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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul R. S. Cehoslovace, cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în ziua de 18 noiembrie, pe Lumir Hanak, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în țara noastră. (Cuvintările rostite, în pagina a V-a)

Reprezentantul editurii pariziene „StockH

COOPERAREA IN PRODUCȚIE
riguros organizată,

reglementata pe baza planului
La recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a dezbătut probleme de majoră importanță ale dezvoltării economiei naționale în anul 1977, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea perfecționării relațiilor de cooperare în producție. Referindu-se la această cerință atit de importantă pentru buna desfășurare a activității economice, secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Să stabilim precis, ca sarcini de plan, cum trebuie să se realizeze cooperarea în producție în cadrul ministerelor, între prinderi, pentru a nu mai lăsa lucrurile la voia în- timplării, asigu- rînd ca raporturile dintre acestea să se bazeze pe contract". A- șadar, cooperarea în producție dintre întreprinderi, pentru fabricarea multor produse industriale importante, nu se poate desfășura în afara planului ; sarcinile ce revin întreprinderilor în cadrul cooperării în producție sînt sarcini de plan — obligatorii ca și celelalte sarcini — și ele trebuie să fie concretizate în contracte economice.în condițiile economiei noastre naționale, aflată în plin proces de dezvoltare și modernizare, adîn- cirea specializării în producție și, strîns legat de aceasta, cooperarea largă între întreprinderi sînt cerințe obiectiv necesare, de care depind realizarea la termen a sarcinilor de plan, realizarea de produse complexe, de înaltă tehnicitate, utilizarea rațională a capacităților industriale, sporirea eficienței economice. Pentru ca avantajele cooperării în producție să fie pe deplin valorificate este necesar ca relațiile dintre întreprinderi în acest domeniu să fie reglementate riguros pe baza planului, să fie bine organizate și judicios sincronizate, asi- gurîndu-se respectarea fermă a disciplinei de plan și contractuale în livrarea pieselor, ansamblelor și sub- ansamblelor.în deplină concordanță cu sarci-

centrale și între-

nile economice prevăzute pentru anul viitor și pornind de la necesitatea înlăturării neajunsurilor care s-au manifestat în domeniul cooperării în producție, ne vom opri la cîteva probleme care trebuie clarificate și soluționate în cel mai scurt timp — de către ministere și alte organe centrale, de centralele industriale și întreprinderi — pentru a se asigura buna organizare și desfășurare a relațiilor de cooperare.După cum se precizează în Hotă- rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, pînă la sfîrșitul acestui
Să înfăptuim cu perseverență hotăririle 

plenarei C. C. al P. C. R.,
să răspundem prin bune rezultate 

îndemnurilor secretarului general al partidului
an Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării, Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie vor trebui să elaboreze un program unitar privind obligațiile de cooperare pe linie de producție care revin ministerelor, centralelor și întreprinderilor. Desigur, perfectarea relațiilor de cooperare nu reprezintă o sarcină exclusivă a organelor centrale. In acest sens, este necesar ca, neîn- tîrziat, întreprinderile, centralele, ministerele să treaqă la reanalizarea relațiilor de cooperare ce decurg din prevederile planului pe 1977. Organelor centrale le revine importanta obligație de a coordona, controla și urmări desfășurarea întregii activități, astfel ca toate relațiile dc cooperare să fie stabilite realist, în conformitate cu sarcinile de plan, cu necesitățile economiei naționale, evitîndu-se manifestările birocratice, orice tendințe de promovare a unor interese înguste, „departamentale" ; lor le revine sarcina de a adopta măsuri pentru soluționa-

rea problemelor ce depășesc posibilitățile ministerelor, de., a asigura deci, condițiile corespunzătoare pentru ca întregul sistem de relații de cooperare să aibă un caracter unitar, așa cum are, de altfel, întregul plan de dezvoltare economico-socia- lă a țării.Important este, prin urmare, ca întreprinderile să intre în contact reciproc direct, bucurîndu-se totodată de sprijinul ferm și eficient, la fața locului, al centralelor și ministerelor pentru ca toate problemele care privesc cooperarea în producție să fie clarificate și să se încheie contracte economice corespunzătoare. Practica a dovedit că întocmirea u- nor programe de cooperare realiste, viabile, nu se poate face din birou, pornind de la calcule sintetice ale capacităților de fabricație ale unităților care vor coopera, ci trebuie să se ba- concretă, detaliata care urmea-
■

zeze pe analiza tă a condițiilor ză să se desfășoare relațiile de cooperare, stabilindu-se cu exactitate sortimentele, tipodimensiunile, termenele de livrare — în cadrul fiecărui trimestru, al fiecărei luni. Pe acest temei trebuie încheiate contractele economice, graficele de livrare, pornind de la interesele economiei naționale, eliminîndu-se orice tendință de interpretare subiectivă, limitarea la rezolvarea propriilor interese.Experiența demonstrează că o condiție principală a bunei organizări a relațiilor de cooperare o con- capacități- pe „firul" produsului unor mă-
stituie analiza tuturor lor de producție cuprinse tehnologic al realizării finit, în scopul adoptăriisuri de corelare riguroasă a acestora. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cît din partea anumitor factori de resort s-a manifestat tendința de a amîna dezvoltarea unor capaci-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Sutele de mii de cooperatori și lucrători din I.A.S. care muncesc la recoltatul porumbului folosesc zilnic mii de utilaje de mare randament
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi di-

mineața pe publicistul francez Edouard Guibert, colaborator al editurii pariziene „Stock".
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat publicistului francez un interviu.
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TOATĂ RECOLTA DE PORUMB - LA ADĂPOST!
Pretutindeni, se cere să fie intensificat

transportul produselor agricole de pe cîmpCulesul porumbului a intrat în sta- . diul final. Pină ieri, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, recolta a fost strinsă de pe 2 300 000 hectare, ceea ce reprezintă 86 la sută din suprafața cultivată. în numeroase județe, producția care există pe cîmp poate fi strinsă, transportată și depozitată în decurs de 2—3 zile. Trebuie arătat însă că cele 350 000 hectare ocupate la această dată cu po- . rumb sint situate în cîteva județe mari cultivatoare, județe în care vitezele zilnice la cules nu au fost realizate; Din analizele efectuate de organele de specialitate rezultă că cele, mai mari cantități de porumb . care urmează să fie strînse și transportate se află în întreprinderile a- , gricole de stat din județele Constan- . ța, Ilfov,, Timiș. Arad, Ialomița, pre- . cum și in cooperativele agricole din județele Galați, Vaslui, Bacău. Neamț, Bihor, Mureș.Vremea este umedă, iar, temperaturile sint in scădere. în aceste condiții și ținînd seama că pe cîmp mai
t

sînt mari cantități de porumb, este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru ca. în timpul cel mai scurt, întreaga recoltă să fie pusă la adăpost. în mod deosebit, comandamentele locale au datoria să concentreze eforturile și capacitatea lor organizatorică în direcția urgentării transportului produselor din cîmp. Pentru a putea fi fdlosită din plin capacitatea mijloacelor de transport, e- sențișl este ca, în fiecare unitate a- gricolă în care lucrările sînt întîrziate, să se organizeze formații speciale de lucru la încărcat și descărcat, spre a se preîntîmpina staționările prelungite și inutile. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că recoltarea poate fi considerată încheiată doar atunci cînd toate produsele agricole . sînt transportate și depozitate cu grijă, cînd toate terenurile se eliberează de coceni. Subliniem această ultimă cerință întrucît pe cîmp există multi coceni, care trebuie strînși pentru a fi folosiți în hrana animalelor. Aceasta va permite, tot-

intensifice executarea toamnă.odată, să se arăturilor deTimpul este înaintat, iar volumul lucrărilor agricole care a mai rămas de executat este încă Iată de ce se impune deni, organizațiile de partid de la sate, comandamentele locale să acționeze, în continuare, cu toată energia pentru încheierea grabnică a tuturor lucrărilor agricole de sezon.
foarte mare, ca, pretutin-

Vrancea : Prin creșterea
productivității munciiPe ansamblul industriei județului Vrancea, în cele zece luni care au trecut din acest an, sarcina de creștere a productivității muncii pe un lucrător a fost superioară celei planificate cu peste 4 300 lei. Pe această bază au fost obținute cantități suplimentare de produse. Bunăoară, la producția-marfă prevederile de plan au fost depășite cu aproape 140 milioane lei. (Dan Drăgulescu).

Argeș : Livrări
suplimentare la exportAcționînd cu fermitate pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care și le-au asumat față de partenerii de peste hotare, diversificînd continuu producția 6 unități economice din județul Argeș au reușit să îndeplinească de pe acum planul a- nual la export, iar alte 14 întreprinderi au realizat în avans sarcinile pe 11 luni, la același indicator. Aceste unități au livrat, peste prevederi la export, printre altele, aproape 1 600 tone polietilenă. 470 tone plăci fibrolemnoase, țesături din bumbac, însemnate cantități de încălțăminte, băuturi, articole de uz casnic și de artizanat ș.a.

FAMILIA Șl ȘCOALA
strins unite

in activitatea educativă
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT• Colectivul întreprinderii „Steaua roșie" din Sibiu — una dintre cele mai mari și moderne unități ale industriei noastre ușoare — a dobîn- dit un nou și prestigios succes în muncă : îndeplinirea cu 45 de zile mai devreme a planului anual la produc- ția-marfâ. Ca urmare, s-au asigurat premisele realizării, pînă la finele a- nului, a unei producții suplimentare în valoare de peste 100 milioane lei, concretizată în cantități însemnate de confecții textile (costume, pardesie, paltoane pentru femei și bărbați), în același timp se cuvine precizat că, de la începutul anului, producti-

t

Dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țârii înscrie pe harta județului Bistrița-Nâsâud noi contururi economice. Obiectivele din orașul Bistrița formeazâ o 
mai puternicâ platformâ industrială.•tot

vitatea. muncii a crescut cu 14 Ia Sută față de aceeași perioadă a anului trecut, iar aproape 70 la sută din volumul producției-marfă din acest an îl reprezintă produsele noi și re- proiectate. (Nicolae Brujan).• Colectivul întreprinderii materialelor de construcții din Roman raportează că și-a onorat în întregime sarcinile de plan pe anul 1976, cu 46 de zile mai devreme. Prin obținerea acestui succes de prestigiu, au fost create toate condițiile pentru ca pînă la finele anului să se producă peste prevederile de plan o cantitate diversă de materiale de construcții suficientă pentru realizarea a 60 de apartamente convenționale, stîlpi din beton pentru 70 de km rețele electrice aeriene, tuburi PREMO pentru 8 km de canale în sisteme de irigații, 5 160 sobe de teracotă și altele. (Ion Manea).• în aceste zile, colectivul sectorului II producție de la mina Uri- cani a îndeplinit integral sarcinile a- nuale de plan. Pînă Ia sfîrșitul anului, din acest sector se vor extrage suplimentar peste 24 000 tone cărbune coc- sificabil, mai mult de 80 la sută din sporul de producție realizîndu-se în abataje dotate cu susținere metalică, în esență, succesul a fost determinat de buna organizare a muncii în subteran și de activa mobilizare a colectivului de către organizația de partid, ceea ce a condus la o înaltă ritmicitate a muncii, la depășirea randamentului planificat pe ansamblul sectorului în medie cu circa 200 kg cărbune pe post. (Sabin Ionescu).
A

Roșia Montană, vechea mină romană, cu galerii 
guste, șlefuite in stincă. Intrarea in mina de acum 19 
veacuri este marcată de inscripția, știrbită cu trece
rea timpului, reprodusă după una din celebrele table 
cerate descoperite in această localitate. Tablă care a- 
testă documentar că in 1976 la Roșia Montană se îm
plinesc 1845 ani de minerit. Alături, pe un tăpșan, ci- 
teva șteampuri (jghiaburi) colorează peisajul de toam
nă moțească. Au fost construite in acest loc, punîn- 
du-se astfel bazele unui lăcaș al mineritului la Roșia 
Montană, vestitul Alburnus Maior. Muzeul incă nu 
există. Dar ființează dorința de a conserva mărturiile

unor alte vremi ale mineritului. Moș Gavrilă Pavel, 
acum la peste 70 de ani, fost băieș, le știe ca nimeni 
altul rostul. El le-a migălit după planurile păstrate in 
mintea lui. Robotește pe lingă ele, mai drege cite o 
șipcă. Cu răbdare moțească explică principiile simple 
de funcționare. Cum erau aduși bolovanii cu samarele 
pe spinarea încovoiată a cailor, cum erau măcinați, 
prin forța apei, in aceste instalații.

— Era grea viața de băieș, tovarășe Pavel ?
— Dacă o fost gre’ ? D-apoi, o fost viață ? Acum 

băieșii or ieșit in soare.
Adică : s-a trecut la exploatarea la suprafață, me

canizată, în cariere, a minereurilor. In trei decenii, 
șteampurile au ajuns piese de muzeu. Șaitrocurile, de 
asemenea. In sala de apel a exploatării miniere Roșia 
Montană, printre grafice privind creșterea producției 
(notăm că in ultimii 10 ani producția a crescut de 10 
ori), un șir de fotografii-document rinduite pe pereți 
completează explicațiile fostului băieș Gavrilă Pavel 
despre acele „blăstămății și nedreptăți ce au fost multe".

Lucrind la reconstituirea acestor șteampuri, Gavrilă 
Pavel din Roșia Montană, județul Alba, și-a scris in 
felul său memoriile de băieș. Ca să se vadă și mai 
bine de unde „au ieșit minerii in soare", sub conducerea 
partidului.

Ștefan DIN1CA

Sosesc Întotdeauna la Craiova cu sentimentul că pătrund chiar în nucleul vital al vechii țări dintre Olt, Carpați și Dunăre, numită Oltenia, și pe care Orașul Băniei o reprezintă. Căci aici, ca într-un focar, se concentrează toate itinerarele importante, și pulsează ritmic, întocmai ca intr-o inimă, energiile care au pus și pun în mișcare istoria. Străzile orașului modern, în continuă expansiune urbanistică. au dedesubtul lor un al doilea strat, mai adine, pe care sînt imprimate urmele pașilor lui Mihai întregitorul, <e se întîlnesc și merg alături cu pașii marelui meșter gorjean, gravi și apăsați. Constantin Brâncuși, ori, dimpotrivă, sfielnici, ai celui care va deveni TudOr Arghezi. Glorii ale României și ale lumii, cărora, astăzi, în urma revoluției socialiste, li se a- daugă produsele iscusinței și ale inde- mînării tehnice, pur- tind mesajul creației românești pe toate meridianele lumii.întîmplarea a făcut ca eu, deși născut în nordul Moldovei, să fi străbătut meleagurile oltenești cu mai multă asiduitate decît meleagurile copilăriei mele. Dacă

mă gîndesc mai bine, nu „întîmplarea a făcut", ci mai degrabă „necesitatea istorică" m-a determinat să mă îndrept ceste locuri, în vechiul locuri ce auîn anii revoluției socialiste o spectaculoasă și explozivă dez-
spre a- vitregite regim, cunoscut

următoare, a unei Oltenii chimice și petrochimice n-a fost decît urmarea firească a unui efort și a unor acumulări Și nu pot măcar în țiile mele cînd am văzut. în faza de șantier încă, marile combinate de la
calitative, să nu evoc, fugă, emo- dintîi atunci

o Oltenie și mai puternică, o Oltenie a coloșilor industriali, reprezentată prin i- menșii pachiderm) de oțel care dezgroapă cărbunii Rovinarilor, ori, în sfîrșit, de marile uzine ale fulgerului electric, incluse, la rîndu-le. în acel munte geometric care a in
Popas în „citadela

fulgerelor'7
voltare, fapt care, pe mine, ca reporter, m-a captivat cu deosebire. Și așa se face că am poposit in Gorj, pe dealurile lor, in Oltenia istorie, primă trolului".care ardeau pe culmi, transformînd noaptea în zi, pentru a oferi stranii și mărețe peisaje, prefigurau o Oltenie petrolieră, care a înglobat și schelele de la Rîmnicu Vîlcea, pe care, de asemenea, le-am cunoscut cu ochiul și cu pasul. Iar de aici și pînă la e- dificarea, într-o etapă

Țicleni- in care în noua „stea dcaniiintra ca o mărime a pe-Flăcările

Govora. Sau de la lșal- nița, cea aflată, cum se știe, în imediata vecinătate a Craiovei. Am cunoscut, stră- bătind sute de kilometri de drum, marele triunghi cerealier, cuprins intre Bechet, Caracal și Băi iești, in perioada în care el prindea noi puteri, ca urmare a marelui marș al cooperativizării a- grare și n-am să uit niciodată întîlnirca, într-o toamnă, cu tractoriștii de la Bîrca, ce tocmai terminaseră o campanie eroică împotriva unor pămin- turi împietrite de secetă. Mai apoi mi-a fost dat să descopăr

chis Dunărea la Porți,' pentru a transforma teribilele cataracte intr-o imensă oglindă de apă, ce nu-și găsește o măreție pe potriva ei, decît bolta cerului însuși.Revenind in toamna acestui an la Craiova, ca unul care cunoscusem succesiv și sistematic întreaga Oltenie, am constatat, de astă dată, că prima impresie, intuitivă, care mă făcuse să simt Orașul Băniei ca o imensă și generoasă inimă a acestor locuri, capătă, acum, suportul, matur și logic, al unor argumente de nedezmințit, fiindcă

ele se întemeiază pe realități palpabile și pe înfăptuiri demne de admirație. Craiova amplifică și potențează, la nivelul superior, întregul tezaur de bogății puse în valoare în anii aceștia de vertiginoasă creștere economică. Petrolul oltenesc capătă spectaculoase „ridicări la putere" în retortele Ișalniței petrochimice, o adevărată citadelă a industriei moderne. Cărbunele din nord a adus, intr-un continuu flux, veni, delă, astă lectrică, a cărei capacitate rivalizează cu a marilor Porți de la Dunăre. în fine, prestigioasa și atît de cunoscută azi tuturor, „Electroputere", la noi, cit și în lumea întreagă, constituie, prin aportul său de creații tehnice, nu doar o întruchipare. un summum de optime realizări, ci expresia de vîrf a unei dimensiuni noi a Craiovei: dimensiunea ei industrială. După cum, datorită tot potentelor sale de creație, desferecate de revoluție,

și imens pentru a de- într-o altă cita- a fulgerelor de dată, energie e-

Vasile
N1COROVIC1

(Continuare 
in pag. a V-a)

Ne-am obișnuit să considerăm — pe baza unei trainice și rodnice tradiții a invățămintului românesc — școala și familia drept principali factori educativi, de a căror bună conlucrare depinde. în mare măsură, eficiența întregii activități de formare a tinerelor generații. Societatea socialistă a îmbogățit relația școală-familie, o- perei de educație politică, revoluționară, patriotică a tineretului, condusă de organele și organizațiile de partid, alăturîndu-i-se, in chip firesc, organizațiile de tineret, de masă și obștești, diferite instituții cultural- artistice specializate, opinia publică — într-un cuvînt forțele sociale capabile să insufle tineretului înaltele principii și idealuri ale socialismului și comunismului, să-1 pregătească activ pentru muncă și viață.în acest context, legiferarea unui 
cadru organizatoric și juridic cit mai 
adecvat al participării părinților la 
activitatea școlii, 
liticii partidului și 
statului in dome
niul invățămintu- 
lui a apărut ca o 
reală necesitate. Un asemenea cadru de colaborare fructuoasă dintre școală și familie îl reprezintă recentul Decret al 
Consiliului de Stat privind comi
tetele cetățenești de părinți și 
consiliile comitetelor cetățenești de 
părinți. Acest document reglementează un sistem de legătură 
permanentă intre instituțiile de in
vățămint și familie, ce se va realiza prin intermediul comitetelor cetățenești de părinți — organizate pe clase de elevi și grupe de preșcolari, la nivelul grădinițelor, școlilor generale, școlilor profesionale și liceelor — precum și prin consilii ale comitetelor cetățenești de părinți — organizate la nivelul fiecărui județ, al municipiului București și pe țară.Comitetele și consiliile comitetelor cetățenești de părinți sînt concepute ca un sprijin activ și, totodată, ca un mijloc de control al societății 
asupra activității din invățămint — atît sub raport organizatoric, cit și al conținutului, al calității diferitelor laturi ale procesului instructiv- educativ. întreagă această colabora
re este subsumată înfăptuirii sarci
nilor politico-sociale puse de partid 
in fața școlii, măsurilor stabilite 
pentru îmbunătățirea și perfecțio
narea continuă a procesului instruc- 
tiv-educativ. Ea contribuie la rea
lizarea unității de acțiune educa
tivă a școlii și familiei, la desfășurarea acestei activități în strînsă legătură cu organizația U.T.C. și de pionieri, cu organizația de femei și alți factori educativi. Decretul precizează, pe lingă condițiile și cadrul ’ de organizare și funcționare, țiile acestor comitete, care toate laturile activității din Desprindem, pe de o parte. 
ția politică, socială, etică a 
de a sprijini, de a ajuta conducerile 
instituțiilor de invățămint, cadrele 
didactice, in instruirea și educarea 
tineretului aflat pe băncile școlilor, iar, pe de altă parte, dreptul și 
datoria acestor organisme de a 
veghea asupra bunului mers al in- 
vățămintului preșcolar, primar, gim
nazial. profesional și liceal. Frecventarea școlii de către toți elevii; organizarea și desfășurarea activităților tehnico-productive. a instrui-

la înfăptuirea po-

rii practice, sprijinirea și dotarea școlilor de către unitățile economice; orientarea școlară și profesională a elevilor; integrarea socială a tinerei generații; organizarea lectoratelor pentru părinți; întreținerea și gospodărirea școlii; participarea părinților la organizarea și desfășurarea activităților educative extra- școlare cu elevii, la controlul privind respectarea normelor de igienă, a a- sigurării condițiilor optime de studiu și de viață pentru elevi în internate — iată doar cîteva din domeniile în care trebuie fructificate experiența de viață și competența profesională a părinților, spiritul lor gospodăresc în perfecționarea tinuă a întregii activități din tuțiile de învățămînt.Pentru ca noile organisme îndeplinească cît mai rodnic rea, conducerile instituțiilor vățămînt și cadrele didactice toria să consulte
con- insti-să-și meni- de in- au da- cetă- părinți planului

Maria STĂNESCU 
ad|unct al ministrului 

educației și învățâmîntului

atribu-" vizează școală. 
obliga- 

familiei

ÎN ZIARUL

comitetele țenești de asupra general de muncă al școlii, să informeze părinții a- supra desfășurării procesului in- structiv-educativ, a rezultatelor la învățătură, a modului de comportare a elevilor în școală și în societate. La rîndul lor, părinții, prin comitetele lor cetățenești, fac propuneri pentru îmbunătățirea procesului de învățămînt Tocmai pentru a se înlesni și fructifica mai bine această colaborare, așa cum se prevede în decret, re
prezentanți ai părinților vor fi co
optați in forurile de conducere ale 
invățămintului — de la consiliul sau 
colectivul de conducere al institu
ției la consiliile de conducere ale 
inspectoratelor școlare județene și 
consiliul de conducere al Ministeru
lui Educației și Invățămintului. Acești reprezentanți sînt desemnați — în mod democratic - rile de constituire ale comitetelor cetățenești în curs de desfășurare dețele țării.Din dezbaterile care reliefează cu pregnanță faptul 
atit slujitorii școlii, conducerile 
cestora, cît și părinții intimpină 
reală satisfacție noile legiferări, 
țeleg in profunzime semnificația po
litică majoră pe care societatea 
noastră o atribuie activității de for
mare politică-revoluționară a tinere
lor generații, de pregătire a elevilor 
pentru muncă și viață, pentru parti
ciparea activă la edificarea socia
listă și comunistă a patriei. lat pentru îndeplinirea acestei importante îndatoriri sociale avem asigurate toate premisele succesului: bogata experiență de viață, exemplul înaintat în muncă și în activitatea socială a milioane de părinți, profund cunoscători ai propriilor copii; competența pedagogică și pasiunea cadrelor didactice, a activiștilor pe tărîmul școlii: interesul major și larga solicitudine a organizațiilor de tineret, a tuturor factorilor educativi ai societății. Cu este și obligația de 
rilor de invățămint. 
nostru, de a asigura 
loare a acestor prevederi, antrenarea 
concretă, permanentă a părinților In 
viața de fiecare zi a școlii.

DE AZI:

in adună- consiliilor de părinți, în toate ju-au loc se că 
a- 
cu 

în-

condiția, care 
seamă a foru- 
a ministerului 

punerea in va-
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Un moment marcant

n elocventă expresie a voinței populareCu litică niment de însemnătate deosebită în lupta poporului român pentru întărirea puterii populare, pentru instaurarea upei. real? democrații : primele alegeri după eliberarea patriei, prima confruntare electorală la care Partidul Comunist Român participa în condiții de deplină libertate. Milioanele de voturi ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor care au fost exprimate în favoarea forțelor democratice, coalizate în jurul Partidului Comunist Român, au constituit cea mai elocventă expresie a voinței și opțiunii politice a maselor largi, a atașamentului poporului față de regimul democrat popular, a adeziunii sale la politica de transformări democratice, revoluționare, promovată de partid.Sintetizînd importanța acestui moment, tovarășul sublinia : rile din brie 1946 monstrat înfrîngerea politicii reacționare, marea majoritate a poporului — peste 70 Ia sută dintre votanți — exprimindu-și in mod democratic încrederea în partidul comunist și în forțele care colaborau cu noi.Trecerea pe calea socialismuluia fost deci expresia voinței, democratic exprimate, prin vot, apoporului român, care s-a convins pe deplin — în anii cindpartidul nostru a militat neînfricat pentru interesele națiunii și a mobilizat toate forțele pentru salvarea poporului — că numai urmîndu-i pe comuniști ișî poate asigura un viitor fericit, perspectiva unei dezvoltări independente".Evocînd evenimentele petrecute cu 30 de ani în urmă, ne reamintim uriașa amploare a luptelor sociale din primii ani care au urmat insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste. Acționînd ca exponent al intereselor vitale ale maselor largi, Partidul Comunist Român reușise să unească, în lupta pentru profunde transformări democratice în societatea românească, principalele forțe ale națiunii.O strălucită victorie a forțelor populare a constituit-o instaurarea, la 6 martie 1945, a primului guvern democratic din istoria României — guvern cu un pronunțat caracter munci toresc-țărănesc. Era deschisă astfel calea unor profunde înnoiri în viața socială și politică. într-adevăr, în perioada următoare a avut loc legiferarea reformei agrare, ceea ce a asigurat întărirea alianțeijnuncito- rești-țărănești, au f ‘ * —măsuri importante pentru democratizarea vieții politice și a aparatului de stat. La chemarea . partidului, masele populare desfășurau o muncă eroică pentru înlăturarea grelelor urmări ale războiului, agravate de cumplita secetă din 1945—1946, pentru refacerea economiei. întărirea pozițiilor politice și economice ale guvernului făcea să se accentueze continuu superioritatea clasei muncitoare și a aliaților ei în raportul forțelor de clasă.Dar bătălia pentru putere nu fusese încă definitiv rezolvată.Monarhia și partidele reacționare (P.N.Ț. șj p.N.L.) încercau în fel și chip să abată poporul de pe calea Înnoirilor sociale structurale. Criza profundă în care se zbateau partidele burgheze le-a determinat, după eșecul încercării puciste din februarie

trei decenii în urmă, viața po- a tării era marcată de un eve-

„alege- noiem- au de- elocvent
Nicolae Ceaușescu

1945, să-și pună toate speranțele în alegerile parlamentare, cerînd desfășurarea lor... sub control străin, cerere susținută și de guvernele de atunci ale S.U.A. și Marii Britanii.Animat de sentimentul patriotismului și demnității naționale, guvernul a respins aceste încercări inadmisibile de ingerință, calificîn- du-le ca „o serioasă atingere a suveranității României și o imixtiune în afacerile sale interne... incompatibile cu atribuțiile unui stat suveran".Cu deplină încredere în voința poporului, partidul, forțele democratice au acordat o deosebită însemnătate pregătirii și rilor, ca alegeri sele să-și poată cuvîntul.Existau pentru vorabile, în primul rînd prin faptul că aceste alegeri se organizau într-un
desfășurării alege- Iibere, în care ma- spune nestingheritaceasta condiții fa-

în alegerile anterioare numărul de votanți nu atinsese niciodată cifra de 3 milioane, de data aceasta s-au prezentat în fața urnelor aproape 7 milioane (6 934 533) de cetățeni. Dintre aceștia, 5 336 281, reprezen- tînd peste 70 la sută din totalul alegătorilor, au votat pentru coaliția forțelor democratice, față de cele 12,06 la sută obținute de P.N.Ț. și 3,07 la sută de P.N.L. Rezultatul votului de la 19 noiembrie 1946 a constituit astfel o expresie categorică a opțiunii poporului român pentru regimul democrat-popular, a voinței Iui de a consolida de a păși ferm înainte cerea P.C.R. pe calea progresului, bunăstării dentei naționale. S-a confirmat, și pe calea votului, legitimitatea regimului democrat-popular, faptul că el este opera poporului, intruchipind interesele și năzuințele

acest regim, sub condu- democrației, și indepen-

DIN

Cu 30 de ani în urmă, în alegerile parla
mentare de la 19 noiembrie, poporul 
român și-a exprimat ferm hotărîrea 
de a păși înainte, sub conducerea P.C.R., 

pe calea transformării democratice, 
revoluționare a țării

regim de reală democrație ; noua lege electorală acorda pentru prima oară drept de vot tuturor cetățenilor tării, fără deosebire de sex. profesie, naționalitate.De cea mai mare însemnătate a fost faptul că. dezvoltînd sistemul de alianțe închegat în perioada pregătirii insurecției și a bătăliei pentru putere. P.C.R. a consolidat colaborarea cu grupările democratice. Astfel, în mai 1946. Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Frontul Plugarilor, Partidul liberal (Gh. Tătărăscu), Partidul țărănesc (Anton Alexandrescu), Partidul Național Popular au reînnoit acordul de colaborare, constituind Blocul Național Democrat. Un factor deosebit de important în consolidarea a- cestei coaliții l-a constituit faptul că apelul adresat de Partidul Comunist Român a găsit ecou Ia Congresul Partidului Social-Democrat din martie 1946, care a hotărît să răspundă pozitiv și să participe la alegeri pe liste comune cu Partidul Comunist, fiind dejucată încercarea elementelor de dreapta din conducere de a determina prezentarea P.S.D. în alegeri pe liste separate.Programul de acțiune al forțelor democratice, exprimat în Platforma program a B.N.D., prevedea ca prin-rea vieții economice, asigurarea celor mai largi drepturi și libertăți cetățenești, consolidarea independenței și suveranității naționale. Este semnificativ pentru largul ecou pe care acest program l-a avut în toate păturile populației faptul că la el au aderat Sindicatele Unite, Federația Democrată a Femeilor. Organizațiile democratice de tineret. Apărarea patriotică, Uniunea Populară Maghiară, Federația meseriașilor. Caracteristic pentru adeziunea intelectualității faptul că pe listele B.N.D. au didat personalități prestigioase vieții cultural-științifice printre C. I. Parhon. M. Sodoveanu. G. Encs- cu, G. Călinescu, Gala Galaction etc.Marea confruntare electorală de acum trei decenii a prilejuit o Impunătoare desfășurare a forțelor democrației și progresului. In timp ce

este canale care

• Fapte • Opinii • Propuneri
• în întrecerea patriotică pentru a situa Lus^ul pe un loc fruntaș în țară, cetățenii de aici, în frunte cu deputății, au efeqjuat anul acesta diferite lucrări edilitar-gospodărești în valoare de peste 60 milioane lei. în același timp, municipiul s-a îmbogățit cu numeroase noi construcții. S-au dat în folosință circa 500 noi apartamente, iar altele se află în diferite faze de construcție. (Straton Nicanor, Lugoj, județul Timiș).
© „Reclamații la brigadă" se ‘Mimează un spectacol foarte bine primit de colectivul de muncă de la întreprinderea de confecții din Brăila, prezentat de brigada artistică de agitație de la această unitate Evidențiind atit rezultatele bune în producție, in efortul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce-i revin colectivului in întrecerea socialistă, dar și criticînd cu asprime unele deficiențe în muncă și manifestări de indisciplină ale unora, brigada artistică de agitație — priit programele sale cu un bogat conținut educativ, date in pauze direct la locurile de muncă — și-a‘cîștigat aprecierea oamenilor din fabrică. I-am dori, de aceea, și formației de muzică ușoară de aici o activitate la fel de rodnică ca a brigăzii artistice de agitație. (Ion V. Marin, str. Hipodrom nr. 124, Brăila).
• Oameni de ispravă. Cuptorul de uscatrăc,t nlsip din secția turnătoria de oțel de la întreprinderea de vagoane Arad, 1a un moment dat, s-a defectat. Secția nu avea rezervă de nisip. Reparația se impunea de urgență. Atunci, 7 oameni de ispravă : Vasile Mocanu, loan Pieptănaru, Ioan Ștefanaș, Gh. Păcuraru, Iosif Chelemen, Ștefan Ardelean și Groza llarie au răspuns ca unul, și nu au părăsit locul de muncă pînă ce cuptorul nu a fost din nou pus în funcțiune. Asemenea oameni destoinici, cu care ne mîndrim. sînt foarte mulți în colectivul nostru. (Pavel Ciurdaru, muncitor la întreprinderea de vagoane Arad).
® COiltillUÎnd ° veche tradiție, meșteșugarii de la cooperativa „Arta casnică" din Breaza, județul Prahova, realizează cu răbdare, migală și talent o bogată și diversificată gamă de produse, între care cusături și țesături specifice acestei zone din valea superioară a Prahovei. Iile, bluzele și fotele create aici, vestitele brîie de Breaza atrag atenția prin ingeniozitatea și frumusețea portului popular, moștenit de la străbuni. Deosebite sînt și covoarele din lină, cu motive florale specifice zonei. Pentru calitățile lor, o bună parte din produsele acestei cooperative sînt solicitate la export in numeroase țări. (Prof. Matei Stăncioiu, Breaza, județul Prahova).
® Cu ClrCCl 7 ani 'n urm^> *n cadru' C.A.P. Burila Mare (Mehedinți) s-a construit o brutărie. La

numeroase țări. (Prof. Matei
(Mehedinți) s-a construit o brutărie. La ridicarea sa cetățenii de aici au prestat sute de ore de muncă patriotică. Totuși, nici în prezent această unitate nu funcționează. Cind vor mînca sătenii piine caldă, coaptă la cuptorul construit de ei ? (N. C. Pcrianu, satul Crivina, comuna Burila Mare, județul Mehedinți).

® îți perimetrul cartierului Berceni (bulevardul Metalurgiei, colț cu str. Străduinței) a Început construcția unui cinematograf nou. Ne-a bucurat mult acest lucru, deoarece cele mai apropiate cinematografe sînt pe șoseaua Giurgiului și în piața Coșbuc. De un timp încoace însă pe șantierul respectiv activitatea s-a redus. De ce această stagnare ? (D. Dante, str. Străduinței nr. 2, sector 5. București). Nota redacției : Interesîndu-ne la conducerea I.C.M. 7, care construiește a- ceastă clădire, ni s-a răspuns că termenul planificat de dare în folosință vace
redacției : Interesindu-ne la conducerea I.C.M. 7. care construiește a- fi respectat. Lucrările se vor desfășura în ritm corespunzător îndată prefabricatele pentru construcție vor sosi pe șantier

® Am propune să se Prelun8easca traseul curselor de autobu- „ Zlătărei-Drăgășani (Vîlcea) pînă la gara orașului, întrucît un mare număr de navetiști lucrăm în unități apropiate de gara Drăgășani. Or, in prezent, autobuzele ne lasă la o distanță prea mare de gară. (Ilie Olteanu și alți 24 de cetățeni din Zlătărei, județul Vîlcea).ze

Iul fundamentale. Totodată, s-a relevat cu claritate că, prin întreaga sa politică. P.C.R. și-a cucerit încrederea maselor largi ale poporului, roiul de forță conducătoare a societății românești.Se liniat din zintă bită
cuvine sub- că alegerile 1946 pre- o deose- importanțăexperiență a constituind, la experiențapentru propria tidului nostru, odată, un aport carii comuniste și muncitorești ternaționale — aport care își ține neștirbit caracterul de actualitate. Practic, alegerile au pus în evidență elasticitatea tacticii partidului, măiestria cu care el a știut să folosească, în desfășurarea revoluționar, alături de voluționară de masă și mentară, capacitatea sa ra desfășurarea procesului revoluționar prin toate mijloacele, în forme pașnice sau nepașnice, corespunzător necesităților fiecărei etape. bazîn- du-se întotdeauna și stimulînd acțiunea politică a celor mai largi mase populare.Voința poporului, clar exprimată, și-a dovedit din plin, în toți acești ani, rodnicia, stînd la temelia transformărilor uriașe istorice din viața țării. La aniversarea a trei decenii de la victoria obținută în alegerile din 1946, poporul român, strîns unit în jurul partidului.pa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.toate forțele înfăptuiriiCongresului al XI-lea, în viață a strălucitelor deschise de ' Programul pentru triumful socia-

se

par- tot- miș- in- men-
procesului acțiunea re- calea parla- de a asigu-

află în eta-consacrîndu-și hotărîriloristorice aletranspuneriipartidului,lismului și comunismului în România.
Tudor OLARU

O nouâ școalâ la Pitești

COMUNIȘTII
primii gospodari aiCine pășește prima dată în Cărei, ori îl revede după un răstimp mai îndelungat, nu-și poate reține semnele de exclamare. Tăiat în Cîmpia Eriului sub forma unui dreptunghi hașurat de străzi perpendiculare pe șoseaua națională ce leagă Satu- Mare de Oradea — orașul, aflat pe poziția a 72-a dintre cele 235 localități urbane cîte avem la ora actuală, este unul dintre cele mai bine gospodărite. Și aceasta, fiindcă locuitorii săi, români și maghiari, deopotrivă, muncesc într-o strînsă unitate spre a-1 dezvolta și înfrumuseța mereu. Grija pentru ca viața în o- rașul lor să se desfășoare la un tot mai ridicat grad de civilizație se constată aproape peste tot : și în cartierele de locuințe — unde printre casele vechi, cu aer romantic, au țîșnit siluetele noilor blocuri — pe cît de impunătoare pe atit de bine întreținute ; și în magazine și localuri, curate, ordonate, bogat a- provizionate în limba pe română sau ireproșabil ; rașului, de industrie alimentară, textile sau mobilă.Iar pentru că, așa cum este resc, comandamentul politic al tregii activități economico-sociale a orașului, mobilizatorul și catalizatorul energiilor de care dispun locuitorii acestuia este organizația de partid — ne-am dus, bineînțeles, la comitetul orășenesc de partid. Cele ce urmează reprezintă redarea sintetică a convorbirii noastre cu primul secretar, tovarășul loan Cornea- nu. și cu unul din secretari, tovarășa Ana Pereș.Aflăm astfel că, pornind de la indicațiile conducerii superioare de partid, comitetul orășenesc și comitetele de partid din întreprinderi folosesc cu deosebit succes, pe toate planurile activității lor, un larg activ alcătuit din comuniști cu o bogată experiență în munca politică și organizatorică, cu o bogată experiență de viață. Un exemplu : construirea locuințelor. în anul 1975, orașul avea planificate 427 noi apartamente. Constructorii tot întîrziau cu deschiderea frontului de lucru, și se tînguiau că n-au suficiente forțe., Comitetul orășenesc de partid și-a convocat activul din sectoarele de muncă interesate și a expus problema cu dificultățile ei. Multe idei au apărut, după scurt timp, și au fost aplicate multe. Cea mai ln-

teresantă, care a inspirat și cea mai eficientă inițiativă, s-a dovedit însă propunerea de a-i cointeresa pe viitorii locatari. S-a hotărît deci ca a- partamenteie, proprietate de stat, existente în acea fază doar pe planșetele proiectanților, să fie repartizate pe întreprinderi care, la rîndul lor, le-au distribuit oamenilor, în ordinea listelor de priorități întocmite conform legii. Apoi, viitorii locatari au fost convocați la comitetul orășenesc de partid, unde au luat cunoștință exact de blocul, etajul și apartamentul lor, fiind întrebați dacă doresc să contribuie direct și efectiv, prin muncă, la ridicarea mai rapidă și finisarea mai bună a apartamentelor respective. Evident, toți, absolut toți cei de față au îmbrățișat cu bucurie propunerea, angajîn- du-se de comun acord să efectueze
— unde ți se vorbește care o cunoști mai bine, maghiară, fiind servit și în întreprinderile o- defi- în-

la Cărei

orașului

Excursii de Revelionîntreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București organizează și în acest an excursii eu ocazia Revelionului 1977.Pentru buna desfășurare a acestora s-au întocmit 40 de programe care asigură trasee de la Iași la Orșova, de la Borșa la Călimănești, de la 30 m la 1 525 m altitudine. Prețurile excursiilor sint variate, in funcție de traseu.Organizatorii roagă pe cei ce doresc să participe la aceste excursii să rețină din timp biletele pentru a evita aglomerația ultimelor zile.înscrieri, relații, consultarea programelor — la sediile filialelor de turism din bd. Republicii nr. 4 si 63 și hd. N. Bălcescu nr. 35.în fotografie: o imagine a Dunării la Porțile de Fier; pe aici trece unul din traseele excursiilor organizate cu prilejul Revelionului.

fiecare minimum 150 de ore de muncă în interesul lor. Mai mult chiar, și tovarășii de muncă ai viitorilor locatari au venit, mobilizați de comuniștii din activul de partid, să dea o mînă de ajutor. De prisos să mai spunem că — odată asigurate săparea ’fundațiilor, transportul cărămizii, mortarului și pămintului, executarea unor lucrări de finisare și curățire a apartamentelor — constructorii au putut lucra operativ și bine, astfel că toate blocurile planificate au fost gata la timp. Ideea a fost preluată și de cei care se înscriseseră pentru apartamente proprietate personală, fiind pe larg folosită și în acest an, astfel îneît pe șantierele de locuințe de la Cărei a devenit un fapt obișnuit astăzi ca unul dintre cei pe care îi vezi lucrînd să-ți spună : eu sint viitorul locatar.Multe asemenea lucrări edilitare dintre cele care au înfrumusețat orașul și au ușurat viața oamenilor (asfaltarea străzilor și amenajarea spațiilor verzi, instalarea unei lungi conducte" de apă și altele) au fost executate cu hărnicie și depsșjjită însuflețire de către cetățeni, ori de cîte ori comuniștii din întreprinderi sau din cartiere i-au chemat la muncă în interesul '(foștii. Curfl v>u- neam, activul de partid contribuie nemijlocit și cu bune rezultate atit la studierea unor probleme și elaborarea de măsuri, cît și la mobilizarea oamenilor, Ia traducerea în fapt a sarcinilor curente și de perspectivă. în toate domeniile : munca productivă. activitatea politico-educati- vă și obștească, viața internă de partid.La nivelul comitetului orășenesc se pornește de la principiul sănătos, a cărui justețe este atestată de practica de zi cu zi, că aportul activului este decisiv în orice sferă de activitate. Cei 156 comuniști din activul

acestui organ — cadre de partid și de specialitate din întreprinderi și instituții, muncitori și intelectuali, femei și bărbați, tineri și vîrstnici — sint împărțiți în colective pe domenii. în lumina indicațiilor de partid, activul este convocat în plen o dată sau de două ori pe an, dar diferitele colective ale acestuia sint invitate și la alte acțiuni, legate de domeniul lor : instruiri, transmiteri de sarcini, consfătuiri, analize. în planul de muncă al comitetului orășenesc sînt prevăzute distinct și concret principalele acțiuni la care să fie antrenat activul de partid, fără ca aceasta să excludă și apariția ulterioară a altor inițiative. în planul pe trimestrul IV, spre exemplu, trei colective din activ sînt angajate în sprijinirea și controlarea organizațiilor de partid din unitățile economice asupra modului în care se ocupă de -economisirea combustibilului, carburanților și lubrifianților ; organizarea științifică a producției ; îmbunătățirea vieții interne de partid la „Unio", filatura de bumbac și fabrica de mobilă „Crasna". De asemenea, un colectiv se ocupă de pregătirea plenarei comitetului orășenesc, : urmărind îndeaproape situația în teren și făcînd în consecință propuneri pentru tematica dezbaterilor și programul de măsuri.Cum este mobilizat în munca practică activul de partid de la nivelul unei întreprinderi, am constatat direct la fabrica de mobilă „Crasna". Secretarul organizației, tovarășul Gheorghe Tihorean, ne-a trecut în revistă activitatea concretă a fiecăruia din cei 28 comuniști din activ. Cu cîțiva dintre aceștia am stat și noi de vorbă în secții. Unii prezintă și explică tovarășilor de muncă cele mai recente hotărîri de partid și legi ale țării (așa cum se întîmplă în prezent cu hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, legile adoptate la sesiunea M. A.N. sau din alte perioade) ; alții studiază anumite probleme (exemplu : posibilități de pregătire a unor noi membri de partid la atelierul „Mixt") ; unii ajută la pregătirea adunărilor generale ; alții analizează căile de folosire maximă a timpului de lucru în cîteva secții....Desigur, puteam evoca aici, pe larg, un șir de exemple care să ilustreze ( eficiența cu care activul de partid din Cărei este folosit în conceperea planurilor și in mobilizarea oamenilor la realizarea acestor planuri, spre binele lor și prosperitatea continuă a frumosului lor oraș, spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și în întregul cincinal. Nu mai insistăm, convinși fiind că ceea ce era de demonstrat a fost demonstrat. Adăugăm doar că, muncind cu activul în mod planificat și organizat, organele de partid de aici reușesc totodată educarea revoluționară și pentru munca de partid a buni comuniști. Activul reprezintă, astfel, o bună educație, un nesecat izvor
pregătirea celor mai de partid școală de de cadre.

G. MITROI

Cum asigură primăria rezolvarea 
operativă a sesizărilor cetățenilorCa în toate orașele mari, municipalitatea Brașovului este confruntată în fiecare zi cu diferite probleme de larg interes cetățenesc. Multe din ele — fie că vizează activitatea unor organisme, instituții sau a unităților prestatoare de servicii— reclamă intervenții și rezolvări cît mai operative. Cum procedează, în aceste cazuri, primăria Brașovului ?în spiritul Hotărîrii C.C. al P.C.R. din iulie a.c. cu privire la îmbunătățirea activității de rezolvare a sesizărilor, propunerilor și solicitărilor oamenilor muncii. Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Brașov a adoptat măsuri menite să asigure o mai bună rezolvare a problemelor ridicate de locuitori, cunoașterea lor cît mai operativă, precum și creșterea răspunderii și receptivității organismelor în drept pentru soluționarea lor. Una dintre aceste măsuri se referă la introducerea unui sistem mai bun de colectare șî rezolvare a sesizărilor, a propunerilor care nu se adresează nemijlocit comitetului executiv, prin scrisori sau la audiențe, sau care — prin natura lor — necesită o intervenție promptă.— Pînă nu de mult — ne spune tovarășul Marin Stoianovici, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal— asemenea probleme nu erau întotdeauna cunoscute și rezolvate cu

operativitatea pe care o impuneau, pentru că ele intrau în circuitul de informare al comitetului executiv pe o cale mai greoaie. Pe de o parte, nu exista o evidență clară și centralizată a semnalelor venite din partea cetățenilor, a asociațiilor de locatari. Pe de alta, sistemul de urmărire și rezolvare a lor nu era, în toate cazurile, bine organizat. Con

glindă a modului în care primăria la cunoștință și soluționează cele mai diverse sesizări ale cetățenilor. Ce probleme sînt consemnate în acest buletin? Mai întii, o listă de probleme urgente cum ar fi neres- pectarea programului de către unele unități comerciale, neefectuarea la timp a unor reparații etc. Pentru o cunoaștere cît mai clară a aces
LA BRASOV«Icret, sesizările primite ori erau trimise întreprinderilor specializate (in competenta cărora cădea soluționarea lor), ori diferitelor sectoare ale consiliului popular, care, și ele, la rîndul lor, le adresau tot întreprinderilor respective. în acest circuit întortocheat și greoi apăreau adeseori întîrzieri, formalități inutile, rezolvări incomplete. Din această cauză, unele din semnalele importante se pierdeau pe drum, răminînd nerezolvate, fapt care-i determina pe cetățeni să revină sau să reclame deficiențele din activitatea unor servicii ale primăriei.Pornind de la aceste constatări, comitetul executiv al consiliului popular municipal a hotărît, între altele, întocmirea unui „buletin informativ săptămînal", care să tie o o-

tora, comitetul executiv al consiliului popular a stabilit ca toate semnalele să fie centralizate ia sectorul organizatoric și îndrumare a activității obștești, pentru a fi incluse în buletinul informativ. Acest buletin este înaintat in fiecare vineri tuturor membrilor comitetului executiv și șefilor de sectoare. Problemele cuprinse în buletin sînt discutate în cadrul ședinței operative de sîmbăta cu conducătorii întreprinderilor și unităților care răspund direct de soluționarea respectivelor semnale. în cadrul acestor analize, fiecare conducător de întreprindere sau instituție iși notează problemele ce revin sectorului său, iar pe baza explicațiilor date, comitetul executiv stabilește termenele. Exceptînd situațiile care com

portă durate mai lungi, pentru toate celelalte probleme unitățile prestatoare de servicii sînt obligate să informeze conducerea primăriei asupra modului în care au rezolvat cererile și sesizările, chiar în prima analiză din săptămîna următoare.Aplicarea acestui sistem s-a dovedit deosebit de eficientă, atît în ce privește creșterea numărului de intervenții ale cetățenilor pentru soluționarea problemelor obișnuite din viața cotidiană a orașului, cît și în sporirea responsabilității factorilor învestiți cu dreptul de a lua decizii în acest sens. Dar, oricit de bun ar fi acest sistem, soluționarea sesizărilor făcute de cetățeni nu este posibilă decit prin exercitarea unui control sistematic, atent și continuu asupra semnalelor adresate primăriei. Pentru realizarea acestui deziderat, comitetul executiv al consiliului popular municipal a stabilit ca, la interval de cel puțin două luni, sectorul organizatoric și de îndrumare a activității obștești să întreprindă o analiză a felului în care au fost soluționate pe ansamblu problemele respective, alcătuind, în acest scop, o sinteză pe baza căreia să se poată lua decizii operative în cazurile în care se semnalează întîrzieri nejus- tificate în rezolvarea unor sesizări.
Nicolae MOCANU 
Constantin PRIESCU
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„După ce am lucrat 26 de ani 
ca muncitor — ne scrie Gheor
ghe Chivescu din Pucioasa- 
Dimbovița — in urma unui 
nefericit accident am rămas in
firm si am fost pensionat. Ne- 
maiputind să mă mise, mi-am 
luat o motoretă „Mobra". După 
o vreme, motorul i s-a defectat 
Si, negăsind piese de schimb, 
m-arn adresat întreprinderii 
„Metrom" din Brașov. Muncitorii 
de acolo, auzind de situația in 
care se află acum un fost mun
citor ca și ei, au pus tot sufletul 
in repararea motoretei și mi-au 
trimis-o într-un timp record de 
zici că-i nou-nouță“. In încheie
rea scrisorii, cititorul nostru ne 
roagă să adresăm și pe această 
cale mulțumirile lui „pentru 
gestul celor care mi-au făcut 
atita bucurie, inseninindu-mi zi
lele".

Un păgubaș, | 
doi păgubași l

Maiorul Alexandru Năsăulea, 
de la miliția județului Vrancea, 
ne aduce la cunoștință că. in 
urmă cu vreo două săptămini, 
intr-un autoturism condus de 
Floriei Zamfir, două tinere că
lătoare ...ocazionale au uitat o 
poșetă. In poșetă se aflau o mare 
sumă de bani și obiecte de va
loare. „Cu toate investigațiile 
întreprinse de noi pînă acum — 
ne scrie ofițerul — nu am reu
șit să dăm de urma păgubașei. 
Și acesta nu este singurul caz. 
încă de la începutul lunii sep
tembrie, un muncitor ne-a pre
dat un portmoneu plin cu bani 
găsit pe un trotuar in 
de sud al Focșanilor, 
urma celui care l-a 
n-am dat. pentru că nu există — 
ca și în cazul poșetei — absolut 
nici un indiciu despre păgubași. 
Poate vor afla pe această cale".

Vino, Vasile, 
acasă!

cartierul 
Nici de 

pierdui

La corespondentul ziarului 
nostru pentru județul Satu- 
Mare s-au prezentat părinții e- 
levului Vasile Bob, din anul I 
al grupului școlar „Vnio“, care 
i-au semnalat dispariția de a- 
casă a fiului lor :

— Băiatul nostru a plecat de 
acasă de rușinea citorva note 
slabe la învățătură. Am vrea să 
afle că nu dorim altceva decit să 
se întoarcă acasă cit mai repede, 
că-l vom primi și-l vom ajuta 
să-și îndrepte situația.

Vasile Bob este un băiat de 16 
ani, de statură potrivită, brunet, 
tuns scurt, îmbrăcat în uniformă 
de practică. Fie ca aceste cîteva 
semnalmente să-i ajute pe cei 
care-l vor întilni să-i îndrume 
pașii spre casă, pe calea cea 
bună.

De doi lei 
și douăzeci

| și cinci 
I de bani...O adolescentă de 16 ani. elevă Ia un liceu din Piatra Neamț, ne scrie — cum spune ea — cu „stringere de inimă și cu amărăciune" despre tatăl ei, care și-a părăsit familia de cind ea era de-o șchioapă. „Este de fel din comuna Dobreni, dar stă și lucrează la Tarcău. Acum doi ani de zile, cînd a venit ultima oară să mă vadă, mi-a dat o ciocolată de doi lei și douăzeci și cinci de bani. Nu pentru asta v-am scris, ci pentru că aș vrea să afle că mi-ar plăcea și mie să știu că am un tată adevărat, să-l mai văd din cind în cînd, chiar și fără să-mi dea o ciocolată de doi lei și douăzeci și cinci de bani"...
Una-i pe 
potecă, alta

I
I
I

pe șosea...Oamenii din Munții Apusenilor sînt ageri la drum. Pe poteci șerpuitoare, pe margini de prăpăstii, ei se strecoară, pășesc agili, cu ochii în patru. Cu atit mai surprinzătoare apare cîte o nefericită întîmplare petrecută nu pe vreo buză de prăpastie, ci la drumul mare. Traian Mariș. din Vadul Moților, județul Alba, mergind împleticindu-se, din cauza băuturii, a traversat neatent șoseaua, fiind accidentat mortal de un autoturism. La rîndul său, Rafila Lazea din Arieșeni, același județ, aflată cu treburi prin Gîrda. mergea pe mijlocul șoselei, ca pe cîmp. A ajuns la spital, grav accidentată de un autovehicul. Iată deci că una este să mergi pe potecă și alta pe șosea.
NesăbuințăPoluarea localităților nu este cauzată numai de cutare unitate economică sau de neglijentele salubrității. Că așa este, iată o mostră de poluare oferită de proprietarul autoturismului 1- BZ-947 din Buzău. Amintin- du-și că trebuie să schimbe uleiul. a urcat la volan, a mers vreo 30 de metri, a oprit motorul și a tras pe dreapta. în fața blocului 27 din Bulevardul Bălcescu. A desfăcut tacticos șonul și a slobozit uleiul, i a curs pe asfalt. F , ” __ s-a suit din nou la volan, . „ mers înapoi 30 de metri și a parcat mașina în fața blocului său, mulțumit că a lucrat... curat. Curat murdar 1
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DEPOZITAREA PORUMBULUI
■ Ce măsuri ați luat pentru creșterea ritmului ? 
n La ce dată încheiați lucrările ?

Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta „Scînteii" privind măsurile ce se iau pentru încheierea recoltatului, transportului și depozitării porumbului în următoarele zile.
ARAD. Gheorghe Pușcău, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., președinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție :Au mai rămas de recoltat circa 14 000 hectare cultivate cu porumb, în următoarele 4 zile viteza zilnică de recoltat va ajunge la 3 400 hectare. în acest sens s-a indicat să fie luate în continuare măsuri ferme pentru mobilizarea la recoltat a tuturor locuitorilor satelor, folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice de recoltat.Transportul și depozitarea porumbului se află, în egală măsură, în prim-planul preocupărilor. Comandamentul județean a stabilit noi măsuri pentru ca toate mijloacele auto și cele cu tracțiune animală din unitățile a- gricole să fie utilizate în primul rînd la transportul porumbului. în ultimele zile s-au construit în județ noi spații de depozitare, astfel incit a- cestea, împreună cu cele existente, să asigure păstrarea în condiții cit mai bune a porumbului. Concomitent, s-a trecut la prefirarea porumbului recoltat anterior, astfel incit să se evite orice depreciere. La uscat sînt

folosite în prezent toate mijloacele din dotarea întreprinderii județene de valorificare a cerealelor, fabricii de nutrețuri combinate și cele existente în unitățile agricole de stat.
SIBIU. Ioan Haras, secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție : începînd de duminică, la recoltare lucrează 14 000 de țărani cooperatori, elevi, militari. Ritmul recoltatului a crescut mult și ca urmare a redistribuirii suprafețelor pe formații de muncă. Paralel a fost întreprinsă o nouă verificare a fiecărei parcele de porumb, stabilin- du-se grafice precise pentru ultimele zile la recoltat. Transportul porumbului din cîmp se face în aceeași zi cu recoltarea. Aceasta în primul rînd și ca urmare a organizării în trei schimburi a sortării porumbului, funcționării tot în trei schimburi a uscătoarelor amenajate atît în cooperativele agricole, cît și la bazele de recepție. De asemenea, pentru grăbirea ritmului de recoltare în unitățile rămase în urmă, au fost redistribuite toate forțele mecanice dis-

ponibile din unitățile care au încheiat această lucrare.
TELEORMAN. Marin Nisipașu, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., președinte al U- niunii județene a cooperativelor a- gricole de producție :Joi, 18 noiembrie, în județul Teleorman mai rămăseseră de recoltat 8 000 hectare cu porumb în cooperativele agricole și circa 3 500 hectare în întreprinderile agricole de stat. Pentru terminarea acestei lucrări în următoarele 3—4 zile, comandamentul județean a indicat să se acționeze de dimineața și pînă noaptea cu toate forțele manuale și mecanice. O largă răspîndi- re cunosc în aceste zile acțiunile de întrajutorare între echipe, brigăzi și chiar sate și comune. în sprijinul u- nităților agricole care mai au încă porumb în cîmp au fost trimise importante forțe mecanice și umane. Pentru a se evita decalajul între recoltare și transport au fost redistribuite autocamioanele și tractoarele cu remorci și suplimentat parcul de autovehicule. S-a stabilit ca prin folosirea intensivă a celor 2 850 mijloace de transport să se asigure punerea zilnică la adăpost a unei cantități de circa 14 000 tone porumb. Intrucît timpul se menține umed și rece, în afara

centrelor specializate de preluare și depozitare au fost înființate 20 de baze volante în care se pot depozita temporar circa 37 la sută din cantitatea de porumb ce acesta la fondul de cile de nutrețuri.
MEHEDINȚI. Matecscu Pa«- telimon, directorul trustului județean I.A.S. :Intrucît în ultimele zile a plouat o mutate fermele condițiile permit să se într-un ritm de fapt, se suprafețe cu

se va livra anul stat și la fabri-
intens, fost în unde creze unde, mari a rămas de recoltat, peste 200 de angajați din cadrul trustului și întreprinderilor muncesc alături de ceilalți lucrători la recoltatul. transportul și depozitarea producției. Toate cadrele trustului sînt repartizate pe ferme și puncte de lucru, cu sarcini precise, pe fiecare om în parte. Ziua de lucru, in toate unitățile, începe odată cu ivirea zorilor și se încheie seara, tirziu. Ca urmare. începînd cu această săptă- a

parte din forțe au din zona de nord din zona de cîmpie, lu- măi intens și află cele mai porumb care De asemenea,

mină, viteza zilnică la recoltat crescut cu 30 la sută. Aceasta seamnă că în 3—4 zile vom cheia strîngerea întregii recolte porumb.

Importante economii prin c ontainerizarea transportuluiLa întreprinderea de geamuri din Scăeni (Prahova) pe lingă o serie de materii prime și materiale specifice procesului de producție se consumă — și acest lucru este mai puțin cunoscut — o mare cantitate de masă lemnoasă. Anual se transformă în ambalaje zeci de mii de metri cubi cherestea de fag și de rășinoase. După cum am fost informați de tovarășul contabil-șef Stelian Grecu, preocupările colectivului pentru economisirea masei lemnoase se concretizează în reducerea la jumătate a cantității de cherestea folosită pentru ambalaje, numai în primele 10 luni ale acestui an economia de masă lemnoasă se ridică la 2 000 metri cubi. O

cantitate considerabilă dacă ne gîn- dim că prelucrată într-o fabrică de mobilă ea ar putea da 9 460 de garnituri de sufragerie „Luiza" sau 15 420 de canapele „Poiana" ori peste 95 000 de scaune.— Cum de ați reușit să obțineți asemenea importante economii ? — întrebăm pe directorul unității, inginer Constantin Olteanu.— In primul rînd prin contai- nerizarea transportului intern al geamului. La ora actuală livrăm circa 30 la sută din producție in vrac — prin sistemul de care am amintit. Poate că nu este lipsit de interes să arăt că această metodă ne-a mai scutit și de un consum de

talaj și circa 40 de tone ziar.210 tone hirtie deConsemnăm de asemenea preocuparea de a mări capacitatea lăzilor de transportat geam, în vagoanele C.F.R. Pînă acum s-au confecționat 100 asemenea ambalaje ; capacele au fost prevăzute cu balamale pentru a nu fi deteriorate la descărcare. Sînt studiate în continuare. noi sisteme de ambalare a geamului transportat în vrac pe calea ferată. Aceste căutări, preocuparea de zi cu zi de a reduce cit mai mult consumul de masă lemnoasă reflectă atitudinea de bun gospodar a colectivului care muncește la întreprinderea de geamuri de la Scăeni. (Constantin Căpraru).
CIND PROGRESUL TEHNIC

Remedieri pe ici, pe colo, 
prin punctele... neesențiale„Scînteia" din 14 septembrie a.c. a publicat articolul : „Schimbul doi cu nimic mai prejos decît primul", care analiza — pe baza unor constatări de la fața locului — randamentul folosirii utilajelor, agregatelor grele, mijloacelor auto — pe un important șantier al petrochimiei, cel de la Teleajen. Concluzia desprinsă : în schimbul doi, moderna zestre tehnică (circa 70 de excavatoare, buldozere, macarale-turn, cilindri compresori, stații de betoane ș.a. cît și 220 de mijloace auto de mare tonaj) era slab utilizată, departe de necesitățile șantierului. Concluziile articolului publicat îndemnau la o analiză atentă a rezervelor de care dispune stația de utilaj și transport din cadrul T.C.I. Ploiești, pentru ca printr-o serie de măsuri tehnico-organizatorice să fie activizat întregul arsenal de mijloace tehnice din dotare, astfel îneît amplele lucrări de investiții de pe șantierul Combinatului petrochimic din Teleajen să se desfășoare conform graficelor stabilite.Am revenit zilele trecute pe șantier.In primul rînd trebuie să arătăm că față de 15 utilaje care lucrau în schimbul doi în septembrie e- rau acum în activitate 30 (deci un număr dublu). Totuși aceasta nu reprezintă încă decît 40 la sută din totalul utilajelor grele care lucrează in schimbul întîi. Alte constatări, nu lipsite de însemnătate : am găsit la posturile lor pe cei care asigură asistența tehnică. De asemenea, intervenția operativă în cazul defectării utilajelor este asigurată pe timp de noapte de un atelier mobil, un tractor cu baterii pentru pornire, și personalul necesar — sudor, mecanic, electrician, conduși de un maistru de schimb. S-a îmbunătățit și evidenta lucrărilor efectuate, a opririlor neplanificate, a celorlalte evenimente din schimbul doi ; dimineața sînt operativ dezbătute cu șefii de sectoare și luate imediat măsurile care se impun.De la inginerul-șef al S.U.T., Eugen Ionică, am aflat că toate aceste măsuri se înscriu în cadrul unul program amplu de măsuri tehnice și organizatorice menit să asigure ridicarea randamentului muncii din schimbul doi, cît mai aproape de realizările schimbului unu. Dintre prevederile acestui program, care conduc la îmbunătățirea muncii constructorilor, mai menționăm și asigurarea acestora cu echipament pentru timp friguros, înființarea unor puncte de încălzire și aprovizionarea cu materiale și unelte pentru deszăpezire. Toate aceste măsuri au determinat o creștere a productivității muncii la unele lucrări. Pe această bază, în luna octombrie, la prepararea betoanelor, săpături și încărcarea materialelor prevederile de plan au fost realizate într-o proporție mai mare decît în luna anterioară, fapt care lasă să se întrevadă un posibil reviriment.Doar un posibil reviriment, deoarece la majoritatea lucrărilor stadiile fizice prevăzute a fi atinse nu s-au realizat conform prevederilor. Cauza de fond a acestor ne-

în schimbul II, pe șantierul 
Combinatului petrochimic 
Teleajen, situații în fla
grantă contradicție cu sar
cinile privind utilizarea 
la maximum a capacităților 

de producție

împliniri continuă să fie tot activitatea redusă din schimbul doi, în care arsenalul de mijloace tehnice in dotare stă în bună parte nefolosit. Simpla comparare a numărului de utilaje repartizate să lucreze și în schimbul doi față de schimbul unu dovedește că o rezervă importantă de creștere a realizărilor constructorilor de pe șantierul din Teleajen continuă să fie ținută... „în rezervă". In schimbul unu, 220 autocamioane de 5—10 tone, în schimbul doi — 30. Din 8 excavatoare E-04 numai unul lucrează și în schimbul doi, din 11 macarale-turn numai 5, din 30 buldozere — 20. din 22 cilindri compresori — 7. Ce împiedică extinderea utilizării acestor mijloace mecanice și în schimbul doi, măsură atît de necesară pentru îndeplinirea importantelor sarcini ce revin constructorilor de aici ? Răspunsul este simplu : lipsa oamenilor care să le pună în mișcare. Se simte oare lipsa în județul Prahova a conducătorilor auto și de utilaje de construcție ? După aprecierea directorului tehnic al Combinatului petrochimic Teleajen (unitatea beneficiară), inginerul Mihai Niculescu, numeroși conducători auto și de utilaje au părăsit șantierul, deoarece T.C.I. Ploiești nu și-a respectat integral obligațiile din contractele încheiate cu ei.Și alte cauze, datorate lipsei de preocupare și prevedere a cadrelor de răspundere din conducerea organizațiilor constructorului au făcut ca lucrătorii calificați să prefere alte șantiere în care să-și desfășoare activitatea. Printre aceste cauze care grevează asupra extinderii lucrului în schimbul doi cele mai evidente sint rieextinderea acordului global, lipsa fronturilor de lucru, condiții necorespunzătoare pentru desfășurarea activității pe timp de noapte. Cum este posibil să se lucreze in schimbul doi, pe timp de noapte, dacă punctele de lucru sint cufundate în beznă, iar drumurile de acces practic... impracticabile ? Tovarășul Nicolae Crăciun, care în cursul raidului anterior pe șantier promitea că vor fi făcute în primă urgență aceste lucrări, nu a întreprins aproape nimic în acest sens.Iată deci că. în răstimpul celor două luni care au trecut de la publicarea primului articol, pe șantierul Combinatului petrochimic din Teleajen continuă să persiste destule neajunsuri în ceea ce privește extinderea activității în schimbul doi. Cum arătam, un început bun în această direcție există, dar se cere continuat cu o și mai mare perseverență de toți factorii interesați — S.U.T., constructor, beneficiar — îneît parcul de utilaje, de agregate și de mașini auto să nu stea să ruginească nefolosit sau să fie întrebuințat cu un randament foarte scăzut. Aceasta este, de altfel, o problemă importantă care se cere dezbătută în cadrul organizațiilor de partid de pe șantiere, comuniștii, în primul rînd, fiind aceia care trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a acestei situații.
Constantin CAPRARU 
Dan CONSTANTIN

IAȘI: Tehnica de calcul electronic 
în sprijinul bunului mers al producțieiColectivul Centrului teritorial de calcul electronic din Iași, avînd în dotare calculatoare electronice Felix C-256 de capacitate medie, din generația a treia, minicalculatoare electronice, mașini de contabilizat și de facturat, calculatoare electronice de birou și altele, reușește să dea un sprijin substanțial unităților economice din zona industrială ieșeană, ca și din alte zone ale Moldovei. în prezent, după cum am fost informați de inginer Ion Adumitresei, directorul centrului, tehnica de calcul este utilizată aici pentru soluționarea unor probleme de conducere operativă a producției, de aprovizionare și desfacere a producției și controlul stocurilor, a unor probleme tehnico-inginerești și de integrare a invățămîntului cu producția și cercetarea etc.Recent au fost realizate, între altele, subsisteme și aplicații de conducere a producției cu module de optimizare la întreprinderea mecanică „Nicolina", întreprinderea metalurgică, combinatul de fibre sintetice, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea de antibiotice, întreprinderea de prelucrare a lemnului, întreprinderea de ulei „Unirea" și altele.In centrul atenției acestui colectiv se află în prezent sarcinile privind pregătirea producției anului 1977. Notăm în acest context că s-a trecut la introducerea unor metode noi de proiectare și asistența

calculatoarelor. Totodată, s-au elaborat soluții pentru a se introduce, între altele, operațiile de optimizare a fîșierii benzilor laminate la întreprinderea metalurgică din Iași, metodă datorită căreia se va putea obține anual o economie de 1400 tone metăJ. In aceeași ordine de idei amintim și soluțiile privind programarea, lansarea și urmărirea lucrărilor de construcții-montaj ale Trustului de construcții industriale Iași, elaborarea de variante de plan în funcție de criterii complexe de optimizare la întreprinderea mecanică „Nicolina", la Combinatul de fibre sintetice și întreprinderea de piese auto Iași.— Un ajutor mai mare vom a- corda și noilor unități economice intrate în funcțiune, între care se numără întreprinderile „Tehnoton" și de mașini-unelte și agregate speciale din Iași, la care studiem posibilitățile de generalizare, în colaborare cu oficiile de calcul din aceste unități, a programelor de conducere operativă a producției, îneît să economisim peste 24 000 ore-om în proiectare — ne-a precizat directorul centrului.Colectivul Centrului teritorial de calcul electronic ieșean, fruntaș în întrecerea socialistă, este hotărît să depună în continuare eforturi susținute pentru introducerea unor soluții cît mai eficiente în folosirea tehnicii de calcul electronic. (Ma- nole Corcaci).

INTRĂ PE POARTA MARE
A ÎNTREPRINDERI!în perioadia celor trei ani care au trecut de la înființarea întreprinderii timișene „Electrotimiș". tânărul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri â înregistrat o prestigioasă a- firmare. Comuniștii și toți angajații de aici au înțeles pe deplin prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, cu prilejul vizitei de lucru făcute in întreprindere în toamna anului 1974, privind necesitatea sporirii investiției de inteligentă în activitatea teh- nico-productivâ, realizarea unei centralizări a fabricației de utilaje tehnologice și S.D.V.-uri pentru dotarea, cu prioritate, a unităților din industria electrotehnică. reducerea importurilor prin promovarea largă a progresului teh-Dinamica activității de pînă a- cum pune în lumină date care arată că, în cei 3 ani de existență, au fost e- xecutate în întreprindere peste 570 tipuri de utilaje tehnologice, din care 430 au fost realizate pentru prima oară in țară, 80 la sută din a- ceste utilaje fiind complexe. în ceea ce privește fabricația de scule, au fost realizate în întreprindere pește 20 000 bucăți, din care 66 la sută sînt de mare complexitate. Indicatorul producției globale a înregistrat o creștere în anul trecut de 320 la sută față de anul 1973, nivelul productivității muncii a fost mai mare de 1,53 ori față de aceeași perioadă, iar contribuția beneficiului realizat de acest harnic colectiv, numai în a- cest răstimp, influențează recuperarea investiției în proporție de 20 la sută. Reliefăm faptul că. prin producția obținută de întreprindere, s-au dotat, in perioada 1973—1975, peste 52 unități, din care 12 întreprinderi noi. în zece luni din acest an, planul producției globale a fost substanțial depășit, economisindu-se 1 milion kWh energie electrică. Toate acestea, în final, au contribuit la creșterea beneficiului dat de întreprindere.O cercetare atentă a evoluției activității acestei unități mai arată că nivelul tehnic ridicat al fabricației se datorează utilizării unor procedee tehnologice moderne — și anume : executarea contururilor de matrițe pe mașini de prelucrat prin electro- eroziune cu fir. pe bază de program, precum și a cavităților de matriță, rectificarea matrițelor în coordonate, rectificarea profilelor pe mașini specializate. introducerea tehnologiei de fabricație a scylelor din carburi metalice și altele, care asigură finețe produselor și un înalt grad de precizie. Accentuînd preocuparea pentru realizarea prevederilor din programul de măsuri stabilit de conducerea partidului cu privire la asimilarea prin forte proprii a unor produse ce se procură din import.

în întreprindere s-au inițiat noi acțiuni pentru grăbirea soluționării unor probleme legate de introducerea în fabricație a acestor produse. Pentru asimilarea fiecărui produs nou se întocmește un grafic prin care se elimină unele trepte intermediare intre proiectare și producție. Se coordonează mai bine activitatea de concepție, elaborarea tehnologiei pentru execuția S.D.V.-urilor și introducerea în fabricație, scurtîndu-se, în acest fel, cu peste 50 la sută ciclul oercelare-asimilare-producție,■ ceea ce influențează pozitiv eficiența economică și duce la evitarea u- zurii morale a produsului în peri-
• La „Electrotimiș“, amplă activitate pentru înnoirea 
producției • Citeva sugestii pentru eliminarea unor 

neîmpliniri și imperfecțiuni în organizarea muncii

oada de fabricație. Se poate aprecia că specialiștii Costi Atanasie, Toddr Cornel. Cornel Rădulescu, Dumitra Kiss și mulți alții folosesc cu rezultate de prestigiu știința inginerească. iar activitatea de cercetare-pro- iectare-producție animă, de fapt. întregul colectiv al întreprinderii. In această ordine de idei trebuie să consemnăm și faptul că, în activitatea de cercetare-producție, întreprinderea colaborează cu 10 institute specializate și cu un număr mare de catedre din invățămintul superior, iar recent s-a aprobat patronarea de către unitate a atelierului-școală al Institutului politehnic din Timișoara.Organele de partid județean și municipal, consiliul de control muncitoresc acordă un sprijin permanent întreprinderii, ceea ce se relevă și din aceea că, în anul trecut, aproape 80 la sută din producția realizată înlocuiește importul de u- tilaje tehnologice, iar in perioada actualului cincinal, concomitent cu creșterea valorii producției globale de 5,9 ori, față de 1973—1974, și a productivității muncii de 2,2 ori, locuirea importului de astfel de laje va spori pînă la 85 la sută totalul producției fabricate.Din analiza întreprinsă asupra
in- uti- dinim-

> >Un nou aparat electrocas- nic. Destinat călcării cu a- buri a țesăturilor din fibre naturale sau sintetice, fierul de călcat „Vapoterm-1 000“ ușurează și mai mult munca gospodinelor. Sistemul de reglaj al termoregulatorului stabilește temperatura specifică diverselor tipuri de materiale (nailon, mătase artificială, mătase naturală, lină, bumbac și in).

VAPOTERM-1 000“Fiind prevăzut și cu un rezervor de 100 g apă, „Vapoterm-1 000“ produce aburul necesar umezirii țesăturilor în timpul călcatului, nemaifiind necesară umezirea prealabilă a rufelor.Fierul de călcat „Vapoterm- 1 000“ se găsește de vînzare la toate unitățile de specialitate ale comerțului de stat.

COOPERAREA IN PRODUCȚIE prinderilor producătoare. Cu ajutorul lor trebuie căutate și aplicate soluții eficiente de ridicare a calității pieselor și subansamblelor, de reducere a consumurilor materiale. In acest context, devine necesară o colaborare mai strînsă între unitățile care se află în relații de cooperare, între acestea și proiectanții produselor, pentru evidențierea unor noi posibilități de tipizare a pieselor și subansamblelor, de restrîngere a mărcilor și sortotipodimensiunilor utilizate.Buna organizare și desfășurare a cooperării în producție o cerință majoră pusă în fața și întreprinderilor în tivitate pentru realizarea în bune condiții a prevederilor planului pe anul 1977. înfăptuirii sarcinilor de plan, a obligațiilor contractuale în acest domeniu trebuie să-i fie consacrate capacitatea mobilizatoare și activitatea politico-educativă a organelor și organizațiilor de partid. Ele sînt chemate să joace un rol important în organizarea temeinică a cooperărilor, să militeze pentru înțelegerea clară a ideii că de funcționarea ireproșabilă a mecanismului cooperării în producție depinde, în mare măsură, realizarea ritmică a numeroase produse industriale. încă din primele zile ale anului viitor, potrivit necesităților economiei naționale.

(Urmare din pag. I)tăți de producție la anumite unități colaboratoare, ceea ce, în mod firesc, poate duce la dezechilibrarea întregului flux de asigurare a pieselor și subansamblelor, „locuri lor, cu ritmice menea acum, lui rînd — __ rorganizare a fabricației și de dotare suplimentară a unităților pective cu mașinile și utilajele necesare, folosindu-se spațiile existente.O mențiune specială se impune în legătură cu programele de cooperare în profil teritorial. Ideea de la care trebuie pornit este de a se valorifica în măsură tot mai mare posibilitățile de cooperare între unitățile apropiate. O asemenea măsură prezintă cel puțin trei avantaje importante : se evită transporturile costisitoare, pe distanțe lungi, ale unor piese și subansamble de valoare relativ redusă : se asigură încărcarea mai bună, printr-o coordonare mai judicioasă, a capacităților de producție ; se realizează controlul direct asupra realizării sarcinilor de cooperare de către organele județene de partid.

la apariția unor înguste" în lanțul colaborări - consecințe asupra realizării a produselor finite. Ase- probleme trebuie soluționate înainte de începerea an, pornindu-se în de la nou- primul posibilitățile de re-res-

Totodată, așa recenta plenară relațiile de treprinderi situate în diferite localități din țară trebuie să facă obiectul unor programe de cooperare intre județe. Este evident pentru oricine că în felul acesta comitetele județene de partid pot să colaboreze nemijlocit pentru a soluționa operativ orice probleme de care depinde îndeplinirea ritmică și la un nivel calitativ corespunzător a obligațiilor reciproce.Desigur, cu aceeași fermitate și exigență trebuie să se acționeze pentru crearea condițiilor tehnice și organizatorice necesare pentru înfăptuirea programelor de cooperare, respectarea riguroasă a disciplinei de plan și contractuale în acest domeniu. In acest sens, de cea mai mare importantă în momentul de față este asigurarea din timp de către întreprinderile colaboratoare a materiilor prime, materialelor și S.D.V.-urilor. De asemenea, este necesar să se treacă neîntîrziat la programarea judicioasă a fabricației pieselor și subansamblelor din programul de cooperare, astfel incit să se asigure livrarea lor integrală, la termenele stabilite în grafice și contracte.La îndeplinirea tuturor acestor cerințe economice trebuie antrenate forțele cele mai bune, toți muncitorii și specialiștii din colectivele între-

cum s-a a C.C.cooperare stabilit la al P.C.R., între în-

ministerelor. reprezintă de partid centralelor vasta ac-

bunătățirii structurii organizatorice a întreprinderii, mai ales că obiectul ei de activitate este de prototipuri și unicate, se desprinde necesitatea ca organele de resort să studieze adaptarea unei structuri organizatorice noi, în care atît activitatea de cercetare și proiectare, cît și de producție să se regăsească în aceeași unitate. Această idee vizează transformarea întreprinderii „Electroti- miș“ în unitate de cercetare-produc- ție. In acest fel s-ar asigura integrarea activității iectare-producție, de introducere a .prin materializarea într-un interval minim a concepției și a rezultatelor proprii.acțiunii va fi garantat de strînsa legătură , dintre cercetare și producție, 'pe baza desfășurării aces- în aceeași într.e-

de cercetare-ipro- scurtarea ciclului progresului tehnic,
cercetării Succesul

tor două activități — ________prindere, înîăturîndu-se deficiențele care mai apar în cazul colaborării dintre unitățile de cercetare și proiectare și unitățile de producție cu structuri organizatorice distincte.In prezent. întreprinderea lucrează după teme sau proiecte tehnice primite de la beneficiari, după modele de referință existente în țară ș.a. In mod evident, reducerea ciclurilor diferitelor faze de asimilare a produselor noi, înlăturarea rapidă a greutăților inerente acestui specific de activitate se pot asigura, în aceste condiții, numai prin legarea cît mai organică a cercetării si proiectării de producție. Făcînd aprecieri pozitive asupra modului cum traduc în viață comuniștii și angajații întreprinderii „Electrotiimiș" orientările date de partidul nostru în cincinalul afirmării revoluției tehnico-științifi- ce, nu vrem să se înțeleagă că aici nu mai există și unele neîmpliniri și imperfecțiuni legate, în principal, de realizarea contractelor. Tocmai de aceea, înlăturarea lor trebuie înscrisă pe lista de priorități a colectivului unității, a organizației de partid și consiliului oamenilor muncii.
Dr. Constantin IUREA

CONTRASTE
O idee „spumoasă"La întreprinderea „Spumotim" din Timișoara. în urma prelucrării spumă circa acest prețios material, cu largi utilizări în industrie, se transformă — inevitabil — în deșeuri care, pînă nu de mult, erau folosite doar Ca umplutură pentru tapițerii ș.a. tiativa unui de specialiști ci tori, ing. Nicolae directorul unității, s-a amenajat un atelier

blocurilor de poliuretanică, 15 la sută din

izolație. Din ini- colectiv Si mun- în frunte cu Marcu,

și bănoasădotat cu utilaje realizate din fonduri de mică mecanizare și încadrat cu lucrători calificați prin cursuri organizate la locurile de muncă, asigurîn- du-se astfel o valorificare superioară a tuturor resturilor tehnologice de spumă poliuretanică. în acest an. bunăoară, numai din deșeuri au fost create și asimilate în fabricație zeci de produse noi — în majoritate articole de drumeție, de excursii. Nomenclatorul de fabricație a sporit, de asemenea.

și cu o serie de articole destinate fondului pieței, cum ar fi branțuri spongioase pentru încălțăminte, saltele pentru judo și lupte, diverse repere pentru „Dacia 1300“. Cît de rentabilă este această activitate ne-o dovedesc, in ultimă instanță, cifrele : anual. prin valorificarea deșeurilor se realizează o producție globală de 30 milioane lei și un volum de produse pentru export de 1,9 milioane lei. (Cezar Ioana).
Doi se ceartă și... pierde al treileaDisputa dintre întreprinderea de cariere și balastiere Brașov a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și Grupul întreprinderilor de industrie locală Brașov asupra unui zăcămînt de bazalt din zona Racoș durează de cîțiva ani. Prin memorii și adrese, fiecare din cele două unități încearcă să demonstreze că zăcămintul cu pricina îi aparține de drept. Prima întreprindere îl revendică în virtutea faptului că i-a aparținut încă din 1948, de la naționalizare, și că îl exploatează tot de atunci, că în decursul ultimilor ani, mai ales, a dernizat cariera aici, mecanizînd rațiile de lucru și tabilizînd și mai

mode ope- ren- mult

activitatea acestei cariere. Industria locală, care a intrat în perimetrul acestui zăcă- mînt doar de cîțiva ani, se prevalează de faptul că roca de bazalt constituie o resursă locală a județului și deci ei îi revine dreptul de a o exploata. In concluzie, industria locală cere să-i fie atribuit acest zăcămînt în întregime. Cu circa trei ani în urmă, industria locală a construit chiar pe reices și tricăBrazi, împiedieînd. în felul acesta, înaintarea frontului de lucru al carierei cu pricina. Se pare că acest, „argument" este și cel mai convingător. Căci, în maximum un an, un

marginea un drum o linie spre
carie- de ac- elec- cariera

și jumătate, aceas- carieră se va vedea nevoită să-și întrerupă activitatea, deoarece frontul său de lucru nu mai poate înainta fără a pune în pericol drumul de acces și linia electrică. Cum se va încheia disputa este greu de prevăzut. Ceea ce se poate spune acum este faptul că ea a început să aibă o influență negativă asupra activității ce se desfășoară aici. Se speră că se va găsi cineva care să limpezească lucrurile cît mai curînd, pentru că proverbul „cînd doi se ceartă, al treilea cîști- gă“ se aplică în acest caz substanțial modificat : „...al treilea pierde". Al „treilea" fiind economia. (M. Poe- naru).

an tă
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OAMENI Al SATULUI
CREA TORI DE POEZIE NOUĂ

In zilele de 30 și 31 octombrie a.c. a avut loc la Arad, sub auspiciile Comitetului de cultură și educație socialistă și Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Arad. „Intîlnirea scriitorilor țărani" din mai multe zone ale țării. Integrată firesc numeroaselor manifestări culturale, artistice și literare, care au marcat în aceste zile debutul pe întreg cuprinsul țării al fazei de mase a festivalului național „Cîn- tarea României", întîlnirea, prima de acest gen, a prilejuit un moment important pentru cunoașterea creației acestor scriitori, un util schimb de experiență privind contribuția lor la efervescența vieții spirituale a satelor noastre, un dialog necesar cu literați cunoscuți despre măiestria artistică, cu cercetători, metodiști și activiști culturali, cu publicul iubitor de literatură. Un complex program de manifestări — recitaluri de poezie din propria creație, simpozioane și mese rotunde dedicate rolului și locului artei scriitorilor amatori în contextul culturii de masă — a creionat profiluri de creatori cu un univers propriu lumii satelor, căreia aparțin și căreia i se adresează necontenit cu mijloace și modalități specifice.-Cu vînd nuri literare, și în lipsa unui cunoscut prozator (Toader Hrib), poezia a deținut capul de afiș al acestei manifestări. Poate nu este o întîmplare că scriitorul de la sate se manifestă cu precădere liric, deoarece el este înainte de orice un rapsod cu identitate, recunoscut ca atare de o colectivitate. Arta lui se confundă cu a cîntărețului și poate tocmai de aceea ne-a fost dat să auzim aici versurile unor balade însoțite de muzică (Avram Demăcuș, comuna Agrișu Marc), să descoperim ritmurile doinei in ipostazele ei cele mai obișnuite (cei mai mulți utilizează tehnicile versului popular), dragoste și dor, din erotice intr-un peisaj liar. Acest poet începe fini primordial obîrșia, cumscrie unui anumit care s-a născut și a copilărit.Numai simpla analiză a acestui concept dovedește că lirica poeților de la sate, situindu-se fundamental în teritoriul folclorului de esență rurală, îl părăsește adesea în incursiunile din teritoriile culte. Arta lor este funciar o artă de graniță, legată prin experiența de viață de arte populare și tentată totodată de experiențele culte. în periplul său liric, țăranul poet parcurge drumul de la folclor la arta cultă, realizînd în acest fel o gîndire poetică aparte și, acolo unde forța nativă a talentului depășește granițele formative, gîndirea sa

poetică dezvoltă o poezie originală, de o plasticitate imaginativă superioară.Dar, așa cum anticipam, o asemenea poezie își depășește cadrul tradițional prin situarea nemijlocită, pasionată și conștientă în problematica majoră a timpului contemporan. Autorii dedică patriei versurile lor simple, izvorîte din inimă : „Dragă mi-i tara și plaiul, / Frumos e portul și graiul ; / Mîndră-i țara la privit, / Dulce-i limba la vorbit" (Emilia Ier- coșan, „Țârii și graiului românesc"). O evocare de suflet în versuri im- nice de un patetism reținut : „Românie 1 / Românie I / Ce frumos îți stă azi ție 1 / Cu Ileana din povești, / Țară, te asemuiești / ...Astăzi, Românie dragă, /
PRELIMINARII

LA FESTIVALUL
NATIONAL 

„CINTAREA ROMÂNIEIHpreocupări diverse, culti- constant mai multe ge-

cîntecul de peregrinările natural fami- prin a-și de- prin a se cir- teritoriu in

Te admiră lumea-ntreagă / Românie parcă ești / Cosînzeana din povești, / Iar Partidul Făt-Frumos, / Care te-a-nălțat de jos / Mai mîndră să înflorești, / Veșnic să ne strălucești" (Ghcorghița Măleanu, „Ce frumos iți stă azi ție !“). în această imagistică, realizată în general tradiționale ale artei tul își dezvăluie salului ca în aceste tăiate în piatră : „Eu gu-i ’nalt / Dar Partidu-i și ’nalt ; / Eu îs ’nalt de felul meu, / Parîngul cu virful său / Tot mai ’nalt partidul meu / Strălucind tara mereu" (Gheorghe Nistor Ungureanu — „Eu îs ’nalt, Parîngu-i ’nalt").Alături de cîntecul de țară (și în continuarea acestuia), învăluit de dragoste statornică, un puternic epos al trecutului eroic animă sensibilități poetice a căror aderență la istorie se dovedește a fi consubstanțială firii autorilor. Balada rămîne un gen cultivat cu predilecție, mai ales de poeții transilvăneni, sensibili, în stil popular, la unele chipuri ale trecutului nostru.Universul liric al acestor poeți este însă mult mai cuprinzător și, realitate esențială, el individualizează uneori personalități artistice distincte. Dacă cei mai mulți vin în poezie cu experiența rapsodului anonim, pe parcurs aceștia și-au creat un teritoriu liric aparte, inconfunda-

cu mijloacele populare, poe- vocația colo- versuri parcă îs ’nalt, Parin- mai

bil ca dispoziție a sentimentelor și ca atracție ideatică. Astfel, un poet ca Ghiță Baciu din întorsura Buzăului îmbină timbrul grav, elegia din balada „Buzăule" cu umorul suculent al romanțelor sentimentale sau cu ironia disimulată macedonskian din remarcabila poezie „Un viers neterminat". De fapt, acest poet, ca și alții. — pe care numeroșii spectatori prezenți la aceste manifestări i-au ascultat cu deosebit voltă în meditațiile tare care dovedește, poetul Al. Philippide, timentului și căldura aspirația spre o filozofie chiar dacă încă naivă : „< celui ce-a gîndit și scrie / Lăsîndu-și gindurile pe hîrtie / începe după cum am auzit / Abia în ziua cind s-a isprăvit" („Un viers neterminat"). De aici pină la formularea unor „arte poetice" nu este decît un pas pe care mulți l-au făcut in vers sau in cugetări.Arta poeților satului tinde tot mai mult să-și croiască tipare proprii. Ea are simplitatea și prospețimea marilor adevăruri existențiale tocmai pentru că trăiește nemijlocit în mijlocul acestora, cumpătarea și bunul simt natural, un echilibru întemeiat pe spontaneitatea unor simțiri nealterate. Din producția lor artistică, încă sumar cunoscută din publicații, se pot extrage adevărate giuvaeruri de limbă, metafore memorabile : „neguri dezlînate / din ierbarul crud al lumii", „codrii verzi cu umbre reci"/ „caldă priveliște prinsă-n raza lunii / Stă, proptită-n zare, cumpăna, fîntî- nii", și multe altele.Nelipsită, deci, de reale virtuți artistice (trecînd multe dintre lucrări proba de foc a criteriului estetic), o asemenea literatură merită să fie mai bine cunoscută, cercetată și apoi difuzată. Ceea ce s-a început mai de mult și continuă azi cu intensitate sporită. Recenta întîlni- re a reliefat necesitatea înscrierii acestor preocupări în agenda de lucru a Uniunii scriitorilor, ca for colectiv autorizat să îndrume o asemenea mișcare, a organelor locale de specialitate, care să introducă criterii adecvate de promovare în public a unor asemenea lucrări. Totodată, ca fii ai satelor noastre, ei pot participa cu folos, așa cum au dovedit-o în programele prezentate, la animarea vieții culturale a obștii, la realizarea unor programe artistice, scenarii de brigadă, versuri satirice, scenete și alte forme. Etapa de masă a festivalului național „Cintarea României" poate duce, ca și in celelalte domenii, la descoperirea și afirmarea unor noi talente poetice.

manifestări interes — dez- sale o cuge- cum observa „adîncirea sen- efuziei lirice", " > poetică, ,Căci viața

Emil VAS1LESCU

FESTIVALUL-CONCURS

rrCRIZANTEMA DE AUR"La Tîrgoviște, în cadrul fazei de masă a festivalului național „Cintarea României", se desfășoară, timp de cinci zile, festivalul-concurs de romanțe „Crizantema de aur“, ajuns la cea de-a 9-a ediție. Manifestarea reunește ț>3 de interpreți și un mare număr de compozitori și textieri (cu 41 de lucrări inedite), reprezentanți a 33 de județe și ai Capitalei. Preselecția a fost făcută de un juriu alcătuit din personalități de frunte ale vieții noastre muzicale și artistice. In cadrul manifestării vor prezenta recitaluri consacrați interpreți și compozitori ai genului (Mia Braia, Rodica Bujor, Emil Gavriș, Ștefan Lăzărescu, Gică Petrescu, Luminița Cosmin), precum și soliști ai Operei Române (Valentin Loghin, Octav Enigărescu, Iulia Buciuceanu, Elena Simionescu, Marcela Slătinaru, Elena Duma și alții), iar caracterul cultural-educativ al festivalului este întregit printr-o mare expoziție de filatelie pe teme muzicale și prin două expoziții ale elevilor. (Constantin Soci). Universul în care germinează marile noastre iubiri, speranțe.

PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoală.
11,00 Telecinemateca.
12,35 La fîntîna dorului — cîntece și 

dansuri populare românești, ma
ghiare și germane.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Emisiune în limba germană. 
Contemporanele noastre. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Ora științei și tehnicii.
Film artistic : „Duhul aurului". 
Recital Nana Mouskourl.

13.05
10,00
16.30
17,00
18,50
19,20
19.30
20,00
20.40
22,10
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05
17.30
18.00
18,55

Dans șl muzică de pretutindeni. 
Documentar TV
Biblioteca pentru toți.
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Oaspeți în studiourile noastre : 

chitaristul Pedro Soler.
Cărți și idei.
Seară de operă : „Amorul dispre
țuit" de Karl Dieters von Dieters
dorf. Premieră TV.
Circ în aer liber.

20.35
21,10

21.50

Abonamente pentru anul 1977 Ia

REVISTA ECONOMICĂ uVă asigurați astfel primirea cu regularitate atit a revistei, cit și a Suplimentului săptăminal.în fiecare vineri în coloanele revistei veți găsi :• sinteze și analize pe probleme de actualitate din economie • metode și tehnici de conducere, planificare, organizare, prognoză, marketing, informatică • teorii și idei, studii, consultații pentru învâțâmîntul politico-ideologic de partid, profesional și pentru admiterea în învă- țămintul superior economic o analiza fenomenelor și proceselor din economia mondială, tendințe-con- juncturi, evoluții monetare, statistici internaționale, ipoteze-previziuni • legislație economică adnotată și comentată.Pentru ca REVISTA ECONOMICA să fie accesibilă unui număr cit mai mare de cititori, elevii, studenții, cursanții tuturor formelor de invă- țămint politic și profesional pot beneficia de abonamente speciale, cu prețul de 130 lei anual.Abonamentele se fac la oficiile poștale sau prin mandat poștal pe adresa : întreprinderea de stat pentru imprimate și administrarea publicațiilor (I.S.I.A.P.) Cont 645130152, B.N.R.S.R., Piața Scînteii 1, București.

Teatrul de stat din Sibiu are meritul de a fi prezentat, de la începutul stagiunii pină la această dată, două premiere : Aceste a- 
notimpuri și cărări de Eugen Onu și Ifigenia în Tau
rida de Goethe. Dacă ținem seama de faptul că în repertoriul său curent mai figurează Opinia publi
că de Aurel Baranga, Viața 
e ca un vagon 7 de Paul Everac, Comedie cu olteni de Gheorghe Vlad, Căsăto
rie prin concurs de Goldoni și Tineri căsătoriți caută 
cameră de Mihail Roscin, putem aprecia că începutul de stagiune a aduș un spor de substanță și, mai ales, accentul dramatic necesar programului unui teatru care nu e profilat numai pe comedie.Cînd intr-un oraș sau intr-un județ există un singur teatru, acesta e dator să-și diversifice gama tematică, de gen și de stil, astfel incit să ofere publicului posibilități cit mai variate de cunoaștere și de opțiune.Prin piesa lui Eugen Onu, pe lingă mindria de a fi lansat un debutant înzestrat, teatrul sibian își continuă buna tradiție, statornicită în anii din urmă, de a prezenta publicului lucrări inspirate din viața țăranilor. Actorii sibieni joacă rolurile de țărani, și mai ales de țărani ardeleni, cu un anume farmec, cu o ,simplitate care poartă marca autenticității. E adevărat, de data aceasta esența dramei e mai puțin „țărănească", în sensul țional al cuvintului, autorul vizind investigarea unor zone adinei de problematică general umană, dar mediul social al acțiunii dramatice e cei al țărănimii românești de azi, iar bunii actori ai teatrului și-au dat din nou măsura talentului în interpretarea scenică chiar in rolurile episodice care le-au fost încredințate. E vorba de Mir
cea HindOreanu, Ovidiu 
Stoichiță, Constantin Stă- 
nescu, Anișoara Popa și 
Stelina Staicovici, care conturează cu aplomb și convingere ambianța socială și umană, în scene „de gen" pigmentate de amănunte pitorești (mincatul scovergilor etc.). Acesta e însă numai cadrul. Drama

tradi-

Anul viitor se vor implini 20 de ani de la înființarea primului cineclub din România, la Casa de cultură a studenților din București. Aproape simultan. în diferite centre ale țării au apărut și alte cinecluburi. Și nu intîmplător sămînța a- runcată de cineclubul studențesc din București a rodit mai intîi la Timișoara. Brașov și în alte puternice centre muncitorești.Setea de cunoaștere și cultură, setea de a făuri frumusețe cu mîinile proprii, specifică tineretului creator de bunuri materiale și spirituale, a dat roade. Astfel că astăzi întreaga țară cunoaște o „geografie" a cinecluburilor. al cărei peisaj se întinde de la Suceava la Dro- beta Turnu-Severin, de la Constanta la Satu-Mare, înglobînd, în sute de unități, atît mediile pe cele fiii de dar cu neri, receptivi la manifestările culturii in diversele ei forme, nu se mai mulțumesc cu vizionarea unui spectacol, ci își propun — ajutați și îndrumați de foruri competente și de organisme tutelare (sindicate, ale U.T.C., studențești, pionierești, ale creației cineaștilor) să-și manifeste spiritul creator propriu și în același timp să contribuie cu mijloacele artei îndrăgite la pro-

cesul educativ, la dezvoltarea spiritualității românești.Dincolo de unele imperfecțiuni tehnice și artistice, cineamato- rul reușește să aducă o notă de prospețime în creația artistică de gen, el activînd și valorificîndu-se în mijlocul vieții, benefi-

forței creatoare în cadrul Festivalului național al educației politice „Cintarea României" — perfecționată, amplificată, dirijată către o mai strinsă legătură cu realitatea, către o funcție artis- tic-educativă care să-și tragă sevele din munca productivă, către o

rei metodă de îndrumare au dat rezultate bune care — așa cum au fost de părere foarte mulți telespectatori — pot și trebuie să fie valorificate mai Dar aceasta nu de ajuns. Vorbind pre cinecluburi despre o realitate în plină dezvoltare, nu
larg, este des- ca

Ie producției, educației.In acest spirit trebuie înțeleasă, credem, participarea cineaștilor la buna desfășurare a festivalului național „Cintarea României". Și este plin de profunde semnificații faptul că această activi-

CINECLUBUL
ecran tot mai fidel al actualității

urbane cit și rurale. Cine- toate vîrstele, precădere ti-
ciind de acest izvor inepuizabil și mereu proaspăt, saturat de emoție adevărată, care oferă o tematică inepuizabilă.îndrumarea acestei mișcări cultural-artis- tice de masă de către Comisia de cinecluburi din cadrul ACIN (în direcția abordării unor teme majore ale societății noastre socialiste, a dezvoltării armonioase a acestei mișcări pe întreg cuprinsul patriei, a îmbogățirii cunoștințelor de cultură cinematografică a oamenilor muncii) trebuie să fie — mai cu seamă acum, cînd întreaga mișcare artistică a țării se pregătește să-și dea măsura

mai limpede înțelegere a menirii formative, educativ-politice a a- cestei activități.Pentru aceasta, credem, o atenție deosebită trebuie să se acorde, în primul rînd, îndrumării metodice, atit a cinecluburilor, cit și a animatorilor lor. De pildă, Televiziunea a inițiat un ciclu de e- misiuni, sub forma u- nor prelegeri susținute de profesioniști, în cadrul cărora s-a instituit o îndrumare competentă a creației cine- amatorilor, în același timp popularizîndu-se pelicule realizate de aceștia. Este vorba de emisiunea „Pasiuni pe 16 mm", al cărei conținut tematic și a că-

de

trebuie să uităm necesitatea abordării unor forme de pregătire cinematografică cit mai cuprinzătoare. De pildă, este imperios necesară instituirea unei susținute îndrumări în școli și facultăți, în cluburi muncitorești și la așezămintele culturale, a cinefililortoate categoriile — și nu este vorba doar de instruirea metodică, ci, în spiritul prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului, de o rodnică, in ambele sensuri, colaborare a profesioniștilor cu cineamato- rii. colaborare din care «ă rezulte pelicule uti-

tate are la temelie o substanțială experiență, pornește de la frumoase rezultate obținute de-a lungul anilor. Sînt de semnalat, de pildă, ecoul pe care îl au în rîndul maselor de oameni ai muncii numeroasele festivaluri de gen organizate pe plan local, inter județean sau național, ca și răsunetul participărilor românești la atî- tea manifestări internaționale, unde au fost prezentate și apreciate filme create de ci- neamatorii noștri pe temele cele mai diverse — de la filme de protecție a muncii la filme etnografice și folclorice sau docu- mentar-geografic» fi
MUZEUL DE 1SI0RIE ARecent, în viața spirituală a orașului Cimpulung (Argeș) a avut loc un eveniment deosebit : deschiderea, intr-un local adecvat, a Muzeului de istorie locală.Pentru strădania depusă în organizarea muzeului, lucrătorii acestuia cit și colaboratorii, ce au adus o valoroasă contribuție la acțiunea de restaurare, au fost felicitați, în cadrul momentului inaugural, de tovarășii Vasile Mohan, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., și Ion Ploscaru, prim-secretar al Comitetului orășenesc P.C.R. Cimpulung.Organizat în lumina sarcinilor e- ducative izvorîte din Programul P.C.R. și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, noul edificiu are menirea de a face cu-

CIMPULUNGULUI Șl A ZONELOR ÎNCONJURĂTOAREnoscut locul ocupat de vestigiile a- cestor meleaguri in contextul patrimoniului istoric național. în acest sens, noul muzeu înfățișează, prin exponate valoroase, mărturii de viață materială și culturală ale poporului nostru pe aceste meleaguri încă din neolitic și din epocile bronzului și fierului, ureînd pină la vestigiile așezării dacice de la Cetățeni din epoca lui Burebista și Dece- bal, și pină în perioada formării statului feudal.Exponatele valoroase înfățișează a- poi, cu rigoare științifică, Cîmpulun- gu.1 — ca una din primele capitale ale Tării Românești, ca oraș comercial și cu privilegii. Documente de recunoscută valoare documentară semnalează primele acte scrise in

limba română — cele apărute în tiparnița lui Matei Basarab. Din secolul al XIX-lea relevabile sînt mărturiile care ilustrează trecerea pe aici a lui Tudor Vladimirescu, in drum spre Tîrgoviște.De consemnat că, deși abia inaugurată, tinăra unitate muzeală își pregătește de pe acum fireasca dezvoltare. Astfel, prin strădania specialiștilor, muzeul se va imbogăți, în anul viitor, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la cucerirea independenței de stat a României, cu o nouă secție — la care se lucrează intens — secție care va înfățișa dezvoltarea economico-socială a zonei respective din anul 1921 pină în prezent, precum și perspectivele de înflorire a acestor locuri. (Gheorghe Cîrstea).

Dezvolta- miș- cineama- noas- dez- miș-
artistice... rea continuă a cării de tori din țara tră — integrată voltării întregii cări artistice a tării — constituie o realitate de preț pe care „Cintarea României" o va amplifica și aprofunda, o va îmbunătăți, în- dreptînd-o mai net către nobile rosturi educative în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Confruntați cu obiective atît de importante, pe bună dreptate se poate spune că, oricît s-ar fi realizat pină în prezent, tot mai avem încă multe de făcut. Pregătirile pentru festivalul national au început mai de mult și pentru cine- amatori. Cinecluburile din întreaga tară se pregătesc să participe la festival cu creații dedicate sărbătoririi centenarului independentei de stat a României, evocării răscoalei din 1907, cu pelicule dedicate producției, tovarășilor lor de muncă, omului care înflorește aceștia.Iubitorii celei 7-a arte — profesioniști sau amatori — au astfel un prilej excepțional de a-și arăta măiestria creatoare, de a o valorifica în spirit revoluționar, în lumina înteleptei politici a Partidului Comunist Român.

nou întrede-a

Geo SAIZESCU

certitudini I Astfel am putea defini lumea instituțiilor pentru preșcolari, aflate în țara noastrâ intr-un continuu proces 
de dezvoltare și perfecționare. Așa cum rezultâ și din secvențele de mai sus surprinse de fotoreporter în Grâdinița nr. 4 din Caransebeș Foto : s. Cristian

e în altă parte și ea irumpe în acest mediu liniștit și așezat.Drama e în sufletul lui Sîvu, omul care s-a rupt de colectivitate, de mediul în care a crescut și a plecat să-și caute împlinirea în altă parte, de unul singur, fără a o găsi insă. Drama lui Sivu, a insinguratu- lui de bunăvoie, a individualistului anarhic, care confundă libertatea cu lipsa de responsabilitate, declanșează alte drame. Una este a Milintiliei, femeia

înfruntările personajelor : Sîvu-Milintilia, Sîvu-Lie (aici autorul a găsit replici emoționante, exprimînd legătura sufletească a celor doi singuratici și „umanizarea" aprigului Sîvu), Sî- vu-Bucur.Dar argumentele de viață fiind insuficiente, drama începe de la o vreme să se consume în gol, personajele răsucindu-se pe loc și prelungind oscilațiile în mod nejustificat. Pe de altă parte, insuficienta stăpî- nire a măsurii artistice l-a
CRONICA TEATRALĂ

„Aceste anotimpuri
si cărărio

de Eugen Onu

la Teatrul de stat din Sibiu
care-1 iubește și pe care a părăsit-o după ce i-a născut un copil. Alta este a lui Lie, copilul de pripas, crescut ca păsările cerului și care, intr-un moment de răscruce, se leagă de Sivu cu o prietenie profundă, pe viață și pe moarte, prietenia unor însingurați, căutarea unui punct sprijin. Alta este a Bucur, soțul Milintiliei. re-și vede amenințat căminul. dar și liniștea satului, odată cu întoarcerea lui Sivu.Debutant în dramaturgie, după ce și-a încercat condeiul in eseistica literară și iii poezie. Eugen Onu a reușit nu numai să descopere acest filon dramatic de profunde resurse psihologice și semnificații etice, ci și să conducă desfășurarea dramei, în mod convingător pină la un punct. Declanșarea dramei, la apariția lui Sîvu. după o absență de ani, în curtea lui Bucur, e realizată cu bune mijloace artistice, ca și unele din

în de lui ca-

dus pe autor pe întortocheatele cărări ale „literaturizării" și „poetizării" excesive, ajungînd Ia formulări artificiale, convenționale. De aci o notă de factice care străbate uneori în relațiile între personaje (Sîvu-Milintilia) și lungimi care diluează conflictul.Aceste cusururi ale textului au apărut cu evidență și în spectacolul pus in scenă la Teatrul din Sibiu de Dan Alecsandrescu. regizorul fiind prea îngăduitor față de excrescențele verbale ale piesei. Or. la prima prezentare scenică a unei piese, atunci cind e vorba și de o lucrare de debut. îndatorirea regizo
rului este și de a veghea la 
desăvirșirea textului de 
scenă. Altfel, Dan Alecsandrescu a lucrat cu grijă și atenție fiecare moment, plasind acțiunea intr-un cadru scenic realist „prea realist" chiar, mănunte de cotidian în scenografia lui

Rotaru, care nu aripi poeziei) și cu claritate actorii deznodămîntul dramei. Dez- nodămint, spre cinstea autorului, logic, în logica dramei și a caracterului personajului principal, totodată de profundă semnificație etică. Un happy-end ar fi fost cu totul convențional și artificial. Plecarea lui Sîvu pentru totdeauna, ca o sancțiune pe care și-o aplică singur, e un act de demnitate, care ridică tonusul moral al eroului Ia înălțimea asumării unei conștiințe lucide, responsabile, de mare frumusețe, în ciuda unor fisuri de compoziție, de care am vorbit, Sivu reprezintă un erou dramatic izbutit, care, nu mă indoiesc, va atrage interesul mai multor actori pentru interpretarea sa.Sandu Popa a surprins ceva din răscolirile interioare ale personajului, din forța trăirilor acestuia, dar, împrumutînd tonuri forțate, în intenția de a da mai multă robustețe și, e- ventual, primitivism, a căzut pe alocuri în artificial. In rolul Milintiliei, Kitty 
Stroescu a adus gravitatea emoției reținute, asprimea menită a acoperi și chiar a încălzi sentimentele, cu bune mijloace artistice, poate nu cu destulă căldură și flexibilitate. Dan Turbatu a adus în scenă candoarea și puritatea lui Lie, pitorescul cam de suprafață, dar și luminozitatea acestuia. Corect în rolul lui Bucur —

prea dă conducînd spre TN JUDEȚUL ARAD

trasee turistice

(poate cu a- rural, 
Vasile

mai puțin atent urmărit de _ . a O notă de pitoresc și tinerețe, la dimensiunile cerute de rol, a însemnat Geral
dine Basarab în Genuta.O dramă psihologică, dezvăluind sensuri etice fără didacticism, cu mijloace literare în curs de perfecționare ; un spectacol corect, care ar fi putut avea o atitudine mai activă față de text. Premiera de la Sibiu, pe care am văzut-o pe scena Teatrului „A. Davila" din Pitești, în cadrul săptă- mînii dedicate „dialogului teatrului cu publicul", se înscrie ca o modestă și o- norabilă contribuție la acest început de stagiune.

autor — ton Buteandrd fost solemn și reținut.

După cum am fost informați, O.J.T. Arad se preocupă de continua îmbunătățire a condițiilor și serviciilor pe care le solicită turiștii români și străini care poposesc în.................frumoasele ristice din ultimii ani, terială, și capacitatea a fost mult sporită și se află în continuă dezvoltare. De exemplu, în acest an, pe frumoasa faleză a riu- lui Mureș din municipiul Arad s-a dat în folosință un nou hotel — „Parc", cu 308 locuri, dispunînd și de o bogată rețea de unități pentru servirea turiștilor : restaurant, braserie, bar de zi, florărie, frizerie, coafură, birou turistic. La rîndul său, popasul turistic „Camping" și-a sporit capacitatea de cazare de Ia 80 la 130 de locuri, urmînd ca, în curînd. să fie dotat cu un restaurant, un magazin etc. După încheierea lucrărilor dc amenajare la hotelurile „Parc", „Ardealul" și la popasul turistic, capacitatea de cazare se va dubla in comparație cu anul 1971 și se va îmbună-■ tăti substanțial.Dat fiind faptul că Aradului ii este specific turismul de tranzit, atenția lucrătorilor Oficiului județean de turism se îndreaptă — așa după cum ne informa tovarășul director Eugen Popescu — spre asigurarea unui sejur cit mai plăcut atit în oraș, cit și la punctele turistice din județ. După cum se știe, un punct de a- tracție ii constituie

pelocalitate sau trasee tu- județ. In baza main special de cazare,

clădirea vechiului teatru, care își păstrează forma inițială, dar și amintirea spectacolelor Iui Mihail Pascaly, avîndu-1 ca sufleur pe Mihai Eminescu. Turiștii sînt invitați să vadă și actualul hotel „Ardealul", fostă stație han, care zeulmonica de stat și Biblioteca municipală. Cetatea Aradului, capela Sf. Fiorian, Teatrul de stat și instituțiileÂrad.Un județ doială, stațiunea Mo- neasa, care se impune tot mai mult în circuitul turistic national

de poștalion și Palatul cultural, găzduiește Mu- județean. Filar-
muzicale dinsejur plăcut în îl oferă, fără in-

și internațional. Dotărilor existente aici li se vor alătura în acest cincinal, alte două hoteluri totalizind 400 de locuri, cu bază proprie de tratament. Ambianța plăcută a stațiunii este completată de frumoasele împrejurimi, unde se află cariera de marmură Grota Ursului, peșterile Liliecilor și Cristalelor, virful Izoi, hanul cu specific pescăresc de la Dezna.Iubitorilor de drumeție și de folclor li se oferă posibilitatea de a participa la „Tir- gul sărutului" din Hălmagiu, la renumitele nedei din Tara Zărandului, la serbările cîmpenești. (Constantin Simion)

Hoteiul „Astoria" din Arad

• ARGEȘ. La Leordeni s-au desfășurat „Zilele teatrului sătesc". Au participat artiști amatori din 13 județe. Teatrul „Ale
xandru Davila" a prezentat, in premieră pe țară, „Moartea lui Vlad Țepeș" de Dan Tărchilă (regia : Mihai Radoslăvescu). La Întreprinderea de textile, la „Ar- geșana" și la combinatul de articole tehnice din cauciuc are loc un festival al filmului documentar românesc. „Valori ale artei 
naive românești" se intitulează expoziția deschisă recent la Pitești. • Casa corpului didactic a prezentat un simpozion privind sprijinirea diferențiată a elevilor • BUZĂU. „Toamna culturală buzoiană" a programat o sesiune de comunicări științifice cu tema „Creația populară, parte integrantă a culturii noastre socialiste" • ARAD. La Vin- 
ga, Șicula, Lipova. Gurba și Ira- 
toșu au avut loc programe artistice dedicate istoriei și luptei Partidului Comunist Român • 
Expoziția de carte „1877, anul in
dependenței", expunerea „Romanul istoric al lui Mihail Sa- doveanu", concursul „Cine știe, răspunde" pe tema „Epopeea de la 1877", recitalul de poezie „Patriei libere, partidului iubit" sînt cîteva manifestări recente organizate la Arad în întîmpinarea centenarului independenței • 
IAȘI. Opera Română din Iași a 
împlinit 20 de ani de activitate. Momentul a fost marcat prin premiera cu opera „Tosca", urmată de spectacole cu ,.Othello", „Nunta lui Figaro", „Ion Vodă cel Cumplit", „Rîul, ramul...", montaj literar prezentat de Teatrul Național „Vasile Alecsan- dri". Recitaluri de canto, urmate de discuții cu publicul, o expoziție de costume și fotomontaje cu aspecte din activitatea operei au completat programul aniversar. • VASLUI. La Birlad, prof, univ. Mihai Berza, directorul Institutului de studii sud-est europene, a vorbit despre lupta poporului român pentru eliberare de sub dominația otomană. Filarmonica „Moldova" 
din Iași și-a inaugurat noua stagiune permanentă birlădea- nă cu un concert-lectie pentru tineret. La Vaslui au avut loc manifestări culturale dedicate savantului Emil Raco- viță, originar din aceste locuri
• HUNEDOARA. Un schimb de 
experiență cu toți responsabilii centrelor de radioficare și radioamplificare din județ s-a desfășurat timp de două zile. In Valea 
Jiului continuă acțiunile educative, organizate „la gura minei".-Brigada artistică a Clubului din Vulcan a prezentat programul „Nici piine fără muncă, nici muncă fără piine". Centrul 
de librării din Deva a deschis o expoziție de carte tehni- co-științifică pe șantierul hidrocentralei de pe Riul Mare
• BACAU. La Bacău, Buhușl, în comunele Nicolae Bălcescu, Pir joi și Stănișești s-au desfășurat simpozioane și dezbateri organizate de Muzeul județean de istorie și artă, dedicate centenarului independenței naționale. Teatrele populare din Slă- 
nic și din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au prezentat piesele „Tache, Ianke și Cadîr" și „Capul". Intîlniri cu brigăzile științifice au avut loc la Moinești, Buhuși și Tg. Ocna • IALO
MIȚA. La Slobozia a fost constituită o brigadă cultural-edu- cativă complexă, care a prezentat expuneri însoțite de proiecții de filme și diapozitive referitoare la războiul de independentă și la răscoala din 1907, la Amara. Cosîmbești, Suditi, Săveni, Ciocănești, Gheorghe Doja, Gildău • VlLCEA. In 
cadrul festivalului 
rul glorios" concursul „Prietenii pentru pionieri. 
vilceană" este genericul concursului interjudețean de muzică ușoară, ajuns la cea de-a IV-a ediție, desfășurat la Rm. Vilcea c SUCEAVA. Cursurile 
Universității politice și de con
ducere s-au deschis cu simpozionul „30 de ani de la Victoria în alegerile parlamentare a Blocului partidelor democratice". 
Biblioteca județeană a prezentat în mai multe întreprinderi, instituții și școli cărțile recent apărute referitoare la cucerirea independenței de stat a României.

„Centena- a fost organizat istoriei", „Con.s^e/afza

Margareta BARBUTA Corespondenții „Scînteli'
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Președintele Nicolae Ceausescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului R. S. Cehoslovaceîn alocuțiunea rostită în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor, ambasadorul LUMIR HANAK a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii de partid și de stat cele mai cordiale salutări tovărășești din partea președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace, a Adunării Federale, a guvernului și popoarelor Cehoslovaciei, iar poporului romăn urări de mari succese în construcția socialistă a patriei.După ce a evocat tradiționalele legături de prietenie și strînsă colaborare dintre poporul român și popoarele ceh și slovac, călite în lupta comună împotriva fascismului, ambasadorul cehoslovac a spus :„Pe baza unității de țeluri ale construcției socialismului și a intereselor comune de clasă, relațiile frățești dintre ambele popoare s-au ridicat la un nivel superior, au dobîndit noi dimensiuni, nemaiîntîlnite și au deschis ample perspective colaborării reciproce. între țările noastre prietene s-au creat toate premisele pentru continua extindere și dezvoltare a relațiilor multilaterale reciproce, care contribuie la întărirea și aprofundarea colaborării concrete și planificate în domeniile politic, ideologic, economic, tehnico-științific, cultural, comercial, al cooperării și specializării în producție, ca și al relațiilor turistice și al legăturilor în alte domenii de interes comun11.„Dezvoltarea cu succes a socialismului în Cehoslovacia și România — a spus în continuare vorbitorul — creează continuu premise favorabile pentru întărirea relațiilor reciproce de prietenie și colaborare, la a căror lărgire și adîncire contribuie în- tr-c măsură hotăritoare și concluziile și n .-uitatele întîlnirilor reprezentanților de partid și de stat. în special, stimate tovarășe secretar general și președinte, ale întîlnirilor dumneavoastră cu conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Gustav Husak.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea fermă că prietenia tradițională, colaborarea frățească, simpatia reciprocă dintre popoarele noastre și identitatea țelurilor socialiste ale țărilor noastre, bazate pe principiile marxism-leni- nismului, se vor dezvolta în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală11. „Rezultatele încununate de succes obținute în construirea socialismului în ambele noastre țări — a spus în continuare vorbitorul — au o pondere remarcabilă în întărirea influenței și a- tracției ideilor socialiste în lume și în consolidarea unității țărilor comunității socialiste, care obțin, în cadrul alianței Tratatului de la Varșovia și în cadrul legăturilor economice multilaterale din C.A.E.R.. importante succese, atît în dezvoltarea internă, cit și în domeniul relațiilor internaționale11.„Cehoslovacia și România — a menționat apoi ambasadorul — Împreună cu celelalte țări socialiste, depun eforturi pentru îndeplinirea și realizarea măsurilor cuprinse In Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, promovează coexistenta pașnică intre state cu orinduiri sociale diferite, destinderea situației interna

ționale și sprijină noii pași în lupta pentru pace, progres social și libertatea popoarelor11.In încheiere, vorbitorul a spus 5 „Vă asigur, în modul cel mai sincer, că activitatea mea de ambasador al Republicii Socialiste Cehoslovace în frumoasa dumneavoastră țară socialistă o voi îndrepta, în special, spre dezvoltarea necontenită a prieteniei, alianței și colaborării multilaterale cehoslovaco-române, în avantajul popoarelor Cehoslovaciei și României, în interesul socialismului, al păcii și progresului mondial11.A luat apoi cuvîntul președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Mulțumind pentru salutările tovărășești transmise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace, Adunării Federale, guvernului federal și popoarelor Cehoslovaciei socialiste un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes în opera de construcție socialistă.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Relațiile tradiționale dintre poporul român și popoarele Cehoslovaciei au un rol important în dezvoltarea colaborării dintre țările și partidele noastre. Acestea s-au evidențiat în luptele comune pentru eliberarea națională și socială, pentru apărarea suveranității și independenței naționale, pentru victoria socialismului în țările noastre. Ele au fost cimentate prin sîngele vărsat în comun în lupta împotriva fascismului. Putem spune că, în condițiile cînd țările noastre construiesc noua 'orînduire socială, acestea s-au ridicat pe o treaptă superioară.Doresc să remarc cu deosebită satisfacție cursul ascendent al colaborării și cooperării economice, tehni- co-științifice și culturale, care se dezvoltă continuu. O contribuție importantă la progresul relațiilor ro- mâno-cehoslovace o au întîlnirile și convorbirile, la diferite niveluri. între reprezentanții de partid și de stat din România și Cehoslovacia. Consider că există toate condițiile ca relațiile româno-cehoslovace să cunoască și în viitor o dezvoltare tot mai puternică, în spiritul relațiilor de deplină egalitate în drepturi, de respect al Independenței și suveranității naționale, de avantaj reciproc și întrajutorare tovărășească, care stau Ia baza relațiilor noastre11.„Poporul român — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — urmărește cu viu interes și se bucură sincer de rezultatele obținute de popoarele Cehoslovaciei socialiste prietene, sub conducerea partidului lor comunist, în construirea societății socialiste dezvoltate și le urează să obțină succese tot mai mari în realizarea în viață a hotărîrilor celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.La rîndul său. poporul nostru înfăptuiește neabătut Programul adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Sub conducerea partidului său. poporul nostru desfășoară o

vastă activitate consacrată dezvoltării forțelor de producție. înfloririi științei, culturii și învățămintului, perfecționării continue a relațiilor sociale, ridicării nivelului de trai, adînciril democrației socialiste, formării omului nou, constructor conștient al viitorului său.Creșterea continuă a potențialului economic al țărilor noastre creează premise favorabile pentru amplificarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre ele. contribuie la întărirea forțelor socialismului, la creșterea influenței și prestigiului său în lume.în actualele condiții internaționale, colaborarea dintre partidele și țările noastre contribuie la intensificarea luptei pentru pace, democrație, securitate și colaborare în Europa, pentru soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale cu participarea tuturor statelor și afirmarea cu mai multă putere în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi și echității, ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale11.„Așa cum este cunoscut — a menționat tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin politica sa externă România acordă o atenție deosebită prieteniei și colaborării cu țările socialiste, convinsă că această contribuie la dezvoltarea tuturor acestor țări, la promovarea unui nou tip de relații internaționale, la creșterea prestigiului socialismului în lume. Acordăm o mare atenție lărgirii relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu tinerele state independente, cu țările nealiniate și, totodată, extindem colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participăm activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.Ne pronunțăm pentru lichidarea subdezvoltării — rezultat al politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste — pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea mai rapidă a tuturor statelor, și în primul rind a celor rămase mai în urmă, să înlesnească accesul larg și neîngrădit al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii contemporane. Poporul român este ferm hotărît să-și aducă contribuția, împreună cu țările socialiste, cu forțele înaintate de pretutindeni, la cauza păcii și colaborării, la formarea unei lumi mai drepte și mai bune11.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului cehoslovac succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o atmosferă cordială, tovărășească, cu noul ambasador al Republicii Socialiste Cehoslovace, Lumir Hanak.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost, de asemenea, de față membri ai Ambasadei Cehoslovaciei la București.

Primire la primul ministru ai guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mânescu, a primit, în cursul zilei de joi, în vizită de rămas bun, pe Robert P. Cameron, ambasadorul Canadei la București, în
legătură cu încheierea misiunii sale în.tara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă cordială. R. P. BULGARIA

Cronica
Vizita delegației de acti

viști ai Partidului Muncii din 
Coreea. La invitat’a c.c. al P.C.R., o delegație de activiști ai Partidului Muncii din Coreea, condusă de Mun Hiăng Se, adjunct de șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a făcut o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, în perioada 9—18 noiembrie. Delegația a avut întîlniri și convorbiri la C.C. al P.C.R., la ministere și comitete județene și municipale de partid, a vizitat obiective economice și social-culturale din județele Iași, Neamț, Bacău, Mureș.Joi, delegația a fost primită de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au participat Stefan Kiss, secretar de stat la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, activiști de partid.Acord Joi după-amiază, Ion Cosma, ministrul turismului, și Frank Briceno Fortique, președintele Corporației naționale de turism din Venezuela, au semnat Acordul guvernamental în domeniul turismului între România și Venezuela.★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a-

zileifacerilor externe al Algeriei. Abdelaziz Bouteflika, pentru felicitările a- dresate cu prilejul zilei naționale a acestei țări. ★A sosit în Capitală Lars Erik Hedstrom, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă România.♦Și-a încheiat misiunea în țara noastră Malcolm R. Booker, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Australiei în Republica Socialistă România. ★La Biblioteca Centrală de Stat a fost organizată o expoziție cuprin- zînd o selecție din cărțile portugheze aflate în colecțiile bibliotecii. Sînt prezentate lucrări în limba portugheză din domeniile literaturii, artei și științei, precum și o serie de volume editate in alte limbi dedicate acestei culturi. ★Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, joi seara, la cinematograful „Capitol11 din Timișoara. a avut loc un spectacol cu filmul „Jaroslaw Dabrowski11. manifestare ce se înscrie în cadrul Zilelor filmului din Republica Populară Polonă. organizate în țara noastră.★Joi a fost semnată, Ia Centrala România-film, o înțelegere privind colaborarea româno-venezueleană în domeniul cinematografiei. Sînt prevăzute organizarea- reciprocă de gale și zile ale filmului, realizarea de coproducții, schimburi de vizite între specialiști și de informații cinematografice etc.

Electronica la PravețAnul 1976 a adus în marile magazine din Sofia care au raioane pentru vînzarea ceasurilor de mină, alături de cunoscute mărci internaționale, ceasuri cu cuarț marca „Pra- veț“ — nume cunoscut In întreaga Bulgarie ca aparținînd unei așezări de la poalele de nord ale Balcanilor. Pravețul definește astăzi o localitate care, deși mică, dispune de o industrie modernă, fiind unicul furnizor din țară de ceasuri electronice de mină, de ampermetre și voltmetre.Conectat la circuitul Industrial al Bulgariei cu o producție anuală de peste 7 milioane leva, realizată de cei 650 de angajați ai fabricii de aparate electrice, satul celor peste2 600 locuitori nu a renunțat totuși nici un moment la prima îndeletnicire a moșilor și strămoșilor săi — agricultura. Numai că a- gricultorii de astăzi din Praveț valorifică în cu totul alte condiții rodnicia celor peste3 000 de hectare de pă- mînt arabil care înconjoară satul. Specializați în creșterea ani

malelor, prin înființarea aici, în anul 1973, a unei moderne ferme de vaci pentru lapte, cooperatorii din satul Praveț obțin de pe cîmpurile irigate nu 2 000 kg fin uscat la hectar, cît realizau în trecut, ci 5 000 și chiar 6 000 kg.O altă mîndrie a locuitorilor satului, ne spunea Katia Vasileva Ivanova, secretara Comitetului comunal al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, este școala medie sportivă. Pe lîngă școală se amenajează un modern complex sportiv în care se vor pregăti 1 200 de copii veniți aici din toată Bulgaria.Dacă hărnicia este o trăsătură esențială a locuitorilor satului — realizările lor în producție, ca și cele edili- tar-gospodărești fiind o mărturie convingătoare în acest sens — o altă mare însușire a lor este ospitalitatea, în fiecare an. numeroși oaspeți, din Bulgaria și prieteni de peste hotare, vizitează aceste meleaguri. Printre aceștia se numără și locuitori ai satului românesc Scornlcești,

cu care Pravețul întreține strînse legături de prietenie.— Ne leagă cea mai frățească prietenie, ne spune secretarul comitetului P.C.B. din Pra- veț, Dimitar Naidenov. Am fost pînă acum de cinci ori în România, și de fiecare dată m-am întors cu amintiri dintre cele mai frumoase și mai calde. Ne bucurăm sincer de realizările prietenilor noștri din Scornicești, pe care le-am putut vedea șl la noi, anul trecut, cu prilejul expoziției pe care au organizat-o aici și sperăm să ducem mai departe și să îmbogățim experiența noastră comună.în bulgara veche Pra- veț, înseamnă „drum drept11 — denumire simbolică. într-adevăr, la Praveț își face drum drept și larg — odată cu electronica, cu recoltele tot mai bogate, cu întreaga dezvoltare a acestei așezări — bunăstarea tuturor locuitorilor săi ; expresie a marilor prefaceri aduse de anii socialismului pe pămîn- tul Bulgariei prietene.
C. AMARIȚEI

R. D. GERMANĂ

De la Direcția generală a drumurilorCa urmare a înrăutățirii condițiilor atmosferice. Direcția generală a drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că de la 18 noiembrie 1976 a fost suspendată circulația tuturor categoriilor de autovehicule pe drumul național 7 C — Transfăgărășan în
sectorul Bîlea Cascadă-Bîlea Lac- Tunel-Capra. Pe versantul nordic se poate circula pe șoseaua națională Făgăraș — Sibiu pînă la cabana Bîlea Cascadă, iar de aici se poate ajunge în tot timpul iernii pînă la o altitudine de peste 2 000 de metri cu ajutorul telefericului. (Agerpres).

Popas in „citadela fulgerelor"
(Urmare din pag. I)orașul a pregetat, cu ambiție și perseverență, să dea sens și valențe durabile manifestărilor de ordin spiritual, acumulate în cursul istoriei pentru a le amplifica în așa măsură, încît astăzi, prin înfăptuiri temeinice și de înalt nivel, cum sînt Universitatea, Teatrul Național, rețeaua de instituții literar-artistice, case memoriale etc. — să se poată vorbi la Craiova de afirmarea unei veritabile dimensiuni culturale, cu reverberații pe plan național. Și poate că cel mai emoționant lucru din toate» este în acești ani din urmă, tot în Orașul Băniei, afirpaarea„3ji_mensiunii lui istorice. Fiindcă muzeul de istorie recent reamenajat nu este doar un lăcaș de pioasă punere în valoare

a trecutului Istoric ; prin amploarea, multitudinea mărturiilor, puterea lor de a convinge — prin argument științific și prin emoție — el are capacitatea de a releva trecutul ca pe o dimensiune a prezentului. Ceea ce înseamnă vechi relicve sau urme, evocînd trecerea prin timpul istoric a Iul Mihai întregitorul, a lui Tudor din Vladimir și a atîtor altora, capătă aici temeinicia pietrei, a unui permanent mesaj către eternitate, iar noi, cei care pășim prin acest templu al memoriei sacre, rămînem convinși de un lucru : Craiova socialistă, citadelă., a..puterii fulgerelor, este deopotrivă și Craiova acestor bărbați, cârd. Viețuind sau trecînd prin ea pentru a-și îndeplini misiunea către patrie, au așezat de fiecare dată o piatră durabilă la temelia orașului.
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LA DRAGAȘANI: 
Balcaniada de haltere■Sala de sport a orașului Drăgășani ve» găzdui între 19 și 21 noiembrie întrecerile celei de-a șaptea ediții a Balcaniadei de haltere. La această tradițională competiție balcanică și-au anunțat participarea sportivi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Turcia.Din Iotul român care se pregătește pentru Balcaniadă fac parte, printre alții. Stan Paraschiv. Marian Grigo- raș, Alexandru Kiss, Virgil Dociu și Nicolae Parapancea.

LA TIMIȘOARA : 
„Crosul de toamnă"Printre cele mai reușite competiții sportive de masă organizate anul a- cesta la Timișoara se numără și „Crosul de toamnă11. Au participat peste 12 000 de tineri din întreprinderi, instituții, școli și facultăți. O comportare bună au avut-o elevii de la Liceul nr. 3 și de la Școala generală nr. 7, care au ocupat cele mai multe poziții fruntașe. La seniori, titlurile de campioni au fost cucerite de Adriana Popa (Universitate) și Samuil Bărbosu (liceul industrial). (Cezar Ioana).

Notele bune la învățătură sau permisul 
de acces în școala sportivă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Peisaje maritime în plină transformareRostock. O zi strălucitoare de vară, cu un cer boltit peste portul în care, sub pavilioane multicolore. se leagănă nave venite de pe mările lumii.La bordul unei nave de coastă, un grup de ziariști străini invitați într-o croazieră de-a lungul danelor portului sînt salutați de tovarășul Ernst Timm, primul secretar al Comitetului regional P.S.U.G. Rostock. de alți activiști de partid și de stat.Amintind că în afară de Rostock. R. D. Ger- nană mai are încă două porturi maritime — Wismar și Stralsund — interlocutorii arată că cei 20 000 de oameni ai muncii care lucrează în sistemul transporturilor maritime ale țării au obținut în anii 1971-1975 remarcabile succese. Cantitatea bunurilor încărcate și descărcate în cele trei porturi s-a ridicat la 80 milioane tone. De asemenea. în timpul ultimului cincinal flota comercială a R. D. Germane a continuat să fie modernizată.
R. P. UNGARĂ

iar capacitatea ei de transport a fost sporită. Numai în cursul anului trecut echipajele celor peste 200 de nave comerciale ale R.D.G. au transportat 12,5 milioane tone mărfuri, față de 8,5 milioane tone în 1970. Să revenim însă la Rostock. Vorbind de modernizarea acestuia. tovarășul Ernst Timm arată silueta unei uriașe instalații, înaltă de 50 de metri, care domină toate cele 68 de macarale ale portului. Prin intrarea în funcțiune a acestei instalații, capacitatea de încărcare și descărcare a portului Rostock a crescut cu încă 2,2 milioane tone anual.Pe lîngă cele 33 de spatii de- ; depozitari pe care le adăpostește. portul dispune . astăzi de cinci măr! hale pentru păstrarea îngrășămintelor pota- sice și o hală specială pentru fructe.In anii ultimului plan cincinal, pe șantierele navale ale R. D. Germane au fost construite 379 nave cu un deplasa

ment total de 1,6 milioane tone.Un popas la șantierul naval din Stralsund conturează „pe viu11 imaginea progresului tehnic din această ramură industrială. Șantierul naval „Volkswerft11 este format dintr-un singur corp de hale așezate cap la cap. în care se poate urmări lesne cum iau naștere traulerele — de la formele lor embrionare pînă la stadiul final al lansării. Cei 7 500 de constructori lansează la fiecare 12 zile un super- trauler — o remarcabilă realizare a industriei navale a R. D. Germane.Tovarășul Karl Dietmann. directorul general... , gț acestui șantier, ține să e“ videntieze legăturile Rd !cbdperare dintre unitatea pe care o conduce și întreprinderi similare din România și să ne vorbească despre contactele cu specialiștii români, pe care le-a caracterizat ca fiind deosebit de utile.
C. VARVARA

• La Praga a început un turneu internațional masculin de volei rezervat echipelor studențești. In primul joc. selecționata României a întrecut cu 3—0 formația R. D. Germane.• La Tel Aviv s-a disputat primul meci dintre echipa locală Elizur (Israel) și formația Rapid București, contind pentru optimile de finală ale competiției europene feminine de baschet „Cupa Liliana Ronchetti11. Baschetbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 97—82 (45—40). Partida retur se va desfășura în ziua de 24 noiembrie, la București.• In preliminariile campionatului mondial de fotbal : la Paris. Franța — Irlanda 2—0 (0—0) ; la Glasgow, Scoția — Țara Galilor 1—0 (1—0) : la Lisabona. Portugalia — Danemarca 1—0 (0—0).• Rezultate înregistrate în „Cupa cupelor11 la baschet masculin (meciuri tur in cadrul optimilor de finală) : Gdansk — Radnicki Belgrad 101—94, Courtrai (Belgia) — Slavia Praga 96—83. Hoegsbo (Suedia) — Forst Cantu (Italia) 95—101. A.B.C. Viena — Villeurbanne 92—83.

• In localitatea norvegiană Molde s-a disputat meciul international a- mical de handbal dintre selecționatele feminine ale Norvegiei și R. D. Germane. Handbalistele din R. D. Germană au terminat învingătoare cu 11—9 (8—7).• La Sofia s-a disputat meciul dintre echipa locală Levski Spartak și formația vest-germană Kickers Stuttgart, contînd pentru „Cupa orașelor tîrguri11 la tenis de masă masculin. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 5—1.• Disputat ieri în Capitală, meciul internațional amical de volei masculin dintre formațiile Dinamo București și Levski Spartak Sofia s-a terminat cu scorul de 3—0 (15—12, 15—11, 15—11) în favoarea sportivilor bucureșteni.• Astăzi, Sala sporturilor din Brașov va găzdui partida internațională de handbal dintre selecționatele masculine ale României și R.F. Germania. Jocul va începe Ia ora 18,00. Revanșa se va disputa șîmbătă, la Ploiești.

în momentul în care în zona de nord din Constanța, alături de bă- trîna școală a cartierului, cu zidurile roase de vreme, a apărut o școală nouă, copiii au avut un motiv în plus de bucurie : școala veche fusese destinată instruirii copiilor în cîteva discipline sportive. Așa a a- părut la Constanța, cu zece ani în urmă, prima școală sportivă. Și tot așa se explică puternicul sprijin din partea tuturor locuitorilor din împrejurimi, concretizat anual în zeci și zeci de mii de ore de muncă volun- tar-patriotică. pentru amenajarea sălilor de antrenament, a terenurilor sportive, pentru dotarea școlii cu tot ceea ce avea nevoie, sporind astfel volumul de investiții acordat de stat.Acum, școala sportivă nr. 1 din Constanța dispune de 4 săli de gimnastică. 5 terenuri de volei, baschet și handbal, amenajate cu instalații nocturne, două săli mari de sport, din care una a fost dată în folosință recent, fără să mai punem la socoteală vestiarele, cabinetul medica] și celelalte utilități.Cu doi ani în urmă, într-o altă zonă de construcții masive, în partea de vest a orașului, a mai apărut o scoală sportivă (nr. 2), de data aceasta construită din temelii cu această destinație. Noua clădire adăpostește o sală de box, una de haltere, o sală de pregătire fizică și alta de lupte, în timp ce împrejurimile sînt împărțite geometric în 8 terenuri de tenis cu zgură și ciment. în acest an, noua școală a mai primit ca zestre un cămin și o cantină cu 217 locuri, de care beneficiază cei mai talentați copii veniți din toate, școlile județului.

în prezent, cele două școlii numără peste 3 000 de elevi. Le-am vizitat de mai multe ori, la diferite ore din zi Constatarea este1 aceeași : în săli, pe terenuri se lucra intens la aparate, se făceau antrenamente, se deprindeau subtilitatea și agilitatea unor mișcări și reflexe. într-un cuvînt, este o cheltuială imensă de
Din experiența școlilor 
sportive constânțene 

în pregătirea tinerilor 
— prin sport — pentru 

muncă, pentru viață

energie, pentru ca sportivii să capete acele calități atît de rivnite : dîrze- nie, tenacitate, curaj Incepînd de la primele ore ale dimineții — și, de multe ori, pînă seara tîrziu (așa se explică prezența instalațiilor nocturne) — elevii se pregătesc zilnic sub directa supraveghere și îndrumare a celor peste 50 de cadre didactice și antrenori.— Specificul activității noastre — ne explică Sorin Popescu, directorul școlii nr. I — constă în aceea că sportivii noștri sînt, de fapt, elevii tuturor școlilor și liceelor din oraș unde, ca toți școlarii, au programe riguroase, unii învață dimineața, alții după amiaza și numai o părticică din timpul liber și-o pot dedica disciplinelor sportive pentru care au optat și pentru care sînt dotați. Ca

atare, timpul trebuie fructificat la maximum, cu condiția absolut obligatorie ca orele de antrenament să fie riguros respectate și fără ca a- cestea să impieteze asupra pregătirii școlare. Mai mult chiar, la cele două școli sportive nu sînt admiși decit elevii cu note bune Ia învățătură. Ca atare, profesorii de sport și antrenorii țin o permanentă legătură cu școlile de unde provin elevii, le urmăresc rezultatele la învățătură și in fiecare trimestru se fac analize soldate, dacă e cazul, cu eliminarea celor care nu își îndeplinesc în mod exemplar obligațiile școlare, paralel cu pregătirea sportivă. De aici, deviza ca sportivii să fie în același timp și fruntași Ia învățătură. în acest scop, există o foarte bună colaborare cu familiile elevilor, pentru organizarea strictă și fructuoasă a timpului liber — cu efecte din cele mai bune de ordin educativ.Dintre actualii și foștii elevi ai școlii nr. 2, mulți sînt sportivi în loturile naționale și reprezentative ale țării. Un bilanț încă neîhcheiat pe acest an arată că școala sportivă nr. 1 a dat 33 de sportivi în loturile republicane, iar reprezentanții ei au cîștigat la întreceri 7 titluri de campioni naționali, au stabilit 3 noi recorduri republicane și au cîștigat 46 de medalii. Desigur, rămîn foarte multe de făcut în privința selecției și a instruirii, astfel ca randamentul acestor unități sportive școlare să atingă nivelul cerințelor actuale în sportul de performanță.
George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii"

MineleIn partea cea mai de sud a Ungariei, în apropiere de frontiera cu Iugoslavia, se întinde lanțul munților Mecsek, care conferă pitoreștilor meleaguri ale județului Bara- nya o însemnătate economică deosebită. Căci în inima acestor munți, a căror înălțime nu depășește 700 metri, se află mari avuții — zăcăminte de cărbune, rezerve de minereu de fier, de aur și uraniu.Existența acestor bogății era cunoscută de multă vreme. De altfel, încă în veacul trecut au fost deschise un șir de mine la Komlo, Szarvăr, Na- gymanyok și în alte localități. Dar adevăratul avînt al exploatărilor carbonifere din această zonă a fost marcat în perioada de după eliberarea Ungariei de sub fascism, în anii rodnici ai construcției socialiste, cînd importante fonduri și resurse materiale au fost alocate pentru dezvoltarea și modernizarea minelor

din munțiidin munții Măcsek. Cărbunele extras aici este de calitate superioară, fiind foarte solicitat. în prezent, minele din Mecsek furnizează anual aproape 3 milioane și jumătate de tone de cărbune. O parte din cărbunele extras este transformat, chiar in incinta întreprinderii miniere, în brichete care sint folosite la încălzitul locuințelor.Astăzi, fiecare al treilea muncitor din județ lucrează la a- ccastă întreprindere, care dispune și de o uzină electrică proprie, de o fabrică de cocs, de instalații pentru reducerea conținutului de cenușă din cărbune, secții de construcții și de transport. Munca grea din mine este ușurată de mașini și instalații moderne. care asigură realizări tot mai mari.în exploatările miniere au fost doborîte, pină acum, mai multe recorduri în muncă. Cu ani în urmă, cind brigada condusă de Năgy Miklds, de la

Mecsek. mina Istvan 2, a reușit să înainteze 60 metri într-o lună, oamenii au rămas surprinși. Dar această reușită a fost eu mult depășită. La scurtă vreme, brigada lui Gyenes Janosi a depășit acest record. Au urmat apoi altele, ne spune secretarul de partid, și nu există lună sau chiar zi în care să nu se înregistreze aici ceva nou.Odată cu minele s-au dezvoltat și localitățile din preajmă. La Pecs, de pildă, s-a construit un splendid cartier pentru mineri, iar la Komlo s-a înălțat practic o nouă așezare, un adevărat oraș al minerilor.Schimbările înnoitoare din această zonă sînt încă o mărturie semnificativă a capacităților creatoare ale oamenilor muncii din Ungaria prietenă, o nouă ilustrare a realizărilor dobîndite în edificarea noii orîn- duiri.
Aurel POP

• „AUTOCAR OLIM
PIC". Presa sovietică a prezentat macheta unuia dintre „autocarele olimpice11 menite să servească, în 1980, în timpul Jocurilor Olimpice de la Moscova, la transportul turiștilor. După cum scrie ziarul, autovehiculul va avea între 32 și 44 de locuri, un bufet cu frigider, instalație de aer condiționat, televiziune, radio-telefon. Un spațiu important este rezervat pentru transportul bagajelor. Prototipul vehiculului va fi construit, pînă la sfîrșitul anului acesta, într-o uzină din Lvov, urmînd să devină operațional în 1980.

• RECORD DE TRA
FIC PRIN CANALULDouă caravane de nave.una venind din nord și cealaltă din sud, însumînd în total 74 de

vase, au trecut joi Canalul Suez — ceea ce constituie un record în istoria acestei căi de apă, de la redeschiderea ei, în iunie anul trecut. Prima caravană este formată din 34 de nave, a doua — din 40, încărcătura lor totalizînd 2 141100 de tone — cifră, de asemenea, record. Printre cele 14 petroliere, care fac parte din componența caravanelor, sînt și două gigant: unul olandez de 210 000 tone și unul irakian de 152 000 tone.
• INSECTICID NE

POLUANT. „Ageratum Hou- stonianum11, o plantă ce crește pe continentul american, este imună la atacurile insectelor parazite. Pornind de la această recunoaștere, oamenii de știință au izolat din această plantă două substanțe care acționează asupra glandelor insectelor, sto- pînd producerea hormonilor sexuali al acestora. Parazit» devin, astfel, sterili. Insecticidul

natural izolat din „ageratum houstonianum" s-a dovedit deosebit de eficace împotriva he- mipterelor, din care fac parte și ploșnițele. După părerea specialiștilor, substanțele respective ar putea sta la baza unei noi generații de insecticide, care să nu afecteze mediul înconjurător.
• VEHICUL EOLIAN. Un prototip de vehicul rutier funcționînd atît pe bază de e- nergie eoliană, cît și de electricitate a fost pus la punct de un inginer american. Această mașină, în greutate de numai 340 de kg, cu caroserie aerodinamică din fibre de sticlă, poate circula cu o viteză de 70 km pe oră. Pentru aceasta este nevoie ca Vîntul să aibă o intensitate de numai 16 km pe oră. In cazul cind intensitatea vintului este mai mare, vehiculul acumulează energia în acumulatoarele sale, dobîndind astfel o autonomie de croazieră destul de mare. O companie californiană a

anunțat producerea, pentru început, în serii mici, a acestui model de autovehicul al viitorului.
• UN CÎNTĂREȚ AL

SICILIEI. Unul din cei maiprețuiți scriitori contemporani ai Italiei, Ercole Patti, a încetat din viață la Roma, în vîrstă de 72 de ani. Originar din Sicilia, Patti și-a început cariera literară încă la vîrsta de 15 ani, prin publicarea de nuvele cu subiect sicilian. Primul său roman, „Frumoasele cartiere11, datează din anul 1940. El a publicat apoi cîteva zeci de alte romane, multe din ele referitoare tot Ia Sicilia, dintre care „Un foarte frumos noiembrie" (1954) este considerat drept cea mai bună lucrare a sa.

• SCHIMBĂRI LA 
STRATFORD-ON-AVON. Fostul premier al Marii Britanii, pină în martie, anul acesta, Harold Wilson, a fost ales în unanimitate președinte al companiei „Royal Shakespeare Theatre11, în cadrul reuniunii consiliului de administrație, la Stratford-on-Avon. Cercurile artistice britanice așteaptă cu curiozitate să vadă ce ...politică va aplica fostul om de stat în conducerea celebrei companii din orașul natal al lui Shakespeare.

• ALBINE „BLÎNDE". După nu mai puțin de 25 de ani de cercetări asidue, oamenii de știință ai Institutului apicol de pe lîngă Universitatea din Frankfurt pe Main (R.F.G.) au

reușit să crească albine inofensive, care nu își mai îndreaptă atacurile împotriva omului. A- ceste albine au fost obținute prin selecționarea și încrucișarea celor mai blînde exemplare ale albinelor Krainer, răspîn- dite în Austria — o specie relativ mai pașnică decît altele. Numai în cazuri deosebit de grave, ca de pildă distrugerea stupului, albinele „blînde" fac totuși uz de ace.
® SEMIPREPARATE 

MEDICALE DIN PLANC
TON MARIN. Pe litoralul estic a! Islandei, in golful Bra- dyfjdrdur, a fost dată în funcțiune o fabrică care produce, pe bază de plancton marin, concentrate folosite în industria medicamentelor. Producția a- nuală este de 7 000 de tone. Pentru funcționarea fabricii la întreaga capacitate este nevoie de o cantitate de 25 000 de tone

de plancton, colectată cu ajutorul unei „drăgi plutitoare". Uscarea planctonului se face utili- zind căldura gheizerelor, atit de abundente pe insulă.
• DIN COSMOS, PE 

PĂMÎNT. Conform unor calcule, 16 000 tone de materie interplanetară se abat anual asupra planetei noastre. In această cantitate intră circa 500 meteoriți de diferite dimensiuni și, in proporție de 80 la sută, particule de praf cosmic.
• NAVĂ CARTO

GRAFICĂ. Serviciul de navigație din Franța a lansat o navă fluvială destinată studiilor cartografice. în lungime de 28 metri și avînd un deplasament de 60 tone, nava permite să se stabilească cu precizie — datorită instalațiilor cu care este dotată — configurația

fundului apelor curgătoare deschise navigației. Cu ajutorul ei, se vor întreprinde expediții în vederea cartografierii fundului Senei, Marnei și altor cursuri de apă.
•ÎN APĂRAREA 

LIMBII. La Paris a luat ființă o Asociație lingvistică ce își propune să mobilizeze marele public relevînd necesitatea de a se respecta limba națională împotriva oricărei poluări. Asociația va veghea — precizează agenția France Presse — la aplicarea unei legi din decembrie 1975 care urmărește să protejeze pe cetățean contra introducerii barbarismelor și altor abuzuri în materie lingvistică, bunăoară interzicînd în comerț etichetele redactate în limbi străine. Asociația cuprinde 1 500 de membri, între care academicieni, alte personalități culturale, foști miniștri etc.
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GÎNOIIRI PRIETENEȘTI 
în preajma întilnirii dintre tovarășii 

(icolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
OPINIA PUBLICĂ SOVIETICĂ SALUTA APROPIATA VIZITĂ 

ÎN ROMÂNIA A SECRETARULUI GENERAL AL C.C. AL P.C.U.S.Anunțarea apropiatei vizite de prietenie în România, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a trezit un viu interes în rîndurile oamenilor sovietici, care nutresc convingerea că această vizită, convorbirile la nivel înalt pe care le va prilejui vor marca un moment deosebit de important în dezvoltarea și adincirea legăturilor de prietenie frățească și colaborare rodnică dintre cele două partide și țări, în interesul cauzei socialismului, progresului și păcii în lume. Ca expresie a acestui interes, paginile ziarelor, emisiunile posturilor de radio și televiziune din aceste zile cuprind numeroase relatări privind aspecte semnificative din viata și preocupările actuale ale poporului român, marile realizări obținute de oamenii muncii din țara noastră în construcția socialistă, în înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea al P.C.R.împreună cu colegi de la agenția de presă „Novosti", am stat de vorbă cu un șir de oameni sovietici din diferite domenii de activitate, care ne-au împărtășit gîndurile lor despre importantul eveniment pe care îl constituie apropiata întîlnire dintre secretarii generali ai P.C.R. și P.C.U.S., aprecieri despre multilaterala colaborare româno-sovietică, precum și impresii din recentele vizite făcute în țara noastră.„Colectivul nostru are relații rodnice cu muncitorii români", ne-a declarat PAVEL SOROKIN, secretarul comitetului de partid al U- zinei de rulmenți nr. 1 — una din cele mai mari întreprinderi moscovite. Unitatea de țeluri și de idealuri ale clasei muncitoare, lupta pentru construirea societății comuniste în țara noastră și a societății socialiste în România favorizează stabilirea celor mai strînse contacte în toate domeniile între popoarele noastre. Muncitori, tehnicieni, ingineri de la u- zina noastră sînt oaspeți frecvenți ai României socialiste. La rîndul nostru, sintem bucuroși să-i primim pe oaspeții români. Călătorind prin România în repetate rînduri ne-am convins că popoarele român și sovietic sînt animate de un țel comun, acela de a înainta pe drumul creării noii societăți.Neîndoielnic, apropiata vizită de prietenie la București a tovarășului L. I. Brejnev va fi urmărită cu cel mai viu interes de popoarele sovietice și de poporul român, de întreaga opinie mondială. Colectivul uzinei
La încheierea vizitei tovarășului
L. I. Brejnev in R. S. F. Iugoslavia
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agențiile de presă transmit:

BELGRAD 18 (Agerpres). — în Comunicatul privind vizita de prietenie efectuată de Leonid Ilici Brejnev in R.S.F. Iugoslavia și convorbirile acestuia cu Iosip Broz Tito se arată că părțile au evidențiat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor dintre U.R.S.S. și R.S.F.I., dintre P.C.U.S. și U.C.I. Ele au convenit să desfășoare, în continuare, un dialog deschis și constructiv între cele două partide, să dezvolte pe mai departe contactele între guvernele și parlamentele celor două țâri, precum și colaborarea economică reciproc avantajoasă. Pornind de la obiectivul comun al construirii socialismului și comunismului, ele consideră că respectarea fermă a principiilor suveranității, independenței, egalității, neamestecului în treburile interne, precum și respectul față de interesele, experiența și practica ce reflectă particularitățile istorice, naționale și pe plan internațional ale fiecărei țări, față de independenta și libertatea în alegerea diferitelor căi ale dezvoltării sociale, ca și colaborarea benevolă, tovărășească, internaționalistă a celor două partide și țări reprezintă o bază trainică pentru întărirea în continuare a relațiilor prietenești bilaterale.U.R.S.S. și R.S.F.I. s-au pronunțat pentru măsuri hotărîte de încetare a cursei înarmărilor și pentru realizarea în final a dezarmării generale și totale, declarîndu-se în favoarea convocării unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. în problemele dezarmării și pentru convocarea unei conferințe mondiale pentru dezarmare.
Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.MOSCOVA 18 (Agerpres). — La Kremlin s-a deschis sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.. anunță agenția T.A.S.S. Pe agenda sesiunii figurează planul dezvoltării economiei naționale a R.S F.S.R. pe peri-

GENEVA

Lucrările reuniunii privitoare la viitorul Rhodesiei 
se vor încheia la 20 decembrieGENEVA. — Ambasadorul britanic Ivor Richard, care prezidează Conferința de la Geneva în problema Rhodesiei, a anunțat că lucrările reuniunii se vor încheia la 20 decembrie — informează agenția France Presse. citind surse ale delegației Marii Britanii.Anterior, delegațiile populației de culoare grupate în „Frontul patriotic", conduse de Joshua Nkomo și Robert Mugabe, au cerut președintelui lucrărilor de la Geneva să stabilească nu numai data pe care o a- vansează Marea Britanie pentru acordarea independenței teritoriului, ci și data încheierii conferinței. Delegațiile „Frontului patriotic" au relevat că, în caz contrar, reuniunea ar putea fi prelungită pe un termen nedefinit, la presiunea reprezentan

noastre salută din toată inima noua întîlnire dintre conducătorii partidelor comuniste ale țărilor noastre".Referindu-se la legăturile prietenești dintre Comsomolul leninist și Uniunea Tineretului Comunist din România. VLADIMIR GRJGORIEV, secretar al C.C. al U.T.C.L., a ținut să evoce un recent eveniment care a avut loc la București, respectiv, în- tîlnirea dintre reprezentanții tineretului român și tineretului sovietic :„Am participat la această întîlnire și vă pot spune că ea a fost o adevărată sărbătoare a frăției — declară interlocutorul nostru. Ea a demonstrat cu o nouă forță dezvoltarea continuă a unității ideologice și po-
Corespondență 
din Moscova

litice a tineretului din România socialistă și Uniunea Sovietică. Fiecare din noi, participanții la întîlnire, am primit cu sentimente de fierbinte recunoștință cuvintele de salut cordial adresate de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele României. Acestea au constituit o expresie a grijii conducătorilor partidelor comuniste față de generația tînără, față de viitorul țărilor noastre.Comsomoliștii, întregul tineret sovietic salută vizita de prietenie a tovarășului L. I. Brejnev în România. Această vizită va sluji, fără îndoială, întăririi frăției revoluționare și solidarității dintre țările și popoarele noastre".Savantul de renume mondial acad. PAVEL LOBANOV, președintele A- eademiei de științe agricole a Uniunii Sovietice „V. I. Lenin", a ținut să evoce marea satisfacție pe care i-au produs-o vizita făcută astă-vară în România socialistă și numeroasele întîlniri cu oamenii de știință români specialiști în agricultură. „îmi face o mare plăcere să remarc, a spus d-sa, creșterea permanentă a contactelor dintre Academia unională de științe agricole și Academia de științe agricole și silvice a Republicii Socialiste România. De la schimbul de informații, de elaborări metodice trecem tot mai frecvent la cercetări comune într-o serie de mari probleme actuale ale științelor agricole. Acum, în preajma vizitei tovarășului L. I. Brejnev la București — a sub

S-a dat o înaltă apreciere Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și Actului final al acesteia. U.R.S.S. și R.S.F.I. consideră că reuniunea ce urmează să aibă loc în anul 1977 la Belgrad în vederea efectuării unui schimb constructiv de o- pinii asupra măsurilor și mijloacelor țnenite să asigure deplina înfăptuire a celor convenite la Helsinki va constitui un stimulent util în realizarea acestei sarcini.Comunicatul arată că părțile văd în mișcarea țărilor nealiniate unul din principalii factori ai politicii mondiale, cu o contribuție activă la lupta pentru pace, securitate, destindere și colaborare pe baze egale, pentru crearea unui sistem echitabil de relații politice și economice internaționale.Clasa muncitoare, partidele comuniste și muncitorești și alte forțe progresiste acționează în condiții diferite, ceea ce generează diversitatea formelor și căilor luptei pentru socialism, dar aceste deosebiri obiective nu trebuie să împiedice colaborarea multilaterală dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare și progresiste, în lupta pentru progres social și pace în întreaga lume — se spune în comunicat. P.C.U.S. și U.C.I. au dat o înaltă apreciere rezultatelor Conferinței'de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din Europa.L. I. Brejnev l-a invitat pe I. B. Tito să facă o vizită în Uniunea Sovietică. Invitația a fost acceptată cu satisfacție.
oada 1976—1980, planul economic pe 1977 și bugetul republicii pe anul 1977.La lucrările sesiunii participă tovarășii Leonid Brejnev, Nikolai Pod- gornii și alți conducători sovietici.

ților regimului rasist de la Salisbury, care doresc ca data acordării independentei Rhodesiei să fie amînată cit mai mult.John Reinhardt, secretar de stat adjunct ai S.U.A. însărcinat cu afacerile publice, care a sosit miercuri la Geneva, nu va lua noi inițiative în cadrul Conferinței asupra viitorului constitutional al Rhodesiei, ci va menține numai contactul cu participanții — transmite agenția France Presse, citind surse ale delegației americane.încă de la deschiderea conferinței, cu trei săptămîni în urmă, delegația S.U.A. a deschis la Geneva un „birou de legătură", în cadrul căruia J. Reinhardt a purtat convorbiri cu celelalte delegații prezente la sediul conferinței. 

liniat omul de știință sovietic — se poate constata că larga și multilaterala colaborare sovieto-română se îmbogățește permanent, pe baza năzuinței reciproce de a lărgi și adînci contactele în cele mai diferite domenii".Tovarășul VASILI KONOTOP, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), a apreciat că „noile întîlniri și convorbiri dintre L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele României socialiste, vor contribui la continua întărire a colaborării dintre U.R.S.S. și România în construcția socialistă și comunistă". Interlocutorul a constatat că „se dezvoltă și se întăresc relațiile frățești dintre P.C.U.S. și P.C.R. pe temelia indestructibilă a marxism-leninismu- lui, a principiilor internaționalismului proletar". Subliniind că „oamenii sovietici prețuiesc prietenia tradițională cu poporul român", interlocutorul a ținut să releve „rolul considerabil al Asociației de prietenie . sovieto-română în ce privește dezvoltarea contactelor multilaterale dintre oamenii muncii din cele două țări și popularizarea în rîndurile opiniei publice sovietice a realizărilor obținute de poporul român în construcția socialistă". Totodată, a adresat Asociației române pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.), la a cărei conferință națională a participat, urări de „succese continue în nobila activitate de întărire a prieteniei și colaborării între cele două popoare".în încheiere, tovarășul Konotop a adăugat: „Oamenii sovietici se bucură sincer de succesele României frățești în construcția societății socialiste. urează poporului român noi victorii în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.".Am redat mai sus conținutul doar al cîtorva convorbiri ; în același spirit au decurs și multe altele, avute în aceste zile cu oamenii sovietici. A- cesta este spiritul prieteniei frățești, al satisfacției depline in legătură cu apropiata vizită, al convingerii că noile convorbiri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev vor face ca prietenia frățească, legăturile de colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre să se adîncească și mai mult, în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii în lume.
Laurențiu DUȚA

La încheierea convorbi
rilor dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R.D. Germane și Republicii Guineea-Bissau, conduse de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și, respectiv, Luis Cabrai, secretar general adjunct al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), președintele Consiliului de Stat al republicii, au fost semnate mai multe documente, între care acordurile cu privire la colaborarea tehnico-ști- ințifică și comercială între cele două țări. în cadrul convorbirilor au fost examinate posibilitățile de dezvoltare pe multiple planuri a colaborării bilaterale, precum și probleme internaționale actuale.

Opțiuni politice ale P.S.I. Comitetul Central al Partidului Socialist Italian a aprobat, miercuri seara, la Roma, fără voturi negative, rezoluția politică a partidului. Documentul, relatează agenția France Presse, apreciază că participarea la guvern a Partidului Socialist nu poate avea loc decît în cadrul unui cabinet de urgență (din care ar mai face parte neapărat Partidul Comunist), excluzînd orice posibilitate de creare a unei coaliții democrat-creș- tine-socialiste. P.S.I. a criticat politica actualului guvern democrat-creș- tin al lui Giulio Andreotti, pe care îl apreciază ca inadaptat situației actuale din Italia.
Președintele Egiptului, Anwar Sadat, a primit o delegație a Camerei Reprezentanților a S.U.A., condusă de Lester Wolff (democrat. New York). în acest cadru, au fost abordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale, o atenție specială fiind a- cordată situației din Orientul Apropiat.

Cu prilejul vizitei oficia
le în India a președintelui Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, Ia Delhi au fost semnate programul de schimburi culturale între cele două țări pe perioada 1977—1978, un acord naval și protocolul privind schimburile de mărfuri indiano-bulgare pe anul 1977.

Amenzi pentru participa
re la grevă în Spania. A?cn' ția France Presse relatează că 75 de persoane arestate în Spania pentru participarea la greva din 12 noiembrie au fost condamnate la plata unor amenzi care se ridică la 1 850 000 pesetas. Cea mai mare parte a persoanelor, ale căror amenzi variază între 15 000 și 40 000 pesetas, sînt acuzate de a fi organizat pichete în fața uzinelor și întreprinderilor în timpul grevei declanșate la chemarea sindicatelor oamenilor muncii și de a fi distribuit literatură „ilegală".

SOFIA

Întîlnire în probleme 
ale colaborării culturaleSOFIA 18 (Agerpres). — în capitala bulgară a avut loc in zilele de 16 și 17 noiembrie o întîlnire în probleme ale colaborării în domeniul culturii. Au luat parte reprezentanți ai secțiilor de resort ale Comitetelor Centrale al Partidului Comunist Bulgar, Partidului- Comunist din Cehoslovacia, Partidului Comunist din Cuba. Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Comunist Român, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. întîl- nirea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, creatoare și prietenească.

în dezbaterile Comitetului politic al O.N.U.

„Este necesară adoptarea unor măsuri 
concrete de dezarmare46NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — în Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra problemelor dezarmării. în declarațiile lor, un mare număr de reprezentanți ai statelor relevă urgența pe care o comportă adoptarea unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear.Reprezentantul Somaliei în comitet a declarat că adincirea procesului de destindere poate fi obținută doar prin măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear, și prin încetarea cursei înarmărilor. Vorbitorul s-a declarat pentru convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problemelor dezarmării.Delegatul R.D.P. a Yemenului a a- preciat că realizarea dezarmării este cerută de interesele destinderii, ale progresului economic și social al tuturor națiunilor. Vorbitorul s-a pronunțat pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale, dedicată problemelor dezar

LA ANIVERSAREA O.N.U.D.I,

în sprijinul eforturilor de industrializare 
ale țărilor in curs de dezvoltareVIENA 18 (Agerpres). — La Viena, în marea sală a Palatului Hofburg, în prezența președintelui țării-gazdă și cu participarea corpului diplomatic acreditat în capitala austriacă, a avut loc o ședință festivă prilejuită de împlinirea a zece ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială O.N.U.D.I. Directorul executiv al O.N.U.D.I., Abdel Rahman Khane, a evocat drumul parcurs de O.N.U.D.I. într-un deceniu, răspunderile sale majore în contextul eforturilor actuale pentru

La Institutul pentru economia 
sistemului mondial socialist din 
Moscova a avut loc, sub auspi
ciile Asociației de prietenie so
vieto-română, o adunare dedi
cată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea dr, Nicolae Lupu, 
militant al mișcării democratice 
din România.

în cursul turneului elec
toral ora?u' Osaka — cel maiimportant centru industrial din vestul Japoniei)— primul ministru Takeo Miki a reafirmat hotărîrea sa de a rămîne în fruntea guvernului, în cazul în care Partidul Liberal Democrat va cîștiga alegerile generale programate la 5 decembrie.

Din Roma se anuntă ca prl* ma întîlnire dintre reprezentanți al sindicatelor și patronatului din Italia asupra problemelor costului miinii de lucru și productivității s-a încheiat fără rezultate concrete. Cele două părți — care s-au reunit la invitația guvernului Andreotti în vederea realizării unui acord într-un interval de o lună, pentru a permite guvernului să adopte, ulterior, măsurile necesare în domeniul respectiv — au rămas pe pozițiile lor inițiale.
Inundațiile din p™vinc!a ,n- doneziană Java de Est, ca urmare a ploilor torențiale căzute în ultimele zile, au provocat moartea a 136 de persoane, s-a anunțat la Djakarta. Echipele de salvare mobilizate în regiunea sinistrată se află în căutarea altor 50 de persoane date dispărute. 4 000 de locuitori au rămas fără adăpost.
Republica Populară Chi

neză — informează agenția China Nouă— a efectuat cu succes o nouă experiență cu o bombă cu hidrogen. „Guvernul chinez declară din nou că niciodată și în nici o împrejurare R. P. Chineză nu va fi prima care va face uz de arme nucleare. Guvernul și poporul chinez vor depune, ca întotdeauna. eforturi împreună cu popoarele și țările iubitoare de pace din lume pentru realizarea telului măreț al interzicerii totale și distrugerii generale a armelor nucleare" — subliniază agenția China Nouă.
„Concorde" pe o rută 

Londra - Dallas? compania engleză „British Airways" și compania americană „Braniff International" au deschis negocieri în problema deschiderii unei linii aeriene Londra—Dallas (capitala statului Texas), via Washington, cu avioane „Concorde" închiriate. Ruta Londra — Dallas va fi acoperită în șase ore și 30 de minute — aproximativ jumătate din timpul necesar în prezent pentru alte tipuri de avioane. Orice acord în acest sens va trebui să fie aprobat de Departamentul aviației civile și de Ministerul Transporturilor ale S.U.A.

Regele Norvegiei l-a primit 
pe ambasadorul românOSLO 18 (Agerpres). — Maiestatea Sa Olav al V-lea, regele Norvegiei, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Norvegia, Teodor Vasiliu, în legătură cu prezentarea scrisorilor sale de acreditare.Cu acest prilej, dii\ partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a fost transmis suveranului norvegian un mesaj de prietenie, însoțit de urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul norvegian.Mulțumind călduros, regele Norvegiei a rugat să se transmită președintelui României urările sale cele mai bune de sănătate și fericire personală, iar poporului român — de noi realizări pe calea progresului și bunăstării.

mării, și a unei conferințe mondiale pentru dezarmare.în favoarea reluării negocierilor a- supra problemei fundamentale a dezarmării generale și totale s-a pronunțat în discursul său reprezentantul Indiei. El a arătat că, in concepția țării sale, înfăptuirea dezarmării generale și totale trebuie să asigure canalizarea uriașelor resurse irosite pentru cursa înarmărilor în direcția lichidării rămînerii în urmă a țărilor în curs de dezvoltare.în intervențiile lor, reprezentanții Turciei, Australiei și Irlandei au exprimat îngrijorarea guvernelor respective în legătură cu continuarea cursei înarmărilor și cu pericolul nuclear.

instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat — printr-un mesaj prezentat de directorul general al oficiului O.N.U. la Geneva — contribuția susținută a organizației la sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare de a se Industrializa și la promovarea unei largi cooperări internaționale în acest domeniu, evidențiind procesul actual de adaptare a structurilor și activităților O.N.U.D.I. la nevoile și cerințele mereu crescînde ale popoarelor.

Consiliul de Securitate se va reuni vineri 19 noiembrie, ora 22,00 G.M.T., pentru a examina problema admiterii Republicii Populare Angola în Organizația Națiunilor Unite. Reuniunea Consiliului a fost cerută de ambasadorii la O.N.U. ai statelor Benin, Libia și Tanzania, într-o scrisoare adresată președintelui în exercițiu al Consiliului.
Conferința generală a 

UNESCO, ale cărei lucrări se desfășoară la Nairobi, a adoptat o rezoluție privind politica Israelului în teritoriile arabe ocupate Documentul, prezentat de un grup de 29 de state arabe și africane și adoptat cu 73 de voturi pentru, șase împotrivă și 30 de abțineri, condamnă, drept „contrare drepturilor omului și libertăților lui fundamentale, orice violări de către Israel a drepturilor populațiilor din teritoriile arabe ocupate la o educație și o viață culturală națională".
încheierea 

simpozionului 
de istorie 

româno-austriacLa Viena s-au încheiat lucră
rile primului simpozion romăno- 
austriac de istorie. Cu acest pri
lej, au fost prezentate comuni
cări privind unele probleme fun
damentale ale cercetării istorice 
in România si Austria. La înche
ierea simpozionului, delegația 
de istorici români a fost primită 
de către ministrul austriac al 
Științei si cercetării, dr. Hertha 
Firnberg, care a relevat impor
tanța deosebită a acestei mani
festări ce se înscrie în contextul 
bunelor relații existente pe mul
tiple planuri între România si 
Austria.

Avionul sovietic de pa
sageri „TU154" 3 sosit 13 18 noiembrie la Kotonou, inaugurînd noua rută a „Aeroflot“-ului ce face legătura dintre Moscova și o serie de capitale din Africa de Vest.

Un tribunal sud-coreean a condamnat la închisoare pe diferite termene cinci studenți sub acuzația că „au încălcat prevederile decretului privind interzicerea activităților antiguvernamentale". Agenția U.P.I. precizează că cei cinci tineri fuseseră arestați încă din luna martie pentru că au scris și publicat o lucrare în versuri în care denunțau climatul politic și social existent la ora actuală în Coreea de sud.
Primul ministru tailan- 

dOZ, Thanin Kraivixien, a anunțat că peste 300 de studenți, participanți

Vizita delegației U.G.S.R. in R.P. UngarăBUDAPESTA 18 (Agerpres). — Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care face o vizită de prietenie și schimb de experiență în R. P. Ungară, s-a întîlnit cu Bela Biszku, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.întrevederea, la care a participat
Raportul Comisiei economice O.N.U.
pentru Europa relevă ritmul susținut 

de dezvoltare a țărilor socialiste
La Națiunile Unite 

s-a dat publicității ra
portul Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Eu
ropa, care subliniază, 
între altele, că tendința 
țărilor Europei occiden
tale de a depăși recesiu
nea economică a suferit 
o pauză mai mare decît 
era de așteptat, înrăută
țind astfel o situație 
deja precară. Importuri
le statelor vest-europe- 
ne au crescut mai rapid 
decît exporturile, agra- 
vindu-le balanța de 
plăți, al cărei deficit a

atins, pe ansamblul a- 
cestor țări, 8,6 miliarde 
dolari. Șomajul continuă 
să rămînă la niveluri 
foarte ridicate.

Prin contrast, raportul 
subliniază că dezvoltarea economică a statelor socialiste din Europa de răsărit și a Uniunii Sovietice a continuat în 1975 și în prima jumătate a anului curent (perioadă pentru 
care existau date cen
tralizate) cu o medie de peste 5 la sută. De a- semenea, s-au realizat

LIBAN

Măsuri de normalizare a vieții Ia BeirutCea de-a treia fază a planului de instaurare a păcii în Liban, conform acordului de la Riad, urmează să înceapă sîmbâtă în zonele de nord și sud ale țării. O brigadă blindată formată din 500 vehicule și 4 000 militari, cărora li se vor alătura forțe siriene, vor intra sîmbătă în orașul Tripoli, pentru a prelua controlul asupra acestui oraș — anunță agenția France Presse, citind surse libaneze.în ultimele două zile, „căștile verzi" și-au consolidat pozițiile la Beirut, exercitînd un control riguros asupra situației generale 'din capitala libaneză. Autoritățile libaneze continuă între timp eforturile de normalizare a serviciilor publice. în acest scop, președintele Elias Sarkis a avut o serie de contacte cu numeroase personalități.Pe străzile Beirutului, buldozerele au intrat in acțiune ; se fac pregătiri in vederea sporirii debitului de curent electric și apă livrate populației și pentru restabilirea rețelei comerciale.Aeroportul internațional din Beirut va fi redeschis traficului aerian în- cepînd de vineri. Directorul aviației civile din Liban, Zoheyr Beidoun, a cerut tuturor salariaților aeroportului din Beirut să-și reia de joi activitatea. Traficul aerian pe aeropor
B B B B B B B B B B B B Bla demonstrațiile împotriva regimului de dictatură militară, vor fi condamnați pentru „acțiuni subversive". Totodată, șeful guvernului de la Bangkok, a afirmat că „în Tai- landa nu este loc pentru nici un fel de elemente de opoziție".

La Viena 3 3vut loc 0 nou9 ședință plenară în cadrul negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală.
Miniștrii pentru cerceta

rea științifică din țările 
Pieței comune S_3U reunit joi> la Bruxelles, pentru a examina o serie de probleme referitoare, îndeosebi, la finanțarea programului de cercetări pe perioada 1977—1980. Comisia Pieței comune propune un program consacrat aproape în întregime cercetărilor din domeniul energiei.

în Danemarca, în primele nouă luni ale acestui an s-a înregistrat, în balanța de plăți, un deficit de 8.3 miliarde coroane, față de 3 miliarde pe tot parcursul anului trecut. în perioada amintită, rezervele valutare ale țării au scăzut cu peste 2 miliarde coroane.
Regele Marocului, Hassan al II-lea, va efectua o vizită oficială în Franța în perioada 22—25 noiembrie. El va avea convorbiri cu președintele Giscard d’Estaing.
Deficit. Deficitul balanței comerciale externe a Marii Britanii a fost în octombrie a.c. de 360 milioane lire sterline. După aprecierile economiștilor, la finele anului financiar în curs, deficitul balanței comerciale externe a țării va ajunge la aproximativ 4 miliarde lire sterline.
Demisie. Ministrul ecuadorian al finanțelor, Cesar Roballno Gonzaga, și-a prezentat demisia — informează surse oficiale din Quito. Se menționează că săptămîna trecută Danilo Carrera Druet a fost demis din funcția de administrator al Băncii Centrale.
Numărul membrilor Partl- dului Comunist din Olanda a crescut, în primele zece luni ale anului a- cesta, cu 1 100. Din 1972 și pînă în prezent au intrat în rîndurile P.C. din Olanda 2 500 de noi membri — informează agenția T.A.S.S.

Probleme acute pentru țările nordiceîn urma unei reuniuni de două zile cu ușile închise, care a avut loc la Stockholm, miniștrii de finanțe ai țărilor nordice au dat publicității un comunicat în care se arată că „perspectivele economiei occidentale apar m prezent mai slabe decît cu citeva luni în urmă. Aceasta înseamnă probleme speciale pentru țările mici, cu deficituri considerabile ale balanței de plăți, cum sînt Danemarca, Finlanda, Norvegia și, într-o oarecare măsură. Șued_ia“._ în aceste condiții, reprezentanții guvernelor țărilor nordice consideră că S.U.A., Japonia și alte țări cu balanța de plăți favorabilă trebuie să întreprindă măsuri pentru a-și stimula propriile economii și capacitatea de import a acestora și, în acest fel. să ajute țările menționate să-și redreseze și ele balanțele comerciale și de plăți.

Sandor Gaspar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al C.C.S., s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.
★Delegația U.G.S.R. a avut convorbiri cu o delegație a C.C.S. din R.P. Ungară. condusă de Sandor Gaspar. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri și informații cu privire la activitatea celor două centrale sindicale pe plan intern și internațional.

creșteri în producția a- gricolă a acestor țări.
Subliniind tendința spre amplificare continuă a comerțului Est- Vest, raportul citat ara

tă că, odată cu îmbună
tățirea progresivă a ter
menilor de schimb Est- 
Vest și cu .înlăturarea 
majorității restricțiilor 
din calea exporturilor 
țărilor socialiste europe
ne spre piețele occiden
tale, aceste exporturi 
vor înregistra creșteri 
mai rapide in următorii 
ani.

tul capitalei libaneze fusese suspendat în iunie a.c., ca urmare a 1 Molurilor de artilerie ce au avu'? jc între părțile implicate în conflict.Cotidianul libanez „Al Safir" a dat publicității textul unui raport care cuprinde planul președintelui Sarkis privind reconstrucția Libanului. Potrivit acestui raport, sectorul particular este considerat incapabil să asigure o redemarare a economiei, fără un sprijin larg din partea statului. La rîndul lui, statul însuși ar avea nevoie pentru a întreprinde reconstrucția națională de un ajutor financiar extern. în același timp, prioritatea priorităților este considerată reluarea activității economice în întreaga țară. în acest sens, se are în vedere crearea unui Consiliu al dezvoltării și reconstrucției, a cărui principală misiune ar fi orientarea și controlarea operațiunilor de credit. *DAMASC. — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser A- rafat, a revenit joi la Damasc pentru convorbiri cu oficialitățile siriene. După cum informează agenția W.A.F.A., Arafat s-a aflat în vizită la Damasc și miercuri, cînd a fost primit de președintele Hafea El Assad.
0 adunare solemnă 3 3VUt loc la Damasc cu prilejul împlinirii a șase ani de la declanșarea Mișcării de redresare din Republica Arabă Siriană, inițiată la 16 noiembrie 1970 de președintele Hafez El Assad. în numele Partidului Baas Arab Socialist. la adunare a luat cuvîntul Abdul Halim Khaddam, membru al conducerii partidului, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe.
întrevedere. La 22 noiembrie va avea loc la Casa Albă prima întîlnire, după alegeri, dintre t raid Ford și președintele ales al S.U.A., Jimmy Carter. Potrivit declarației unui purtător de cuvînt al Casei Albe, vor fi examinate, în cadrul a- cestei întrevederi, modalitățile de transferare a administrației către Jimmy Carter, care își va prelua mandatul de președinte la 20 ianuarie 1977. Președintele ales al S.U.A., Jimmy Carter, se va întîlni sîmbătă cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.
Premiul Albert Lasker, creat 

pentru recompensarea cercetări
lor care au condus la reducerea 
efectelor principalelor cauze ale 
deceselor și maladiilor in lume, 
a fost acordat Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.) pen
tru rezultatele obținute în lupta 
împotriva variolei, prima mala
die eradicată in întreaga lume, 
și doctoriței americane Rosalyn 
Valour, pentru că a pus la punct 
o metodă de măsurare a unor 
substanțe ca hormonii, virușii si 
medicamentele. Este pentru pri
ma dată cînd o femeie primește 
un asemenea premiu.

Guvernul panamez 3re ln vedere, într-o viitoare etapă, crearea unui partid unic în țară — a declarat premierul Omar Torrijos. El a precizat că acest partid trebuie să fie organizat pe principiul eligibilității organelor sale de jos în sus. iar activitatea sa trebuie să se bucure de sprijinul maselor populare.
Primul ministru al Repu

blicii Sri Lanka, Sirim3v° Bandaranaike, a părăsit Tokio, la sfîrșitul unei vizite oficiale de o săptămînă în Japonia. Ea a conferit cu primul ministru nipon, Takeo Miki, și cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri din capitala japoneză. A fost, de asemenea, primită de împăratul Hirohito.
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