în scopul stabilirii unor relații apropiate.în cadrul reuniunii, arată comunicatul, „s-a subliniat importanța pe care C.E.E. o acordă dezvoltării relațiilor nu numai cu C.A.E.R. dar, în același timp, cu fiecare dintre statele membre. în acest spirit, Consiliul C.E.E. a definitivat termenii proiectului de acord care definește formele ș modalitățile relațiilor ce urmează să fie stabilite între C.E.E. și C.A.E.R. într-o scrisoare care însoțește proiectul de acord, adresată președintelui în exercițiu al Comitetului Executiv al C.A.E.R., C.E.E. se declară dispusă să deschidă negocieri pe această bază".„Pfe de 'hits parte, consilliiî a reamintit că, în ceea ce privește relațiile comerciale, Piața comună și-a manifestat voința de a iniția negocieri în aceste domenii cu fiecare din țările membre ale C.A.E.R.".

Congresul Partidului Comunist Portughez 
și-a încheiat lucrările

Tovarășul Alvaro Cunhal reales în funcția de secretar general 
al partiduluiLISABONA — (Corespondență de la V, Oros) : Duminică au luat sfîr- șit lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Portughez. La încheierea lucrărilor, delegații au adoptat în unanimitate proiectul privind unele modificări în statutul particfului. rezoluția politică a congresului, documentul intitulat „Măsurj pentru apărarea și consolidarea democrației și independenței naționale", și au ales Comitetul Central.în funcția de secretar general al P.C. Portughez a fost reales tovarășul Alvaro Cunhal, iar ca secretari ai Comitetului Central au fost aleși Joaquim Gomes, Octavio Pato, Sergio Vilarigues, Carlos Costa, Domingos Abrantes și Jorge Araujo.

Luînd cuvîntul, Alvaro Cunhal a subliniat că obiectivele principale, clar definite de congres, constau în a bara calea reacțiunii și a construi democrația în Portugalia pornind de la cele trei mari cuceriri ale revoluției portugheze — naționalizarea marilor firme monopoliste, reforma agrară și controlul muncitoresc în întreprinderi. în acest scop, a spus el, se impune o linie de acțiune comună a tuturor forțelor interesate în apărarea și continuarea procesului revoluționar, un element esențial fiind unitatea între popor și forțele armate.în aceeași zi, cu prilejul încheierii lucrărilor congresului, la Lisabona a avut loc un mare miting convocat de Partidul Comunist Portughez.
Întrevederi ale reprezentantului p.c.r.Tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit la Lisabona cu generalii Franco Cha- rais și Pezarat Correia, maiorul Victor Alves, comandantul Martins Gu- erreiro, membri ai Consiliului Revoluției, și comandantul Mario de Aguiar, secretar de stat la Ministerul Administrației InterneReprezentantul partidului nostru

s-a întîlnit, de asemenea, cu Jorge Sampaio, Joao Cravinho, Cezar de Oliveira și A. da Fonseca, membri ai consiliului de conducere al „Grupului socialist de intervenție".în cursul întîlnirilor au fost discutate probleme de interes comun. Au fost de față Ghizela Vass, membru al C.C., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R, și Marin Iliescu, ambasadorul României la Lisabona.
Cancelarul R. F. Germania l-a primit 

pe viceprim-ministrul guvernului românBONN 15 — Corespondentul Ager- pres transmite : Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului român. a fost primit luni de cancelarul federal al R.F. Germania, Helmut Schmidt. Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, oaspetele român a adresat cancelarului federal un mesaj de salut însoțit de cele mai bune urări.Mulțumind pentru mesajul primit, cancelarul federal a rugat la rîndul său să fie adresate președintelui Nicolae Ceaușescu salutări prietenești, urări de sănătate și fericire personală, noi succese în activitate.în cursul întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție de ambele părți rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea colaborării româno—vest- germane, îndeosebi în domeniul schimburilor și cooperării economice. S-a exprimat, totodată, dorința

comună de a se dezvolta și adinei în continuare colaborarea economică bilaterală, precum și pe terțe piețe, de a se întreprinde noi acțiuni în vederea impulsionării cooperării industriale și tehnice, a creșterii volumului schimburilor comerciale și diversificării acestora. A fost efectuat, de asemenea, un schimb larg de păreri asupra unor probleme internaționale actuale de interes comun.
★Luni au început lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborarea economică, industrială și tehnică dintre România și R.F. Germania. Lucrările se desfășoară sub conducerea președinților celor două părți ale comisiei — Gheorghe Oprea, viceprim- ministru al guvernului român, și Martin Gruner, secretar de stat la Ministerul Federal al Economiei al R.F. Germania.

în Consiliul de Securitate

Examinarea cererii R. S. Vietnam de a deveni 
membru al O.N.U.Consiliul de Securitate s-a reunit luni pentru a continua dezbaterile asupra cererii Republicii Socialiste Viețpam de a deveni membru al Organizației Națiunilor Unite.Luînd cuvîntul, reprezentantul Siriei, Mowaffak Allaf, a declarat că Vietnamul trebuie să fie admis în O.N.U., deoarece întrunește toate condițiile cerute de Carta Națiunilor

Unite pentru a deveni membru cu drepturi depline. In nici un caz Consiliul de Securitate, ca de altfel nici un stat membru, nu trebuie să pună condiții prealabile pentru admiterea Vietnamului, a spus el. Pe de altă parte, reprezentantul sirian a arătat că este nelogic ca S.U.A. să blocheze în continuare admiterea Vietnamului la Națiunile Unite.
în capitala R. S. Vietnam- a avut loc o conferință a cadrelor care lucrează în domeniul științei și tehnicii. Primul ministru vietnamez Fam Van Dong a subliniat că revoluția tehnico-științifică reprezintă un factor hotărîtor în crearea bazei tehnico-materiale a socialismului în Vietnam, in trecerea spre marea producție socialistă în condițiile evitării stadiului capitalist. Totodată, el a arătat că asimilarea cuceririlor științei și tehnicii mondiale trebuie să se facă in mod creator, corespunzător necesităților ce rezultă din condițiile specifice ale Vietnamului.
Conferința pentru Kfrica a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) desfășurată în capitala Sierrei Leone, s-a încheiat. Președintele țării-gazdă, Siaka Stevens, a subliniat în intervenția sa importanța pentru țările în curs de dezvoltare a promovării agriculturii, menționind o serie de probleme pe care statele africane le întimpină in acest domeniu ca urmare a politicii colonialiste de exploatare. Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, a evidențiat decizia statelor în curs de dezvoltare de a ajunge prin eforturi proprii — individual și colectiv — la satisfacerea nevoilor lor alimentare.
HIegeri legislative în ?apte circumscripții electorale au avut loc duminică in Franța. în primul tur de scrutin au fost aleși numai trei noi deputați dintre candidații ce s-au prezentat în fața alegătorilor, ur- mind ca un al doilea tur de scrutin să fie organizat duminica viitoare în circumscripțiile în care locurile au rămas vacante. Potrivit primelor date oficiale cunoscute, fostul prim- ministru, Jacques Chirac, a fost ales deputat în circumscripția a treia — Correze, la Ussel, în centrul Franței.
Kșa-zisa conferință con

stituțională de la Wind-
hoelî, capitala Namibiei, nu arenici o valabilitate, întrucît delegații au fost selecționați cu multă grijă de către autoritățile sud-africane pentru a le servi interesele, a declarat Sean McBride, comisarul O.N.U. pentru Namibia. El a avertizat că eforturile R.S.A. de a crea un regim-marionetă în Namibia vor duce la înrăutățirea situației din a- ceastă țară.

Președintele Egiptului, Anwar Sadat, l-a primit pe primul ministru al Franței. Raymond Barre, aflat în vizită oficială la Cairo. Au fost examinate in principal evoluția relațiilor între cele două țări, precum și situația din Orientul Apropiat.. Raymond Barre a avut, de asemenea, a doua rundă de convorbiri cu premierul egiptean, Mamdouh Salem, asupra căilor de extindere a cooperării bilaterale în domeniile economic, cultural, comercial și al informațiilor.

de press transmit?
Vizită. Președintele guvernului cehoslovac, Lubomir Strougal, a plecat luni în Uniunea Sovietică, unde va face o vizită oficială la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al JI.R.S.S., Aleksei Kosî- ghin. Premierul cehoslovac este însoțit de Vaclav Hula, vicepremier și președinte al Comisiei de Stat a Planificării, și de Andrej Barcak, ministrul cehoslovac al comerțului exterior.
Peste 5 000 de persoane au participat duminică la prima mare reuniune publică organizată la Madrid de către Partidul Socialist Popular (P.S.P.). Au luat cuvîntul președintele partidului, Tierno Galvan, și secretarul. general, Râul Mo- rodo, care s-au referit la aspecte ale politicii P.S.p. față de actuala situație din Spania. Pe de altă parte, autoritățile spaniole au introdus amenzi importante pentru participarea la organizarea grevei generale de vinerea trecută anunțînd, totodată, că vor fi amendați toți membrii celor 247 de pichete de grevă, arestați vineri.
Dsclarațifi. Președintele Consiliului guvernamental din teritoriul francez Affar și Issa (Djibouti), Abdallah Mohammed Kamil, a declarat, după o convorbire avută la Paris cu președintele Valery Giscard d’Estaing, că pregătirile pentru proclamarea independenței acestuia au intrat într-un stadiu decisiv. Guvernul francez, a spus el. a declarat că un referendum privind independența va avea loc în cursul primăverii anului viitor.

Paris, părăsind capitala' franceză cu destinația Viena, unde va efectua o vizită oficială. Duminică, premierul grec a fost primit de președintele Valery Giscard d’Estaing, în cursul convorbirii fiind abordate probleme referitoare la relațiile internaționale, raporturile între Grecia și Turcia, situația din Cipru.

La Pekin, Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a avut luni după- amiază o întrevedere cu președintele Republicii Centrafricane, Salah Eddin Ahmad Bokassa.

în raportul prezentat la Congresul Partidului Socialist Belgian, desfășurat în localitatea Harelbeke, Willy Claes, președintele P.S.B., s-a referit la șomaj, inflație și situația instabilă a monedei naționale. El a subliniat că soldul negativ al balanței de plăți este de ordinul zecilor de miliarde franci belgieni. în timp ce deficitul bugetar trece de 17 miliarde franci. Alți vorbitori au criticat sporirea cheltuielilor militare aie țării în ciuda situației economice dificile. Unii delegați s-au pronunțat pentru crearea unei alianțe a forțelor de stingă, care să acționeze în direcția înfăptuirii unor prefaceri.
Premierul Greciei, Constan-tin Karamanlis, și-a încheiat vizita la

Editura Universității Prin
ceton din Statele Unite a scos 
de sub tipar volumul bilingv 
„Poezii alese" de Tudor Arghezi, 
in traducerea lui Michael Im
pey șl Brian Swann. Poeziile 
— publicate in limbile română 
și engleză, pe pagini alăturate, 
sint selecționate din volumele 
„Cuvinte alese ‘, „Flori de mu
cigai", „Versuri de seară" și 
„O sută una poeme". Volumul, 
care cuprinde 85 de poezii și 
reprezintă prima traducere in- 
engleză a versurilor marelui 
poet român, este ilustrat de 
Ligia Macovei.

Senatorul american Ed- ward Kennedy și-a încheiat duminică vizita în Italia. El a fost primit de președintele Giovanni Leone, de primul ministru. Giulio Andreotti, de ministrul de externe, Arnaldo Forlani, și a avut convorbiri cu reprezentanți ai cercurilor politice și de afaceri italiene.

Prețul aurului a continuat, luni, să crească la Bursa din Londra, atingînd 138,2 dolari uncia. A- cest nivel, superior cu 2,60 dolari per uncie celui de la sfîrșitul săptă- minii trecute, este cel mai ridicat de la începutul anului în curs.
Numeroase acte de pira- 

terle au ^ost înregistrate în ultimele zece luni, în apele teritoriale ale Malayeziei, a declarat în parlament adjunctul ministrului de interne, Sharif Ahmad. în ultimii doi ani, a precizat el, s-au săvîrșit 22 de acțiuni de piraterie, în special asupra navelor comerciale și a iahturilor particulare.

Bugetul Israelului pe anul financiar (1977—1978) a fost prezentat de ministrul de finanțe Yehoshua Rabinowitz într-o ședință a cabinetului. Proiectul de buget, în valoare de 127 miliarde lire israeliene, este cu 41,8 miliarde mai mare decît bugetul actual și anticipează o rată a inflației de circa 30 la sută, precum și un deficit de circa 4,5 miliarde lire israeliene, estimîndu-se că indicele prețurilor de consum va crește cu 30 la sută. Cheltuielile militare vor fi de aproximativ 34 miliarde lire israeliene, reprezentînd circa- 25 la sută din totalul bugetului.
Șomajul în Canada conti- nuă să crească. Un comunicat al Oficiului național de statistică .arată că în octombrie șomajul reprezenta 7.6 la sută din forța de muncă. în prezent, numărul șomerilor canadieni este de 679 000, cu 9 000 mai mult decît în luna precedentă și cu 36 000 față de anul trecut.
Reducerea cheHuielibr

publice cu un miliard lire sterline va fi anunțată de guvernul britanic, probabil luna viitoare, ceea ce
JAPONIA : Deschiderea campaniei electoraleTOKIO 15. — în Japonia s-a deschis luni în mod oficial campania pentru alegerile generale care vor avea loc la 5 decembrie a.c. Liderii celor cinci partide reprezentate în Dietă au rostit cuvintări în fața alegătorilor. Tot luni și-au început activitatea comisiile de înregistrare a celor aproximativ 900 de candidați care se vor afla înscriși pe listele electorale.Se consideră că alege

rile de la 5 decembrie au o importanță deosebită, întrucît sînt organizate în condiții diferite de cele din trecut, iar de rezultatele lhr va depinde configurația peisajului politic nipon în ultima parte a deceniului în curs. Acesta este primul scrutin postbelic convocat fără dizolvarea Camerei Reprezentanților, la expirarea mandatului parlamentar de patru ani. Partidul liberal-demo

crat, de guvernămînt, se prezintă la alegeri divizat, forțele liberal- democrate favorabile premierului Takeo Miki și cele adverse organized, în fapt, campanii electorale proprii. în centrul dezbaterilor e- lectorale se situează probleme cum sînt elucidarea scandalului Lockheed. combaterea corupției, depășirea dificultăților economice și sociale — generate de inflație și recesiune.

va antrena relansarea cursului lirei, estimează Institutul de previziuni e- conomice .,Henley". Potrivit institutului, vor fi adoptate și alte măsuri pentru satisfacerea cererii Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), care urmează să acorde Marii Britanii un împrumut de 3,9 miliarde dolari. Institutul estimează că prin aceste măsuri cursul lirei va crește, stabili- zîndu-se în jurul a 1,68 dolari în cursul anului 1977.
Premiul „Goncourt" -cea mai importantă distincție literară franceză — a fost acordat, luni, scriitorului Patrick Granville pentru romanul „Coralii". Granville, în virstă de 29 de ani, este profesor de liceu. Subiectul romanului său se inspiră din realitățile Africii contemporane.
întrevedere. Ministrul de externe al Egiptului, Ismail Fahmi, a avut duminică o întrevedere cu un grup de senatori americani, care include pe Abraham Ribicoff și Howard Baker. Delegația parlamentară americană a vizitat zilele trecute Israelul și Iordania. Grupul de senatori americani a fost, de asemenea, primit de președintele Anwar Sadat,
0 puternică explozie s a produs, luni, la o mină de aur din Republica Sud-Africană, la sud-est de Johannesburg. Un accident înregistrat în timpul transportului de material exploziv în galerii a provocat un incendiu și apoi o explozie. Peste 1 000 dș mineri, în majoritate africani, au fost intoxicați, mulți dintre ei aflindu-se într-o stare critică.
Rhodesia primește destul mament din Africa de Sud pentru a lupta în continuare, încă mult timp, iar dacă va fi necesar, „ar putea practica, eventual, politica pămintu- lui pîrjolit", — a declarat primul ministru rhodesian, Ian Smith.
Hctorul francezJean Gabin- a încetat din viață la un spital din Neuilly, în urma unui atac cardiac. Născut la Paris în 1904, marele actor francez, pe adevăratul său nume Jean-Alexis Moncorge, și-a petrecut peste 53 de ani din viață în studiourile cinematografice, pe scenele teatrelor și ale music-hall-uri- lor. A turnat peste 100 de filme, dintre care un important număr de capodopere : „Marile iluzii", „Pepo- le-Moko“, „Crimă și pedeapsă", „Clanul sicilienilor", „Comisarul Maigret", care îl plasează în prima linia a cinematografiei franceze.
Confiscări de arme.în ca* drul acțiunilor de reducere a criminalității în țară, poliția niponă a confiscat, în perioada 10 octombria — 9 noiembrie, peste 4180 arme de foc, informează un comunicat oficial.
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