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PLENARA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Marți, 2 noiembrie 1976, au în

ceput lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

1. Programul de măsuri privind 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste în domeniul ideologic și" culturii 
socialiste ;

2. Propuneri privind îmbunătățirea 
unor prevederi ale Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1977; proiectul 
Bugetului de stat pe același an ;

3. Raportul cu privire la aprovizio
narea populației pe anul 1976 și Pro
gramul privind aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe tri
mestrul IV 1976 și semestrul I 1977;

4. Măsuri cu privire la reducerea 
duratei săptăminii de lucru ;

5. Propuneri privind introducerea 
unui nou sistem, simplificat, de impu
nere a retribuției, prin plata de că

tre unitățile socialiste a impozitului 
calculat la fondul total de retribuire, 
în locul impozitului actual calculat pe 
fiecare angajat;

6. Propuneri cu privire la desfiin
țarea impozitului pe veniturile agri
cole ale gospodăriilor populației și in
troducerea unui impozit fix pe hectar;

7. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă, ca 

invitați, prim-secretari ai comitetelor 
județene de partid, șefi și adiuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R,, cadre 
de conducere din ministere, instituții 
centrale și organizații de masă, re- 
dactori-șefi ai presei centrale.

PORUMBUL
recoltat de pe 60 la sută 

din suprafață

Ampla participare la muncă, buna folosire a mijloacelor 

de transport fac posibili și necesară incheierea lucrărilor 

in cursul acestei săptămini intr-un mare număr 

de unități ugricole
Intrucit recoltarea culturilor pe

risabile practic s-a încheiat, acum 
toate forțele din agricultură sînt 
concentrate la culesul porumbului
— principala cultură cerealieră a 
tării. Comandamentele județene și 
comunale au stabilit ca. în această 
săptămînă, să se rea/lizeze, prin 
participarea tuturor locuitorilor sa
telor și folosirea la maximum a 
mijloacelor mecanice, un ritm de 
lucru superior celui de pînă acum, 
atît la culesul, cit și la transportul 
și depozitarea porumbului.

Roadele aplicării măsurilor luate 
se oglindesc și în datele centrali
zate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, din care re
zult^ că pînă ieri, 2 noiembrie, po
rumbul a fost strîns de pe 1 565 300 
hectare, ceea ce reprezintă aproape 
60 la sută din suprafața cultivată, 
în cooperativele agricole din județele 
Brăila. Botoșani și Buzău lucrările 
sînt pe terminate, iar în cele din 
județele Olt, Ilfov, Tulcea, Mehe
dinți, Dîmbovița și Suceava, porum
bul a fost strîns de pe 70—80 la 
sută din suprafețe. Dar la această 
dată mai este de strîns recolta de 
porumb de pe o mare suprafață de 
teren — circa un milion de hectare
— de transportat milioane de tone 
de știuleți, precum și cantități foar
te mari de coceni.

Organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale, a-
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Stadiul recoltării porumbului la 2 noiembrie a.c. Cifrele reprezintă supra
fețele de pe care s-a strîns recolta, în procente, în cooperativele agricole — 

sus. și in întreprinderile agricole — ios

nalizînd amănunțit modul cum s-a 
lucrat pînă acum, trebuie, să ia, în 
continuare, măsuri pentru buna 
organizare a muncii, pentru folosi
rea judicioasă a tuturor mașinilor

și utilajelor, a forței de muncă, ast
fel încît sarcinile zilnice obligatorii 
pentru toate formațiile, pentru toți 
lucrătorii din agricultură să fie 
îndeplinite exemplar.

în industria județului

Sibiu

Producție fizică peste 
prevederile pianului
Oamenii muncii din industria ju

dețului Sibiu — români, germani, 
maghiari — au înregistrat în 10 luni 
ale anului un semnificativ succes în 
întrecere : realizarea unei producții 
fizice suplimentare dex 1.063 miliarde 
lei. concretizate îriaf aTefi în produ
se ale industriei electrotehnice, ma
șini și utilaje pentru prelucrarea me
talelor prin așchiere, autobasculan
te. acid sulfuric, tricotaje, confecții- 
textile ș.a. Importantul spor al pro
ducției fizice a fost obținut în pro
porție de 88 la sută pe seama creș
terii productivității muncii, sarcinile 
la acest indicator fiind îndeplinite in 
proporție de 102 la sută. Un aprecia
bil aport la obținerea acestor reali
zări l-au avut colectivele de la între
prinderea metalurgică de metale ne
feroase Copșa Mică, întreprinderea 
de piese auto, „Libertatea", „Dum
brava", „13 Decembrie" din Sibiu, 
„Automecanica" și „8 Mai" din Me
diaș, întreprinderea „Textila" Cisnă- 
die, întreprinderea de piele și încăl
țăminte Agnita, „Progresul" Orlat și 
altele. (Nicolae Brujan).

La Dorohoi

O nouă capacitate 
industrială în funcțiune

Cu două luni înainte de termenul 
stabilit in plan, la întreprinderea de 
corpuri de iluminat din Dorohoi a 
fost recepționată și a intrat în pro
ducție o nouă capacitate prevăzută a 

ț realiza, anual, 1 500 de tone de sti
clărie de menaj. Prin aceasta, între
prinderea și-a creat posibilitatea de 
a obține, pînă la sfîr.șitul anului, o 
producție suplimentară în valoare de 
5 milioane lei și de a-și diversifica 
gama de sortimente, ca urmare a 
faptului că aici, pentru prima dată, 
se realizează sticlă colorată. în pe
rioada amintită se vor asimila 30 de 
noi modele de articole de menaj, din 
care 10 sînt destinate exportului, 
în măsură însemnată, noua ca
pacitate a produs chiar înaintea 
recepției, intrucit în timpul probelor 
tehnologice, la secțiile de șlefuire, 
gravură și pictură au lucrat 450 de 
tineri, care își terminau stagiul de 
calificare în aceste meserii. (Eufim 
Nazarie).

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 2 noiembrie 1976, la Pa

latul Republicii a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

Au luat parte, ca invitați, miniștri, 
alți conducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat « dezbătut și adoptat : Decretul 
privind aprobarea Statutului discipli
nar al personalului din unitățile de 
transporturi ; Decretul privind apro
barea Statutului disciplinar al perso
nalului din unitățile de poștă și tele
comunicații ; Decretul privind comi
tetele cetățenești de părinți și consi
liile comitetelor cetățenești de pă
rinți ; Decretul privind taxele pentru 
cererile de brevete de invenții și pen
tru brevetele de invenții acordate.

Pentru a se asigura o participare 
mai largă a cetățenilor la înfăptuirea 
legalității și la educarea socialistă a 
maselor. Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul pentru modifica
rea Legii nr. 59/1968 privind comisi
ile de judecată, prin care se reali
zează extinderea competenței acestor

organe obștești de judecată în solu
ționarea unor cauze.

De asemenea, în realizarea princi
piului potrivit căruia competența ge
nerală de soluționare a cauzelor pe
nale și civile revine, în primă instan
ță, judecătoriilor, Consiliul de Stat 
a adoptat Decretul pentru modifica
rea unor prevederi din Codul de pro
cedură penală. Codul de procedură 
civilă, precum și din Codul penal 
prin care soluționarea unor fapte 
penale și civile, care nu prezintă o 
complexitate deosebită, trece din 
competenta tribunalelor județene în 
competența judecătoriilor.

Consiliul de Stat a adoptat decrete 
de ratificare a următoarelor tratate 
internaționale : Acordul pe termen 
lung de colaborare economică, indus
trială și tehnică dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Econo
mică Belgo-Luxemburgheză, semnat 
la București, la 27 mai 1976 ; Acordul 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt privind 
promovarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor de capital și a protoco
lului la acest acord, semnate la Cairo, 
la 10 mai 1976 ; Convenția dintre Re

publica Socialistă România și Rega
tul Belgiei privind asistența juridică 
în materie civilă și comercială, sem
nată la București, la 3 octombrie 1975; 
Acordul suplimentar la Acordul din 
29 iunie 1973 dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania privind asigurările so
ciale, semnat la Bonn, la 8 iulie 1976; 
Protocolul dintre Republica Socialis
tă România și Republica Gaboneză 
privind participarea la Societatea mi
nelor de fier Mekambo-Somifer din 
Republica Gaboneză, semnat la 
București, la 4 decembrie 1975. Tot
odată, Consiliul de Stat a hotărît ade
rarea Republicii Socialiste România 
la Acordul privind adoptarea de con
diții uniforme de omologare și recu
noașterea reciprocă a omologării e- 
chipamentelor și pieselor vehiculelor 
cu motor, încheiat la Geneva, la 20 
martie 1958. ,

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

în continuare. Consiliul de Stat, a 
rezolvat unele probleme ale activită
ții curente.

Imagine de la întreprinderea de țevi din RomanȘedința de lucru a Camerei legislative a consiliilor populare
Marți, 2 noiembrie, a avut loc, in 

Capitală, ședința de lucru a Camerei 
legislative a consiliilor populare, or
gan permanent cu caracter delibe
rativ, în componența căruia intră 
totalitatea dcputaților, membri ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București.

La lucrări au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Paul Niculescu. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Vasile Patilineț, Mihai 
Marinescu și Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-miniștri, alți membri ai gu
vernului, cadre din conducerea unor 
ministere, instituții centrale și orga
nizații de masă.

Camera legislativă a aprobat în 
unanimitate Regulamentul de func
ționare. care asigură cadrul adecvat 
desfășurării democratice a lucrărilor,

participarea tuturor membrilor la 
dezbaterea problemelor și adoptarea 
unor soluții care să ducă la îmbună
tățirea activității pe pian local.

Elaborat pe baza indicațiilor secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la locul și ro
lul Camerei legislative a consiliilor 
populare în sistemul organelor sta
tului nostru, regulamentul a fost de
finitivat pe baza observațiilor și pro
punerilor primite din partea comite
telor executive între cele două ședin
țe de lucru.

A fost ales apoi, pentru un an, Bi
roul camerei, alcătuit din tovarășii 
Ion Dincă, președintele Consiliului 
popular al municipiului București — 
președintele camerei, Ferdinand 
Nagy, președintele Consiliului popu

lar al județului Covasna, Elena Geor
gescu, vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Brașov, și 
Iosif Andrei Roth, directorul In
stitutului de proiectări din Ti
mișoara — vicepreședinți, Ion Cîr- 
cei, președintele Consiliului popu
lar al județului Prahova, Gheor- 
ghe Brehuescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular al ju
dețului Iași, și Niculina Moraru. pre
ședinta Comitetului județean al fe
meilor Ialomița — secretari.

în continuarea ședinței, camera a 
adoptat următoarea ordine de zi :

— Proiect de lege pentru a- 
doptarea Planului național unic 
<le dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1977 ;

(Continuare în pag. a V-a)

PENTRU DEZVOLTAREA
WIINIEI SOCIALISTE A POPORULUI 

partidul nostru acționează cu spirit revoluționar, 
principialitate și neabătută consecvență

Iată, în urmă cu cîteva 
luni, poate să fie o jumă
tate de an, inginerul Cor
nel Dobreanu fusese numit 
proaspăt director al între
prinderii „Tehnometal" din 
Timișoara. Pus în fața a- 
cestei răspunderi, el tre
buia să confirme nu numai 
capacitatea profesională, 
cit un mod de a lucra 
creator cu oamenii, esen
țial pentru un conducător 
de întreprindere. Cornel 
Dobreanu fusbse înainte 
vreme simplu inginer exe
cutant. Acum, o sută de 
alte probleme urgente, ale 
întregii întreprinderi, își 
așteptau rezolvarea.

Cu ce a început proaspă
tul director ? în primul 
rînd, cu întronarea unei 
discipline ferme a muncii 
și, in egală măsură, întări
rea disciplinei tehnologice. 
A găsit prilejul cuvenit 
pentru a vorbi cu toți mai
ștrii, cărora le-a cerut să 
se ocupe mai riguros de 
organizarea muncii, de sti
mularea spiritului novator 
al oamenilor, de controlul 
activității productive. în 
consiliul oamenilor muncii 
s-a discutat apoi pe înde

lete despre pregătirea mai 
temeinică a tehnologiei. Al 
doilea pas, după ce oame
nii s-au convins de nece
sitatea schimbării, a fost 
reorganizarea activității 
productive a principalelor 
secții de pe platforma

halele, splendid colora
te, în culori deschise, 
pline de sunetele mun
cii, ale „Tehnometalului". 
In cimpul ce se întindea pe 
de margini, încă pustiu, 
clădirile acestea tinere și 
superbe, ca și șoseaua de

nelte și repere pentru în
treaga uzină — oriunde in 
halele cuprinse de zgomo
tul de fier, sub luminile 
incandescente ale aparate
lor de sudură, vei întîlni 
ordinea exemplară, chipu
rile surîzătoare ale munci-

Dăruire muncitorească

căii Buziașului. Aici și 
acum și-au afirmat pri
ceperea profesională mai
ștrii Popescu Teodor, Paul 
Șerbănescu, Cornel Pașca, 
sau ingineri ca Nicolae 
Dumitrescu, Decher Anton 
ori Aron David, numit și 
el recent director adjunct 
al „Tehnometalului".

Acest suflu nou. această 
concentrare de energii se 
desfășoară acolo unde nu
mai cu cîțiva ani în urmă 
era un loc viran, după care 
au prins să se ridica

beton ce Ie leagă de inima 
orașului, păreau a simbo
liza cu adevărat noua is
torie modernă a industriei 
timișorene. Acum, aici, în 
atelierele curate și bine în
treținute — de la trata
ment termic, unde sub 
impulsul electric, unele re
pere de oțel primesc duri
tatea necesară, și pînă la 
debitare, de la montaj și 
pină la sculărie, cel mai 
iubit atelier al inginerului 
Dobreanu, adevărata inimă 
pulsatorie, creatorul de u-

torilor. Iar afară, aliniate 
în culorile lor vii, mașini
le agricole, creația acestui 
colectiv muncitoresc timișo
rean, care străbat zi de zi 
păminturile țării.

Cine sînt oamenii din a- 
ceastă tînără unitate a in
dustriei timișorene ? Ce pu
tem spune despre aceștia ? 
Cum ni se înfățișează as
tăzi, cu faptele lor ? Răs
punsurile le căutăm în ha
lele întreprinderii.

...Acolo, în secția mon

taj, l-am întîlnit pe mai
strul Cornel Pașca, fecior 
de moți, de pe Ia Scărișoa
ra, ce și-a legat viața și 
activitatea de însuși desti
nul „Tehnometalului". Ab
solvind o școală profesio
nală de lăcătuși, Ia Reșița, 
în 1954, lucrează din ace
lași an la „Tehnometal". 
Comunicativ, suflet tî- 
năr, dinamic, plin de elan 
și vioiciune, maistrul 
Pașca știe să fie în același 
timp un ferment pozitiv 
între muncitorii secției 
sale. El știe să stimuleze 
încrederea omului de lingă 
sine, acțiunile și inteli
gența creatoare. El știe să 
le fie, muncitorilor din sec
ție, sprijin la greu și to
varăș la bine și la rău. re- 
velîndu-le meseria nu ca 
pe vremuri, pe ascuns, ci 
dăruindu-se în toate, fiind, 
între ai săi, întotdeauna în 
acțiune. Pe Cornel Pașca, 
dacă-1 întrebi cum între
vede viitorul întreprinde-

Ion ARIESANU
(Continuare in pag. a IlI-a)

„Dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor 
populare, formarea omului nou constituie cel mai 
important și mai nobil țel al partidului nostru, 
căruia trebuie să-i consacram eforturi mult mai 
mari decît pînă acum“,

NICOLAE CEAUȘESCU
în exercitarea rolului său de forță 

conducătoare a societății noastre so
cialiste, Partidul Comunist Român 
itnbină indisolubil preocupările pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale cu activitatea de educare socia
listă a maselor largi, pentru formarea 
omului nou — obiectiv grandios, cea 
mai complexă sarcină in opera de 
făurire a noii orinduiri. Atenția deo
sebită acordată de partid activității 
ideologice-educative pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a poporu
lui își găsește o nouă și elocventă 
expresie in faptul că actuala plenară 
a Comitetului Central al partidului 
va dezbate și aproba Programul de 
măsuri pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al partidului 
și ale Congresului educației politice 
și ai culturii socfiiiiste in domeniul 
muncii ideologice, politice și cultu
ral-educative.

întreaga activitate politico-ideolo- 
gică și educativă desfășurată de 
partid a urmărit și urmărește să 
asigure însușirea de către toți 
membrii societății noastre a con
cepției științifice despre lume și 
societate — materialismul dialectic 
și istoric, a spiritului revoluționar, 
ridicarea nivelului general de cultură 
și de pregătire profesională, înrădă
cinarea in comportarea fiecăruia a 
principiilor și normelor moralei noi. 
Aceste obiective — și activitatea

practică pentru materializarea lor — 
au fost considerate de partid nu ca 
avînd un caracter facultativ, ci ca 
cerințe istorice, ca necesități obiec
tive ineluctabile pentru făurirea u- 
nei societăți avansate, caracterizată 
printr-un înalt nivel de dezvoltare 
a forțelor de producție, o organizare 
superioară, o civilizație întemeiată 
pe tot ce a creat omenirea mai va
loros în știință, tehnică și cultură, 
întreaga activitate ideologico-educa- 
tivă înscriindu-se ca o componentă 
esențială, o parte integrantă a ope
rei de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Dezbaterea de către Plenara C.C. 
al P.C.R. a „Programului de măsuri" 
încununează procesul amplu de per-, 
fectionare a activității educative con
dus de partid cu spirit revoluționar, 
cu principialitate și neabătută con
secvență și continuitate — proces 
marcat de un șir de importante e- 
venimente în viața politico-ideologi- 
că a partidului și a țării.

Așa cum este bine cunoscut, în ela
borarea și afirmarea concepției gene
rale a partidului, a documentelor pro
gramatice, călăuzitoare, ca și a tutu
ror măsurilor practice de amplă dez
voltare și perfecționare a activității 
ideologice-educative, rolul decisiv i-a 
revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
evidențiindu-se și cu acest prilej ca
pacitatea sa de a descifra cerințele

dezvoltării societății noastre, fermi
tatea și consecvența în promovarea 
spiritului revoluționar. De la „Tezele 
din iulie" 1971 și expunerile la con
sfătuirea de lucru din iulie a activu
lui de partid sau la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 — de la 
care se împlinesc astăzi cinci ani — 
și de la rapoartele prezentate la Con
ferința Națională, la Congresul al 
Xl-lea al partidului, la Congresul e- 
ducației politice și al culturii socia
liste pînă la cuvîntările rostite la 
numeroasele întîlniri cu cadre din în- 
vățămîntul de partid și de stat, cu 
reprezentanți ai uniunilor de creație, 
cu prilejul festivităților de deschide
re a anilor școlari, la consfătuirea 
pe țară cu cadrele din domeniul ști
ințelor sociale și al învățămîntului de 
partid — toate au jalonat in mod de
cisiv procesul dc cristalizare a pro
gramului ideologic al partidului. în
treaga această laborioasă activitate 
și-a găsit încununare prin Programul 
de măsuri elaborat de comisia ideo
logică a C.C. al P.C.R. sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Avem astfel, prin Programul de 
măsuri — rezultat al sintetizării te
zelor teoretice și experienței practic» 
acumulate în întreg răstimpul peri
oadei care a trecut de la Plenara din

(Continuare în pag. a IV-a)
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Ne vom opri, în cele ce 
urmează, asupra unui epi
sod. Un fapt între miile și 
milioanele de fapte care 
probează cu tărie adevă- 

. rul atît de vibrant reafir
mat acum cîțeva zile de 
președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căruia, în ultimă 
instanță, Omul este facto
rul hotărîtor în obținerea 
unor rezultate mai bune în 
muncă. De modul cum el, 
omul, își face datoria ; de 
spiritul lui de răspundere ; 
de tenacitatea lui în urmă
rirea scopului propus ; de 
capacitatea lui de a învin
ge greutățile ; de dăruirea 
cu care știe să-și suflece 
mînecile și să muncească 
pentru împlinirea exempla
ră a îndatoririlor sale de
pinde, într-adevăr, totul. 
Este probat acest adevăr 
al realităților noastre și de 
un simplu episod care are 
drept protagonist un om lî- 
năr, un tehnician pe nume 
loan Ludae, șeful unei fer
me viticole din ținuturile 
Aradului. Dar să răminem 
pe teritoriul faptelor.

„Cînd am venit aici, am 
găsit via cooperativei — 
viitorul meu loc de muncă 
— într-un fel de paragină. 
Mi-am zis că, indiferent 
cite greutăți vor fi de înlă
turat, sînt dator să fac tot 
ce pot ca să schimb soarta 
plantațiilor noastre11.

Tehnicianul loan Ludae, 
șeful fermei viticole de la 
C.A.P. Mișca (județul 
Arad), are acum 28 de ani. 
Era abia un flăcău cînd 
și-a luat în primire postul. 
Postul care se înfățișa pre
cum spusele sale. Via co
operativei era o plantație 
cu venerabila vîrstă de 80 
de ani. Goluri de 60—70 la 
sută. Pe 25 de hectare, de 
exemplu, nu fusese plantat 
soiul polenizator... Poleni
zarea — după cum explica 
cineva din conducerea de 
atunci a cooperativei — ur-

mînd a se face pe cale arti
ficială, cu polen din... im
port. Era, pur și simplu, o 
aberație. Plantări în curbă 
și la distante care nu per
miteau mecanizarea lucră
rilor. Cooperativa avea și o 
școală de viță : vindea ma
terial săditor. Dar planta
țiile proprii se executaseră 
nu din cel mai bun mate
rial, ci... din cel refuzat de 
beneficiari.

Pentru că era foarte tînăr

nu aveam nici oameni, nici 
utilaje. Pentru că nu exista 
un sector viticol organizat 
ca atare. Am găsit cîțiva 
cooperatori care s-au oferit 
să lucreze cu mine, dar nu
mai atunci cînd nu erau 
trimiși să lucreze la cîmp. 
Și cum în cîmp erau mereu 
treburi urgente... Pentru lu
crările mecanizate mă „toc
meam" cu cîte un tractorist 
să vină să. lucreze în vie 
seara și noaptea, cînd ve

venit să-l ajute, dar nici el, 
venind obosit din cîmp, n-a 
putut să rămină. I-a lăsat 
tractorul.

— Eram pur și simplu 
disperat : în noaptea aceea 
trebuia musai să stropesc 
via. Și atunci, chit că 
n-aveam o experiență de 
tractorist, m-am urcat pe 
tractor. Nu aveam altă cale 
de ales. La un moment dat 
s-a terminat soluția. Era 
in toiul nopții și n-aveam

Sâ respingi văicăreala, 

să acționezi și să muncești 
cu inăirjire

și dornic să scoată ferma 
viticolă din impas, s-a pre
zentat la conducerea coope
rativei cu propuneri. Sigur, 
propunea soluții radicale : 
să se defrișeze toate plan
tațiile vechi, ca și cele prost 
executate și să se planteze 
din nou. Ideile au fost pri
mite cu zimbete îngădui
toare. „E un copil, ce vreți 
de la el !“ Nu se înțelegea 
cit de mari foloase poate 
dobîndi cooperativa de pe 
urma înlăturării vechiului 
mod de muncă în sectorul 
amintit. Iată de ce, chiar și 
atunci cînd a fost introdusă 
în plan, plantația tot n-a 
fost făcută. Președintele a 
motivat că nu-i bine pre
gătit terenul...

— Erau de executat di
verse lucrări în vie — spu
ne loan Ludae acum —’ dar

nea din cîmp. Și cu șoferii 
făceam la fel...

loan Ludae ne-a povestit 
apoi despre cîteva „abateri" 
ale sale... Trebuiau făcute 
urgent stropiri în vie. Alt
minteri, producția, care se 
anunța foarte bună, ar fi 
fost compromisă. Tehnicia
nul descoperise atacul unor 
dăunători. Dar pentru pre
pararea soluțiilor era nece
sară o mare cantitate de 
apă. Iar pentru stropit era 
nevoie de un tractor. A ce
rut să i se repartizeze mij
loacele mecanice respecti
ve, dar nu i s-au repartizat. 
Unul dintre șoferii coope
rativei l-a înțeles și i-a 
adus, seara, un camion cu 
un rezervor de apă... „îți 
las camionul aici pînă di
mineață — i-a spus șoferul. 
Eu nu pot să rămin". A 
găsit și un tractorist care a

la cine să cer ajutor. M-am 
urcat și în camion și am 
pornit după apă... A sal
vat, în noaptea aceea, zeci 
de hectare de vie și... cea 
mai bună producție de stru
guri obținută, în anul 'acela, 
in cooperativele agricole 
din județ... Multe alte nopți 
și duminici a lucrat tinărul 
tehnician pentru înfăptui
rea ideii de mai bine, pen
tru învingerea obstacolelor 
din calea acestei idei. Nu 
I-a putut opri nimic. A 
mers mai departe. Și...

Atunci cînd mulți mal 
credeau încă în nereușită ; 
cînd nu izbuteau să vadă 
ziua în care via cooperati
vei va da rod bogat — rod- 
firesc, al strădaniilor unui 
om inimos, îndrăzneț, plin 
de acțiune, om căruia i 
s-au alăturat, pe parcurs, 
atiția alții, cu îndrăzneala

și energia lor — demon
strația faptelor, concrete in
firmă cu tărie orice urmă 
de scepticism. Orice urmă 
de inerție. Dar pentru că 
este în felul de a fi al 
eroului acestor rinduri de a 
pune faptele, acțiunea de
cisă. novatoare înaintea 
vorbelor, notăm și noi :

Ferma viticolă a coope
rativei amintite a devenit 
astăzi un sector de produc
ție principal. Anul acesta 
s-a obținut aici o producție 
de peste 10 000 kilograme 
struguri la hectar. Planta
ții noi se nasc în fiecare an.

Ni se pare însă semnifi
cativ că, în ultima vreme, 
au început să meargă cu 
mult mai bine treburile în 
toate sectoarele cooperati
vei. Pentru că se muncește, 
peste tot, altfel. Oamenii 
vin acum la treabă în .nu
măr mare și lucrează din 
tot sufletul. S-a întronat 
un alt spirit, o altă concep
ție despre muncă și despre 
avutul obștii. A învins spi
ritul de muncă fără preget, 
spiritul ofensivei și al per
severenței. Și nu mai puțin 
demn de consemnat : ei văd 
că totul merge în plin. 
Ceea ce era, cîndva, o floa
re rară, acum este realita
tea unei întregi colectivi
tăți.

Iată ce înseamnă ca un 
om să creadă în adevărul 
său și să nu se dea bătut. 
Iată ce înseamnă să crezi 
în puterea muncii și a 
cinstei, să te bați și să ob
ții. cu orice preț, ceea ce se 
poate obține numai cu stă
ruință. cu efort, cu încre
dere în puterile proprii.

Munca săvîrșită cu hotă- 
rîre, consacrată unei idei și 
unui ideal pe măsură, care 
merită zbaterea umană, te
nacitatea omului care știe 
să meargă pînă la capăt 
înving întotdeauna.

Mihai CARANF1L 
Constantin SIMION

SATU-MARE

O nouă unitate comercială
S-a dat în folosință unul din 

cele mai mari și moderne edifi
cii comerciale din municipiul 
Satu-Mare : piața agroalimen- 
tară și microcomplexul comer
cial din cartierul „Someș". El 
are o suprafață utilă de aproa
pe 2 200 mp. care va contribui 
la îmbunătățirea aprovizionării 
celor 25 000 de locuitori din zo
nele nou construite — „micro 
14“ și „micro 15". La parterul 
magazinului s-a amenajat, pe o 
suprafață de aproape 1 300 mp, 
o piață, iar la etaj s-au deschis 
magazine de desfacere a legu

melor, fructelor, cărnii, laptelui, 
piinii etc. Există, de asemenea, 
o unitate „Gospodina" și o bra
serie. Acest nou obiectiv a fost 
dat în folosință la scurt timp 
după intrarea în funcțiune a al
tor unități comerciale din 
aceeași zonă : un complex de 
alimentație publică, magazine de 
desfacere a mărfurilor industria
le, librărie, farmacie etc. In 
urma acestor amenajări s-a asi
gurat o repartiție mai rațională 
a rețelei comerciale din muni
cipiul Satu-Mare. (Octav Gru- 
meza).
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PROPAGANDA VIZUALĂ
concretă, actuală, energic angajată în mobilizarea oamenilor muncii 

Ia îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție
Dis-de-dimineață, la Combinatul 

de prelucrare a lemnului din Rîmnicu- 
Vîlcea. Pînă la începerea schimbului 
mai sînt peste treizeci de minute, dar 
în curte, cum treci poarta de intrare, 
oameni mulți se înghesuie în jurul . 
unui punct fix din dreapta, fiecare 
săltîndu-se pe vîrfurile picioarelor 
ca să vadă mai bine. Normal — spu
ne cineva — azi e zi de schimbare 
a programului la „Ecranul" și pro
babil că sint caricaturi bune, că prea 
se-mbulzesc și se veselesc ! Lăsăm 
să treacă ceva timp și să înceapă 
schimbul, apoi ne apropiem și noi de 
locul cu pricina. „Ecranul" este un 
fel de televizor mai mare, așezat pe 
un postament înalt. învîrtim un bu
ton și prin fața noastră se succed 
desene și catrene, caricaturi și ver
suri satirice despre oameni și fapte 
de-aci, din combinat. Așa cum citi
sem pe generic, cine dorește ia cu
noștință, în cîteva minute, de ceea 
ce s-a întîmplat in ultima săptămină 
la capitolele „Realizări deosebite", 
ca și de faptele care de regulă se 
înscriu la rubrica „Reflector". Edi
ția de față începe cu anunțul „Bucu
rii, satisfacții, critici și regrete — în 
ordinea... alfabetului". Fără vorbe 
multe, cu imagini vii, expresive și 
reprezentative, astfel incit acest tele
vizor „sui-generis“ realizează un inte
resant și plin de miez dialog cu oa
menii din colectivul căruia îi apar
ține și la care se referă. Tovarășul 
Ion Nicolaescu — locțiitor al secre
tarului comitetului de partid — care 
ne însoțește, ne oferă unele amă
nunte în plus...

— Recunoaștem, ideea nu a fost a 
noastră, dar e foarte bună. „Ecra
nul" a apărut la noi după ce secre
tarul comitetului de partid l-a văzut 
la Brașov, cu prilejul unui schimb 
de experiență. De cind ființează, și 
a trecut ceva vreme, se bucură de o 
popularitate nebănuită inițial. De 
altfel, trebuie să știți că acest in
strument al muncii educative se in
tegrează în preocupările pe care noi 
le-am intensificat de la un timp 
pentru a realiza în ansamblu o pro
pagandă vizuală menită să fie, pe de 
o parte, o cronică a locului de mun
că. iar, pe de altă parte, o forță mo
bilizatoare la îndeplinirea exemplară 
a planului de producție.

...într-adevăr, în C.P.L. Rîmnicu- 
Vîlcea întilnești numeroase dovezi 
edificatoare ale unor asemenea preo
cupări. In lumina indicațiilor date în 
acest sens de către Congresul edu
cației politice și al culturii sociațiște, 
cortitetul de partid, împreună’ 'Cu 
^indicatul și organizația U.T.C, gu 
hcordăt o mare atenție îmbunătăți
rii propagandei vizuale, reușind să-i 
imprime cîteva caracteristici esenția
le — diversitatea, operativitatea, 
concretețea.

Succesul este determinat, în pri
mul rînd, de faptul că, permanent, 
întreg acest ansamblu de mijloace

blemele care se ridică, anunță cine 
sînt fruntașii și cine codașii, infor
mează încotro trebuie intensificate 
eforturile în perioadele care urmea
ză. în plus, absolut în fiecare secție 
sînt afișate la loc de țrțcere .două 
tabele ce'’reflectă : „Sitrrâția ^renu
lui de producție" (pe sortimente, pe 
schimburi, pe secție, pe zi și cumu
lat) ; graficul de urmărire a iniția
tivei „Fiecare secție cu cont de e- 
conomii" (în mii lei, pe luni, trimes
tre și anual). Lor li se adaugă în
demnurile la calitate, fotomontajele 
despre păstrarea avutului obștesc 
sau protecția muncii etc.

Experiențe, preocupări și cerințe la Combinatul 
pentru prelucrarea lemnului din Rîmnicu-Vilcea

vizuale se află în ritmul și la „ora 
exactă" a producției, a întrecerii so
cialiste. încă de Ia intrarea în com
binat, un mare panou (scris cu li
tere vizibile și de culori diferite 
pentru a sublinia anumite idei) 
prezintă „Chemarea la întrecere a 
colectivului C.P.L. către toate unită
țile din economia forestieră pe anul 
1976". Sînt înscrise aci toate cele 37 
de obiective și angajamente pe care 
și le-a asumat C.P.L. Rimnicu-Vîl- 
cea atunci cînd a lansat întrecerea 
pe țară : de la producția și produc
tivitatea muncii pînă la beneficii, 
utilizarea fondului de timp, creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
reducerea consumurilor. Gazeta 
„Combinatul" reprezintă un imens 
panou cu 11 rubrici, cu articole 
scurte și vioaie, cu fotografii și 
desene, toate „la obiect". „Gazeta 
U.T.C." (la fel de concretă, ilustrativă 
și educativă) poartă un semnificativ 
subtitlu, înscris cu litere mari : „Vor
ba multă, sărăcia combinatului". 
Alături de ele, alte gazete din fabrici 
și secții prezintă in fiece săptămină 
situația îndeplinirii planului și pro-

Pe lingă caracterul informativ și 
concret-mobllizator, ceea ce mai 
contribuie la eficiența propagandei 
vizuale, ca mijloc al muncii politico- 
educative, este — la combinatul vil- 
cean — și caracterul ei de interven
ție. Operativ, critic, se intervine ori 
de cîte ori se întimplă cite ceva care 
îngreunează procesul productiv ori 
încalcă riguroasa disciplină a mun
cii. Am vorbit, în acest sens, de 
promptitudinea și popularitatea „E- 
cranului". O contribuție importantă la 
crearea unui climat de exigență față 
de munca fiecăruia aduc și gazeta 
centrală „Flagrant-delict" (care folo
sește fotografia-instantaneu ca do
cument autentic și expresiv), gaze
tele satirice din fabrici (care pre
zintă note critice, caricaturi și ca
trene satirice „la zi"), vitrinele cali
tății (care fac scurte procese autori
lor de rebuturi). Iar, in replică, pa
nourile fruntașilor (cu fotografiile și 
caracterizările celor mai buni dintre 
cei buni), vitrina „Să ne cunoaștem 
fruntașii" (cu numele celor ce rezol
vă prin contribuții personale proble
mele tehnice dificile) etc. populari

zează și stimulează în permanență 
exemplul bun, atitudinea înaintată, 
socialistă față de muncă.

După cum se vede, propaganda 
vizuală de aici este eficientă pentru 
că nu și-a asumat funcții decorative, 
ci, in primul rțnd. sarcini funcțio
nale. Ferindu*se de festivism, ea este 
simplă, dar vioaie și expresivă, mer- 
gînd direct la țintă, vorbind oameni
lor prin imagini grăitoare, care-i 
sporesc forța de convingere și-i asi
gură un continuu flux mobilizator.

Succesele înregistrate de cîtva 
timp la C.P.L. Rîmnicu-Vîlcea în re
alizarea unei eficiente propaganda 
vizuale sint evidente, mai cu seamă 
după Congresul educației politice și 
al culturii socialiste. Realitățile, ex
periența altor organizații de partid 
din alte localități arată însă că pro
cesul de perfecționare se cere con
tinuat. Astfel, trebuie sporită aten
ția pentru ca formele propagandisti
ce existente să fie totdeauna „la zi" 
în fiecare fabrică și în fiecare sec
ție, întrucît la fabrica de placaj, dar 
și in alte locuri, de pildă, graficele 
îndeplinirii sarcinilor de producție 
reflectau în octombrie situația exis
tentă în... august. Se simte, de ase
menea, nevoia ca experiența orga
nizației de bază de la fabrica de 
mobilă (unde este concentrat aproa
pe tot ce e mai bun în materie de 
propagandă vizuală în acest combi
nat) să fie preluată și generalizată 
cu mai multă perseverență și in alte 
fabrici. De altfel, nici aici n-a fost 
epuizată întreaga gamă de posibili
tăți — cum ar fi graficele despre 
pierderile pe care lq aduce Irosirea 

nei ore sau a unei zile de lucru ; 
prezentarea angajamentelor secțiilor, 
atelierelor ; vitrine care să expună 
și produsele foarte reușite, nu nu
mai pe cele rebutate ; panouri cu- 
prinzînd poziția secțiilor și ateliere
lor în întrecerea socialistă pe com
binat etc.

La combinatul vîlcean există, ast
fel, din plin atît experiența, cit șl 
posibilitățile necesare spre a se rea
liza în toate fabricile o propagandă 
vizuală concretă, actuală, eficient an
gajată în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice.

G. M1TRO1

Munca 
educativă 
în rindul 

nefamiiiștilor 
Căminele tinerilor 

constructori din Ora
dea cuprind mai bine 
de 800 de locatari. 
Cum ei își petrec o 
bună parte din timpul 
liber chiar în incinta 
căminelor, este fi
resc să se organizeze 
activități recreative și 
educative cît mai va
riate, mai instructive. 
Răspunzînd unei scri
sori referitoare la ac
tivitatea administra
torului de cămine, 
conducerea Trustului 
de construcții locale 
din Oradea arată că 
în munca acestuia e- 
xistă anumite defi
ciențe — manifestări 
de lipsă de tact in 
relațiile cu tinerii, 
momente de pasivita
te în organizarea acti
vităților culturale și 
gospodărești; există 
însă și dificultăți pro
venite din partea unor 
locatari, care au o ati
tudine necorespunzâ- 
toare și comit acte de 
indisciplină. Dar, se 
precizează in răspuns, 
în Ultimul timp si
tuația s-a îmbunătățit: 
comitetul sindicatului 
și comitetul de cămin 
au organizat activități 
politice, lecții și discu
ții cu privire la com
portarea în muncă și 
in cămin a tinerilor, 
căminele au fost do
tate cu televizoare, 
precum și cu ma
teriale culturale di
verse pentru petre
cerea cît mai plăcută 
a timpului liber. Pe
riodic, în cămine ru
lează filme cu carac
ter educativ-patriotic, 
iar la fiecare cămin e- 
xistă o bibliotecă vo
lantă, cu program 
bisăptăminal, care 
antrenează un nu
măr însemnat de 
cititori.

în încheiere se sub
liniază că organizația 
de partid din între
prindere, organizația 
sindicală și de U.T.C. 
își vor intensifica 
munca educativă în 
cadrul căminelor, pen
tru transpunerea in 
viață, cu mai multă 
hotărîre, a măsurilor 
stabilite de Congresul

educației politice și al 
culturii socialiste.

Să îngropăm 
risipa, nu 
metalul I

Nicolae Ghițu, anga
jat la întreprinderea 
de cauciuc regenerat 
dip Tg. Jiu, ne-a tri
mis o scrisoare plină 
de amărăciune, lega
tă de unele aspecte 
ale risipei de metal în 
orașul său. Redăm cî
teva fragmente edifi
catoare din scrisoare : 
„Azi, cînd văd cu ochii 
mei cum partidul nos
tru a ridicat țara, ea 
fiind un șantier de la 
un capăt la altul, șl 
asta numai spre bine
le nostru, al tuturor, 
mă doare inima că 
unii din cei ce con
struiesc nu prețuiesc 
și nu economisesc 
materialele. Bunăoară, 
în cartierul „9 Mai" 
din Tg. Jiu, cupoane 
de cale ferată de 10 m 
lungime, poate și mai 
mari, se îngroapă în 
pămînt. Concret, îrj 
str. Olari, colț cu blo- 
cul-turn de 10 etaje, o 
asemenea șină ce a 
fost folosită la maca- 
raua-turn s-a îngropat 
la 1 m adîncime. La 
fel, în spatele blocu
lui B 13, tot de pe a- 
ceastă stradă. Am vă
zut cupoane de. cablu 
de cupru, de aluminiu, 
metale destul de scum
pe, pe șantierele in
dustriale din Tg. Jiu 
care se Îngroapă etc.".

Scrisoarea, care a 
fost trimisă în origi
nal Consiliului popu
lar al municipiului 
Tg. Jiu, a fost pusă, 
după cum sîntem In
formați, în dezbaterea 
C.O.M.-ulul și a plena
rei comitetului de 
partid al I.J.C.M.- 
Gorj, unde au parti
cipat și șefii de șan
tiere și de loturi. Cu 
acest prilej s-au sta
bilit măsurile cores
punzătoare pentru o 
mai bună gospodărire 
a materialelor la toa
te punctele de lucru, 
colectarea și predarea 
de către toate organi
zațiile U.T.C., de la 
fiecare lot, la I.C.M., 
a materialelor feroase, 
precum și pentru apli
carea inițiativei lan
sate de comitetul 
U.T.C.: „Șantierul —

oglinda muncii noas
tre".

Ar trebui 
un termen 

pentru termene
Dintr-o scrisoare so

sită la redacție, a- 
flăm că întreprin
derea de nutrețuri 
combinate Giurgiu- 
Nord a fost dotată cu 
o instalație de despră- 
fuire care funcționea
ză insă defectuos. Dar, 
se spune in scrisoare, 
chiar dacă ar funcțio
na, instalația se află 
in interiorul unității 
și nu la gurile de 
exploatare auto și 
C.F.R. situate in afa
ra acesteia, unde se 
degajă mult praf.

Ca și cum aceasta 
n-ar fi de ajuns, de 
cîteva luni baia între
prinderii, prevăzută cu 
dușuri, nu mai func
ționează, conducta de 
alimentare cu apă 
fiind spartă.

în răspunsul său, 
trimis redacției. Con
siliul județean al sin
dicatelor Ilfov ne in
formează că sesizarea 
este reală. Este adevă
rat că baia din incin
ta întreprinderii nu 
a funcționat, dar 
s-au luat măsuri de 
înlocuire a conductei; 
drept urmare, baia 
a fost pusă în func-r 
țiuite. în ce priveș-' 
te asigurarea venti
lației la punctele 
de lucru exterioare, se 
arată in răspuns, s-au 
luat măsuri de insta
lare a unor site din 
hurete. Se arată că 
întreaga problemă a 
ventilației, în toată u- 
nitatea, este studiată 
cu cadrele de condu
cere ale unității șl că 
se vor lua măsuri pen
tru reducerea procen
tului de praf.

Reținind aceste as
pecte, nu se poate to
tuși să nu remarcăm 
o carență a răspunsu
lui: respectiv, lipsa
unor termene precise 
pentru executarea a- 
cestor lucrări. Am fi 
fost bucuroși să putem 
comunica asemenea 
termene muncitorilor 
din întreprindere — și 
ei ar fi fost, desigur, 
foarte bucuroși să le 
afle.

Neculai ROȘCA

I
I
I

I
I

Un dar 
pentru cei mici 
oferit de C.E.C.

Cartea 
„Casa fermecată"
Casa de Economii și Consem- 

națiuni oferă copiilor un dar cu 
totul deosebit — cartea CASA 
FERMECATA, original florile
giu de poezii, povești și poves
tiri, scenete, jocuri, proverbe, 
ghicitori etc.

Culegerea se prezintă sub for
ma unui almanah artistic deo
sebit de atractiv, reunind sem
năturile unor prestigioși scriitori 
de literatură pentru copii. Ade
vărat abecedar C.E.C., bogat și 
inspirat completat cu ilustrații 
frumos colorate, cartea a fost 
concepută !n scopul educației și 
familiarizării cdpiilor de la cea 
mai fragedă vîrstă cu primele 
noțiuni de economie și spirit 
gospodăresc, insuflîndu-le grija 
față de bunurile personale și 
obștești, agonisite de oamenii 
muncii, cultivîndu-le hărnicia și 
priceperea de a face lucruri 
utile societății, dragostea de 
muncă și respectul față de roa
dele muncii, deprinderea de a fi 
răbdători, perseverenți, stăpîniți 
și chibzuiți, prețuind banul ciști- 
gat prin trudă și toate valorile 
create de om, opunîndu-se le
nei, risipei, lăcomiei etc.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

FAPTUL 
DIVERS
Micii 
arheologi

Elevii din cercul „Micilor ar
heologi" din comuna Craidorolț
— județul Satu-Mare — au por
nit intr-una din zile, cu profe
sorul Idr de istorie, Ovidiu Onac, 
de-a lungul fiului Crasna, într-o 
drumeție de verificare pe teren 
a cunoștințelor acumulate. A- 
junși in dreptul satului Crișeni
— surpriză : micii arheologi au 
observat pe sol felurite frag
mente ceramice. Le-au colectat 
cu grijă șt le-au încredințat ime
diat cercetătorilor muzeului ju
dețean. Aceștia s-au deplasat la 
fața locului, au studiat cu aten
ție terenul și bogăția de mate
rial arheologic, iar, in final, au 
apreciat că micii arheologi au 
făcut o descoperire foarte im
portantă : trei așezări umane 
datină din trei epoci diferite : 
secolele III—TV (a dacilor li
beri), secolele VIII—IX (prefeu- 
dală) și secolele XII—XIV (feu
dalism timpuriu).

Albinele și... 
norocul

La această rubrică criticam 
recent, sub titlul „Salvați albi
nele", fapta unor apicultori din 
județele de nord ale țării care, 
toamna, in Ioc să Ie vîndă, își 
omoară albinele. Iată ce ne răs
pund doi apicultori pasionați, 
prof. Gheorghe Iluț și pensio
narul Al. Braz din Satu-Mare : 
„Unii dintre apicultorii in cauză 
procedează după o străveche 
șl dăunătoare prejudecată : da- 
că-mi vind albinele altcuiva îmi 
dau norocul 1 Iată de ce anual 
cad victimă un număr mare de 
familii de albine care, lăsate în 
viață, ar spori în sezonul urmă
tor cu sute de tone balanța de 
„aur dulce" a țării". Autorii scri
sorii apelează la colegii lor api
cultori să acționeze neîntîrziat 
pentru combaterea acestei preju
decăți și salvarea albinelor. Mai 
ales că pentru fiecare familie de 
albine vîndută deținătorilor de 
stupi 11 se acordă în compensa
ție „bani cu noroc".

„Record"
Dumitru Gingu din comuna 

Căzănești (Mehedinți) este mare 
amator de recorduri. Dar nu in 
niuncă și nici in sport, ci in altfel 
de recorduri. Căuta din senin 
pricină de ceartă. A fost amen
dat o dată — dar a promis că se 
va cuminți. A fost iarăși amen
dat — și iar a promis... Deunăzi, 
fieind socoteala, D.G. și-a dat 
seama că a stabilit, in fine, un 
record al... amenzilor date pen
tru tulburarea, liniștii publice. 
A plătit pină acum nici mal mult, 
nici mai puțin de... 18 000 lei !

Pină acum nu și-a trădat încă 
intenția : se oprește aici sau 
merge înainte 1

„Exemplu" 
pentru 
nepoți

Bătrinii Vergea Șerban și Stan 
Vișan din comuna Siliștea, ju
dețul Teleorman, trecuți de mult 
de vl.rsta pensionării, s-au Intil- 
nit de curind in fața instanței 
de judecată Primul ca inculpat, 
celălalt ca reclamant.

Motivul; in timp ce Stan Vi
șan păștea o vacă pe șanțul șo
selei, Vergea Șerban a început 
din senin să-l lovească pe re
clamant cu o... vergea.

— N-ar fi mai bine să vă fi 
împăcat ? — a întrebat magis
tratul.

— Nici mort — a replicat re
clamantul.

Se spune că, urmind exemplul 
bunicilor, nepoții acestora au în
ceput și ei să se bată pe la ușile 
judecătoriei.

Hei, oameni buni I

La începutul acestui an. Comitetul 
executiv al Centrocoop a analizat 
activitatea de control obștesc din 
unitățile cooperației de consum din 
întreaga țară, stabilind o serie de 
măsuri menite să contribuie la apli
carea în condiții corespunzătoare a 
Legii nr. 6/1972. în principal, s-a 
urmărit activizarea echipelor consti
tuite în temeiul legii, precum și 
creșterea eficienței intervențiilor a- 
cestora in unitățile comerciale și de 
preslări-servicii din mediu) rural. 
Cum își desfășoară activitatea aces
te echipe în județul Botoșani ?

— Atît în acest an, cît și în anii 
trecuți. activitatea echipelor cetățe
nești ne-a fost de un real folos — 
ne spune tovarășul Vesile Pălimaru, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor de consum. Prin inter
vențiile echipelor s-au adus serioa
se îmbunătățiri în modul de apro
vizionare a unităților, în acțiunile 
de conservare și depozitare a măr
furilor. Tot ca urmare a controalelor 
efectuate de echipe, a sugestiilor și 
propunerilor formulate de membrii 
acestora, s-au luat măsuri pentru 
igienizarea unor localuri comerciale 
și de servire publică, pentru mai 
buna gospodărire a spațiilor exis
tente, pentru respectarea orarului și 
adaptarea lui la cerințele publicului.

Spațiul nu ne permite să prezen
tăm in detaliu numeroasele exemple 
culese de noi pe teren sau reținute 
din informările ce ne-au fost pre
zentate la sediul U.J.C.C. privind 
efectul pozitiv al controlului obștesc 
asupra activității cooperației de 
consum botoșănene. Sint exemple 
care arată că, atunci cind se acțio
nează in spiritul legii, echipele ce

tățenești aduc o contribuție impor
tantă la buna aprovizionare și ser
vire a populației. Așa cum ar tre
bui să fie pretutindeni și totdeauna.

Interesindu-ne insă Ia U.J.C.C. 
dacă problemele controlului obstesc
— cu aspectele sale pozitive și cu 
cele mai puțin pozitive (pentru că
— vom vedea — există și asemenea

cind s-au notat în registrul unic de 
control mai multe deficiențe din ac
tivitatea unității. De ce nu a mai 
trecut de atunci controlul obștesc pe 
la brutărie ? Motivele exacte nu 
le-am putut afla, cu toate că unele 
deficiențe semnalate atunci continuă 
să persiste. Am constatat și noi se
rioase lipsuri de gospodărire, de ne-

pele să-și desfășoare activitatea — 
intervine tovarășul Alexandru Ho- 
leiciuc, responsabilul cu problemele 
de control obștesc de la U.J.C.C., 
care ne însoțea.

— E adevărat, însă n-am crezut 
că-i obligatoriu s-o facem.

La unitatea „Stejaru" din Baiasa, 
pe nici un proces-verbal de control

Și controlul obștesc 
trebuie controlat și ajutat 

O obligație neglijată în unele comune din județul Botoșani
situații) — fac obiectul unor ana
lize periodice in cadrul organului 
său de conducere colectivă — comi
tetul executiv — in vederea gene
ralizării experiențelor pozitive și în
lăturării deficiențelor semnalate, am 
aflat că, pină la data deplasării noas
tre la Botoșani — începutul lunii oc
tombrie — acest lucru nu s-a reali
zat. Asemenea analize nu s-au făcut, 
deși Legea 6 prevede o asemenea 
obligativitate (capitolul IV, art. 21).

...Brutăria din comuna Brăiești. 
Prima și ultima vizită (de pină 
la data deplasării noastre) a e- 
chipei de control obștesc a fost 
făcută aici la 14 ianuarie 1974,

respectare a regulilor de igienă, 
insuficientă preocupare pentru diver
sificarea sortimentelor de panificație 
oferite populației locale.

...Comuna Vorniceni. Discutăm cu 
președinta cooperativei de consum 
de aici, tovarășa Margareta Budiș- 
teanu :

— De ce nu notează echipele ce
tățenești observațiile lor in regis
trele de control din unități ?

— De ce să noteze ? Ca să se 
vadă că avem lipsuri ? Poate nici 
nu știu cum trebuie să procedeze 1

— Bine, dar cu ocazia instructa
jelor făcute la U.J.C.C. vi s-a cerut 
ca, în spiritul legii, să ajutați echi-

întocmit de echipele cetățenești nu 
am văzut semnătura conducerii coo
perativei de consum locale însoțită 
de măsurile de îndreptare a anoma
liilor consemnate de membrii echi
pelor ; la nici una din cele 14 coo
perative comunale din raza coope
rativei economice Dorohoi merceo
logii și specialiștii unității nu au 
participat la instruirea echipelor ce
tățenești ; deși in lege e prevăzut 
că fiecare echipă trebuie să efec
tueze cel puțin un control lunar in 
toate unitățile repartizate (și deci 
numărul acestor unități nu trebuie 
să fie prea mare), totuși la Bros- 
căuți funcționează o echipă la 7

unități, care a făcut de Ia începutul 
anului pînă acum doar... 3 controale.

Un sprijin substanțial pot — și 
trebuie — să acorde activității echi
pelor consiliile comunale ale Fron
tului Unității Socialiste, organele lo
cale de partid și de stat. Experiența 
cooperativei de consum Săveni este 
semnificativă din acest punct de ve
dere. La Săveni, ca urmare a preocu
pării organelor locale pentru activi
zarea controlului obștesc, cooperația 
de consum a cunoscut substanțiale 
îmbunătățiri, iar organizarea perio
dică — sub egida consiliului local al 
Frontului Unității Socialiste — a 
unor consfătuiri cu echipele de con
trol obștesc, cu cetățeni și cu Cei 
controlați a devenit aici o practică.

— Am fi deosebit de interesați ca 
și celelalte primării din comunele 
în care ne desfășurăm activitatea să 
procedeze la fel — ne-a spus tova
rășul loan Loglîin, președintele coo
perativei zonale Săveni. Numai că, 
pînă acum, in nici o comună din 
raza noastră teritorială nu s-au fă
cut analize asupra felului în care 
acționează controlul obștesc.

Oprindu-ne aici cu însemnările, 
sperăm să fi reușit să convingem 
Uniunea județeană a cooperativelor 
de consum Botoșani de faptul că 
există suficiente motive pentru or
ganizarea periodică a unor analize a 
întregii activități de control obștesc 
din unitățile subordonate. Va fi in 
folosul cooperației, al bunei aprovi
zionări și serviri a publicului consu
mator.

Mihai IONESCU 
E. NAZARIE 
corespondentul „Scînteii”

I Imprudență 
I fatală

Un mecanic de Ia autobaza nr. 
4 din Strehaia s-a apucat să 
facă revizia unui autocamion. 
Dar motorul nu se afla oprit 
așa cum prevăd instrucțiunile, 
ci în funcțiune. Hainele mecani
cului nu erau uscate, ci îmbi
bate cu benzină, iar, în toiul lu
crului, acesta a mai aprins și o 
țigară. A urmat o explozie și 
omul n-a mai putut fi salvat.

I Paza bună...

I intr-una din zile a trecut prin
pasajul de cale ferată — nesu- 

Ipravegheat — de lingă stația
C.F.R. Pufești-Vrancea șoferul 
Mircea Buruiană de la Trustul 

Ide construcții-Galați. Cu toate
că era de datoria lui să se asi
gure, M.B. a urcat pe pasaj și a 

Ivrut să treacă repede, inaintea
unei garnituri de tren care se 
apropia. Dar n-a mai apucat 
să treacă. Autobasculanta a fost 

| lovită in plin.

Rubricâ realizata de
Gheorghe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"L_
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PORUMBUL'ma' m^ta d^bă la cules,

mai multă grijă la adăpostire!

Prin reexainm 
proiector vor fi 

economisite sute de tone
dou= Zilnic, 2000 hectare în plus

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Dolj au strins porumbul de pe 69 la 
sută din cele 156 648 hectare care au 
fost cultivate în acest an. în vederea 
grăbirii lucrărilor, comandamentul 
județean a întreprins noi măsuri. 
Prin aplicarea lor se urmărește spo
rirea vitezei zilnice de recoltare și 
transport. Tovarășul Gheorghe Din- . 
dere, secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., ne-a informat 
că în aproape fiecare din cele 95 
de comune ale județului au fost 
create puncte volante de depozitare 
a știuleților de porumb. De aseme
nea, s-a trecut Ia redistribuirea mij
loacelor de transport puse la dispo
ziția unităților agricole de către 
I.T.A.-Craiova. Bunăoară, camioanele 
care serveau unitățile din consiliile 
intercooperatiste Șimnic. Segarcea, 
Apele Vii, Dăbuleni și Vîrtop, unde 
lucrările sînt mai avansate, au fost 
trimise la cele în care lucrările sînt 
rămase în urmă : Catane, Plenița, 
Moțăței, BîrCa și Măceșul de Jos. 
Totodată, comandamentul județean a 
indicat unităților agricole să revadă 
graficele de muncă, să organizeze 
întrajutorarea între ferme și chiar 
între unități.

Ca urmare a acestor măsuri, vi-

teza zilnică de recoltare a porum
bului în județul Dolj a ajuns in pre
zent la 7 000—8 000 hectare față de 
5 000—6 000 hectare cît era săptămînă 
trecută. Unele cooperative agricole, 
cum sînt cele din Șimnic, Segarcea, 
Padea. Drănic, Foișor, au încheiat 
culesul porumbului.

Cu prilejul raidului întreprins ieri, 
2 noiembrie, în citeva unități agri
cole, ne-am convins că lucrătorii o- 
goarelor din județul Dolj sînt hotă- 
riți să facă totul pentru ca porum
bul să ajungă neîntîrziat în ham
bare. în lanurile cooperativei agri
cole Malu-Mare erau prezenți la re
coltarea porumbului peste 500 coo
peratori și mecanizatori. Cele 9 re
morci, 4 autocamioane și 30 de ate
laje transportau știuleții direct din 
cîmp în arioaiele cooperativei. Se a- 
preciază că in următoarele 3—4 zile 
se va încheia recoltarea celor 1117 
hectare cu porumb.

Bine se muncește și la coo
perativele agricole „8 Martie" din 
Teasc, Rast și Secui. Trebuie 
acționat în continuare în vede
rea transportării de pe cîmp, 
pînă seara, a tuturor cantităților de 
porumb care se recoltează în cursul 
unei zile. (Nicolae Băbălău).

tulcea : Pe primul plan-buna
folosire a mașinilor

Accelerarea ritmului de lucru Ia 
recoltarea și transportul porumbului 
reprezintă unul din principalele o- 
biective pe care unitățile agricole 
din județul Tulcea și l-au propus 
pentru această perioadă. Dovedind 
că au înțeles necesitatea punerii la 
adăpost intr-un timp cit mai scurt 
și fără pierderi a producției, coope
ratorii din Isaccea, Văcăreni, Cerna, 
Greci, Luncavița ș.a. participă in 
aceste zile în număr mare la muncă, 
obținind rezultate demne de remar
cat. La cooperativa agricolă Valea 
Nuncarilor, peste 300 de oameni, or
ganizați pe echipe, începuseră munca 
dis-de-dimineață. Pe o parcelă ală
turată, 3 combine „Gloria", echipate' 
pentru recoltarea integrală a porum
bului, lucrau de zor. Ca urmare a

bunei organizări a muncii și asigu
rării unui număr suficient de mijloa
ce de transport, știuleții erau imediat 
cărați la locurile de depozitare. Con
comitent, cocenii erau tăiați și legați 
in snopi.

De apreciat sînt și eforturile pe 
care le fac cooperatorii din Murighiol 
pentru a încheia cit mai repede re
coltarea porumbului. Toate cele 5 
echipe, înspmînd 150 de oameni, care 
s-au angajat să lucreze porumbul în 
acord global, erau prezente pe cîmp. 
O parte din oameni recoltau, alții 
tăiau cocenii, iar ceilalți încărcau 
mijloacele de transport. Ca urmare, la 
Murighiol porumbul a fost recoltat 
pe mai bine de 80 la sută din supra
fața cultivată.

Totuși, din păcate, în unele uni-

de metal si cimentpatru zile
La cooperativele agricole Udești, 

Bosanci, Reuseni și Bunești din con
siliul intercooperatist Bosanci a fost 
intensificat culesul porumbului. De
oarece maturarea știuleților nu este 
uniformă, nu pot fi folosite combinele 
echipate cu dispozitive de recoltat. 
Operația se execută manual, cu se
cera. Cocenii sint tăiați cu știuleți cu 
tot și apoi transportați la marginea 
terenului. Intrucit in multe locuri nu 
se poate intra cu remorcile, au fost 
amenajate sănioaie și cărucioare, la 
tractarea cărora sînt folosite tractoa
rele legumicole și caii. Pe arii se 
muncește la depănușat și sortarea 
știuleților pe categorii, în funcție de 
gradul de umiditate. în acest fel, în 
pătule este depozitat numai porum
bul de calitate corespunzătoare. 
(Gheorghe Parascan).

VÎLCEA

SUCEAVA: în

de umiditate

Luni și marți, pe ogoarele județu
lui Suceava au ieșit la muncă aproa
pe 70 000 de oameni — țărani coope
ratori, elevi, angajați din unitățile in
dustriale și instituții. Intrucit în cele 
mai multe unități agricole cartofii au 
fost puși la adăpost, iar recoltarea 
sfeclei de zahăr este avansată, biroul 
comitetului județean de partid a in
dicat comandamentelor comunale ca 
toate forțele să fie concentrate la 
culesul porumbului. Peste tot se lu
crează în flux continuu — recoltat, 
transport, depozitat, se fac arături și 
se însămînțează. Așa se face că pînă 
ieri, 2 noiembrie, 25 cooperative agri
cole au încheiat recoltarea porumbu
lui, urmînd ca azi alte 10 unități să 
termine această lucrare. Se apreciază 
că prin menținerea ritmului de lucru 
atins în ultimele zile — circa 1 000 
hectare — în următoarele 3—4 zile se 
va încheia culesul porumbului.

tăți, forțele mai sînt irosite, ritmul 
de lucru este prea lent. La coopera
tiva agricolă Sarinasuf, pe una din 
parcele, se lucra la recoltarea ma
nuală a știuleților. „Mai avem și 
două combine «Gloria», care string 
mecanizat porumbul, ne spune tov. 
Vahit Gafar, președintele cooperati
vei agricole. Au plecat pe cîmp din 
zori". împreună cu președintele uni
tății pornim spre parcela unde cele 
două mașini „lucrau din zori". Dar, 
aici, surpriză. Nici urmă de combine.

Desigur, aceste situații sînt ex
cepții într-un climat general de 
muncă intensă. Dar tocmai de aceea 
ele pot și trebuie să fie înlăturate. 
Recolta trebuie strînsă și pusă la 
adăpost cît mai repede, spre a se 
evita orice pierderi. (Ion Teodor, Va- 
sile Nicolae).

In județul Vilcea sint recoltate zil
nic 1 200 hectare. Ca urmare, pină ieri 
seara a fost strînsă producția de pe 
aproape jumătate din suprafața ocu
pată cu porumb.

Pentru a se preveni degradarea 
știuleților, în cooperativele agricole
Puiești, Voicești, Bălcești, Ștefănești 
și multe altele au fost constituite 
echipe care, imediat după recoltare, 
aleg știuleții și îi depozitează separat, 
după gradul de umiditate. în coope
rativele agricole Olanu și Drăgoiești 
au fost amenajate din ștacheți și pla
se de sirmă mai multe arioaie cu o 
lățime de maximum 2 metri, permi
tted curenților de aer să pătrundă 
printre știuleți și să grăbească usca
rea acestora. De asemenea, in alte 
unități, echipe constituite din elevi 
îndepărtează pănușele sau mătasea 
de pe știuleți pentru a preveni mu- 
cegăirea lor.

Faptul că zilnic participă la recol
tarea și transportul porumbului peste 
35 000 cooperatori nu înseamnă că au 
fost epuizate toate posibilitățile de 
urgentare a recoltatului. Acolo unde 
munca este bine organizată, lucrările

se desfășoară în ritm alert, îneît exis
tă condiții ca recoltatul să se încheie 
chiar în această săptămînă. Din pă
cate, mai sînt și unități in care se mai 
așteaptă ca știuleții să se usuce în 
lanuri, în pănuși. Bunăoară, în vreme 
ce la C.A.P. Făurești a fost pusă la 
adăpost recolta de pe aproape 70 la 
sută, în cooperativa agricolă Laloșu, 
vecină celei dinții, abia s-au recoltat 
40 la sută din lanurile de porumb. 
Același lucru se poate spune și des
pre cooperativele agricole Zătreni, 
Gorunești, Irimești și altele, care, față 
de vecinele lor, sint încă rămase în 
urmă la recoltat. Iată de ce coman
damentele locale, comitetele comuna
le de partid și specialiștii au datoria 
să reevalueze neîntîrziat forțele și să 
mobilizeze pe toți locuitorii satelor 
respective la strînsul și punerea la 
adăpost a întregii producții de po
rumb. (Ion Stanciu).

La întreprinderea

mecanizate de mare randament, in întreprinderile agricole de stat se intensified ritmul recoltârii porumbuluiDatoritâ folosirii mijloacelor

/

SPORURI ÎNSEMNATE DE PRODUCȚIE 
Șl PRODUCTIVITATE 

pe baza reorganizării fluxurilor tehnologice
și a transporturilor interne

mecanică din Sibiu

Se diversifică
gama de utilaje

Pornind de la faptul că, in pre
zent, in multe unități economice o 
importantă forță de muncă este ocu
pată în activități neproductive, între 
care servicii și transporturi interne, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a trasat 
ca sarcină tuturor celor care lucrează 
în economie, conducerilor de între
prinderi, să se preocupe de dezvol
tarea mecanizării, organizarea siste
matică a fluxului de producție pen
tru evitarea transporturilor, precum 
și mecanizarea transporturilor, in, 
vederea eliminării muncii manuale, 
acestea reprezentînd căi concrete de 
creștere a producției și productivi
tății muncii.

Pe baza sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului, în unitățile 
economice au fost elaborate, sub 
directa îndrumare a comitetelor 
de partid, programe speciale sau 
au 
planurile 
ca „1 
derea 2 
rea de produse refractare Pleașa, 
consiliile de control muncitoresc și 
comisiile de organizare au studiat cu 
atenție aceste probleme, au urmărit 
îndeaproape aplicarea măsurilor ela
borate. în alte întreprinderi, între 
care „Flacăra", „Sticlăria"-Prahova, 
compartimentele de specialitate au 
fost îndrumate să pună la punct solu
ții pentru mecanizarea unor lucrări 
și organizarea transporturilor interne, 
în conformitate cu cerințele ridicării 
productivității muncii. De asemenea, 
prin acțiunile întreprinse de organi
zațiile de partid și de comitetele sin
dicale, in citeva întreprinderi : 
„Dero", „Vega", Trustul de con
strucții și montaje, „1 Mai", cadrele 
tehnico-inginercști au fost stimulate 
să aplice inițiativa „Fiecare spe
cialist, un cadru de concepție", să 
se preocupe de astfel de probleme.

Este de relevat că, adăugind la ac
tivitatea de investiții pentru dezvol
tare și efortul de gîndire al colecti
velor de oameni ai muncii, al teh
nicienilor și inginerilor, prin măsurile 
adoptate la intreprinderi ca „1 Mai", 
întreprinderea de reparații, între-

prinderea de reparații și utilaj pe
trolier, s-a reușit ca, în perioada 
1975—1976, să fie reorganizate aproa
pe toate fluxurile tehnologice, ceea 
ce a asigurat în mare măsură con
dițiile pentru creșterea substan
țială a producției fizice pe aceleași 
suprafețe construite și a productivi
tății muncii. Iată, spre exemplu, 
pentru producerea în acest an a unui 
număr de stații de betoane egal cu 
cel realizat în 1975, la întreprinde
rea de reparații este utilizată o su
prafață de producție mai mică cu 40 
la sută, iar Ia întreprinderea 
„1 Mai" jumătate din sporul anual

putut fi trecuți în locuri de muncă 
direct productive, cu consecințe fa
vorabile atit asupra realizării planu
lui fizic mărit, cit și asupra indica
torilor de eficiență.

Toate aceste acțiuni și măsuri ^au 
contribuit la realizarea cantitativă și 
calitativă a sarcinilor de plan. Astfel, 
în trei trimestre din 
dustria municipiului 
ținut peste plan un 
de producție, o parte 
rîndu-se depășirii 
muncii planificate 
sută.

Cu prilejul analizei efectuate au

acest an, in in- 
Ploiești s-a ob- 
spor substanțial 
însemnată daio- 

productivității 
cu peste 1,3 la

fost completate cu noi măsuri 
întocmite. în Unități 

Mai", „Dacia", întreprin
de reparații, întreprinde-

--------------------------s------------------------------------

Rezultate valoroase și citeva situații 
care își așteaptă rezolvarea 
în întreprinderi din Ploiești

obținut în anii 1975—1976 la produc
ția de utilaj petrolier s-a înregistrat 
pe seama îmbunătățirii fluxurilor și 
a tehnologiilor de fabricație.

în întreprinderi cu producție de 
masă, intre care Combinatul petro
chimic Brazi, întreprinderea de ma
teriale izolatoare Berceni, întreprin
derea de produse refractare Pleașa, 
„Sticlăria" . Prahova, s-a ajuns la 
concluzia că paletizarea și conteine- 
rizarea produselor pot duce la 
mari economii de manoperă, de 
mijloace de manipulare și suprafețe 
de depozitare, atit la producători, cit 
și la beneficiari. Ca atare, incepînd 
cu anul 1976, aceste metode moderne 
sînt aplicate cu succes și vor fi ex
tinse în continuare. Am relevă un 
exemplu concludent în legătură cu 
această problemă. La Fabrica de sti
clărie Prahova, raționalizarea fluxu
lui de transport, introducerea siste
mului de înfoliere și paletizare au 
făcut posibilă recuperarea efortului 
economic depus în numai un tri
mestru de aplicare. Prin această 
măsură, întreprinderea și-a creat o 
resursă de 70 de lucrători, care au

fost depistate și unele neajunsuri in 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, a conducerilor tehnico- 
administrative in legătură cu rămî- 
nerile in urmă, in anumite unități, 
în domeniul mecanizării operațiilor 
grele, raționalizării fluxurilor și 
transporturilor interne, ceea ce a- 
trage după sine folosirea nerațională 
a unor : capacități de producție, 
menținerea unei importante forțe de 
muncă in funcții neproductive ș.a. 
Pornind de la critica formulată de 
secretarul general al partidului, că 
„în timp ce nu putem organiza două 
schimburi complete — nu mai spun 
de al treilea — ținem un 
mare de oameni 
de la faptul că, 
din Ploiești va 
in mare măsură
productivi în acest cincinal pe seama 
reducerii personalului auxiliar, ana
liza întreprinsă a evidențiat necesi
tatea ca in majoritatea întreprinde
rilor să fie făcute reorganizări, sta
bilite măsuri de folosire intensivă a 
dotării tehnice de care dispun, pre

număr 
in afara producției", 
practic, in unitățile 
trebui să asigurăm ■ 
sporul de muncitori

cum și lucrări de mică mecanizare 
și raționalizări.,

La ora actuală, în unele unități in
dustriale din Ploiești, în timp ce o 
parte din angajați nu lucrează direct 
la mașinile-unelte din secțiile de 
bază, sau în cele de reparații și scu
lărie, conducerile acestor întreprin
deri motivează indicii scăzuți de uti
lizare prin lipsa de forță de muncă 
pentru a fi calificată. în alte situații 
se amină nejustificat aplicarea mă
surilor stabilite anterior de consiliile 
oamenilor muncii. Iată, de pildă, la 
întreprinderea de materiale izola
toare Berceni și „Flacăra", de mai 
multă vreme se discută despre ra
ționalizarea transportului intern, de 
paletizare și conteinerizare, dar s-a 
făcut foarte puțin pentru realizarea 
măsurilor amintite. Totodată, ia „Ca
blul românesc", în urma unor analize 
și pe baza propunerilor rezultate din 
adunări de partid, s-a hotărit să fie 
elobarat un studiu cu privire la îmbu
nătățirea transportului uzinal, a 
depozitării și manipulării materiilor 
prime, dar. deși termenul prevăzut a 
expirat, soluțiile nu au fost întocmite. 
De asemenea, probleme nerezolvate 
în acest domeniu sint și la fabrica 
„Dacia".

In prezent, organizația municipală 
de partid desfășoară o amplă acțiune 
pentru folosirea și mai rațională a ac
tualelor suprafețe de producție, a uti
lajelor și forței de muncă de care dis
pun întreprinderile. Măsuri concrete, 
cu efecte asupra creșterii producției, 
a reducerii volumului de investiții 
pentru construcții și montaje, sau a 
modificării structurii personalului 
au șl fost stabilite în ultimele zile 
la întreprinderile „1 Mai", „Flacăra", 
„Sticlăria“-Prahova și altele. Sintem 
siguri că măsurile ce se vor aplica 
în fiecare unitate, acțiunile ce le în
treprindem pe plan municipal vor 
duce la crearea tuturor condițiilor 
necesare înfăptuirii obiectivelor puse 
în fața noastră. de conducerea parti
dului.

Ing. Constantin CIOCAN 
secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al P.C.R.

, Un nou și prestigios succes al 
colectivului întreprinderii me
canice din Sibiu — importantă 
unitate a industriei noastre con
structoare de mașini, care în ul
timii ani a parcurs o întreagă 
etapă pe calea dezvoltării și mo
dernizării capacităților de pro
ducție — vine să confirme pre
ocupările sale constante pentru 
diversificarea gamei utilajelor 
destinate, cu precădere, echipă
rii noilor obiective ale econo
miei naționale. Recent, celor trei 
„familii" tradiționale de utilaje 
executate de sibieni — prese, cu 
excentric, foarfeci-ghilotină și 
prese de îndoit tablă — li s-au 
adăugat o alta, aceea a utilajelor 
pentru prelucrarea maselor plas
tice. în aceste zile, de pildă, pe 
poarta fabricii a ieșit o serie de 
linii tehnologice cu destinația 
Focșani — întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, 
unitate ce va fi dotată în ma
joritate cu utilaje produse de 
I.M.-Sibiu. De asemenea, pînă 
la sfîrșitul anului vor fi li
vrate și alte linii tehnolo
gice, deosebit de solicitate 
de întreprinderile de prelucrare 
a maselor plastice din Iași, Bu
zău și Focșani. „Aș menționa 
faptul — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Stanică, inginerul-șef 
al întreprinderii — că realizarea 
acestor utilaje duce la renunța
rea Ia importuri, economiile va
lutare însumînd zeci de milioa
ne anual. Conform unui pro- 
gram-cadru 
ne-a spus 
terlocutorul 
prinderea
să asigure, încă din acest cinci
nal, întregul necesar de astfel de 
utilaje pentru industria chimică. 
Depunem eforturi ca încă din a- 
cest an să asimilăm alte două 
noi tipuri de linii tehnologice, 
iar din anul viitor să începem 
producția de serie a unor ma
șini de injectat mase plastice ne
cesare dotării unităților indus
triei chimice, dar și celor din in
dustria ușoară și electrotehnică. 
(Nicolae Brujan).

stabilit recent — 
în ' continuare in- 
nostru — între- 

noastră va trebui

Proiectanții și tehnologii brașoveni 
s-au dovedit deosebit de receptivi 
față de sarcinile și recomandările 
subliniate în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată 
activității în domeniul proiectării și 
construcțiilor industriale. Imediat, 
fără să mai aștepte alte indicații, ei 
au trecut la adoptarea de solu
ții mai economice sub aspectul 
consumului de materiale, in primul 
rînd de ciment și de metal. Pilduitor 
în acest sens este exemplul colecti
vului de proiectanți ai ^I.P.C.M., fi
liala Brașov, care asigură proiectele 
necesare dezvoltării 
întreprinderi con
structoare de ma
șini din acest ju
deț și din alte ju
dețe.

Șantierul între
prinderii 
toare.
datorită 
avansat 
se 
aici nu s-ar mai fi putut 
terveni cu nimic. Și totuși, pro
iectanții au găsit, după o minu
țioasă analiză, posibilități pentru a 
reduce suprafața de construcție cu 
1 800 mp. în același timp s-a asigu
rat înlocuirea căilor de rulare cu 
mijloace de ridicat autonome. Asemă
nător s-a acționat și în cazul 
halei de sculărie. Prin aplicarea unei 
soluții tehnologice noi se ajunge la 
creșterea gradului de ocupare a su
prafeței construibile. în plus, și aici 
s-a putut renunța la 4 poduri rulante, 
care ar fi îngreunat în mod nejusti
ficat construcția.

— Alta este situația halei de ma- 
șini-agregat — ne-a spus Ion Dră- 
cea, inginerul-șef al filialei. Ne- 
fiind încă începută, ne-am putut 
permite să luăm lucrurile de la ca
păt. Adică, să reexaminăm fiecare 
soluție constructivă și tehnologică, în 
scopul reducerii suprafeței construi
bile și ușurării elementelor -de struc
tură. în mod practic, hala se re- 
proiectează. Aceasta va duce la fo
losirea de soluții mai 
de la bun început. De 
miile estimate numai la 
obiective se vor ridica 
tone metal și 50 tone ciment.

Cu exigență s-a acționat și pe șan
tierul noii platforme a întreprinderii 
„Hidromecanica". Deoarece aici con
strucția este în linii mari ridicată,

unor importante

de trac-
Aparent, 
stadiului 
în care 

găsește hala 
nu s-ar

La obiective aflate 
în construcție 

la Brașov
punți-motoare, 

in-

economicoase 
altfel, econo- 
primele două 
la circa 120

proiectantul a căutat noi procedee în 
ce privește echiparea tehnologică a 
halei. S-a ajuns astfel la soluția ca, 
prin renunțarea la 8 poduri rulante 
și la căile de rulare respective, să se 
economisească 100 tone metal. Prin- 
tr-o altă măsură s-au creat condiții 
ca o altă capacitate prevăzută inițial 
să fie realizată independent, Să fie în
corporată în această hală. Numai 
prin aceste două soluții va rezulta o 
economie de 300 tone metal, 100 tone 
ciment și o reducere a cheltuielilor 
de investiții cu aproape 3 milioane 
lei.

La Întreprinderea de autocamioane, 
cea mai importantă lucrare reexami

nată este clădirea 
centralei termice. 
Inițial, structura 
de. rezistență a 
acoperișului unui 
cazan era foarte 
greoaie, de unde 
și stîlpii, grinzile 
și chesoanele 
erau supradimen

sionate, construcția fiind prevăzută 
cu izolație termică, de parcă ar fi 
vorba de o hală de prelucrare.

— Ne-am dat seama — ne-a relatat 
ing. Alexandru Lupu, șeful atelieru
lui de construcții al filialei — că a- 
ceastă izolație nu-și are sensul în ca
zul realizării unui cazan de abur, 
deoarece el poate funcționa tot atit 
de bine și într-o construcție ușoară, 
neizolată termic. Lipsa izolației în
seamnă elemente prefabricate mal 
puține, mai ușoare, mai suple, deci 
construcția devine mai economică.

— O primă etapă, ne-a _spus ingi
nerul-șef al filialei 
practic încheiată. în 
restudiem proiectele 
„neatacate" încă.

I.P.C.M., este 
prezent, noi 
elaborate și 

„------------- ------ Ne-am propus
să sporim gradul de încărcare a su
prafețelor construite de la 65—70 la 
sută în prezent la 85 la sută și chiar 
mai mult.

Evident, acțiunea de raționalizare 
a investițiilor, prin folosirea de so
luții mai judicioase, mai ieftine, nu 
se oprește aici. Ea va continua la un 
nivel superior și de acum înainte, 
în așa fel incit toate proiectele ce 
vor fi elaborate să poarte girul res
ponsabilității și exigenței față de so
luțiile adoptate, soluții care vor tre
bui să se caracterizeze printr-o înal
tă eficiență economică.'

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scintelf

fizice avansate
Mobilizarea unor forțe sporite atit 

de către constructor, cit și de bene
ficiar, pentru atingerea unor 

superioare de execuție, 
ultima

te de termen importantul obiectiv, 
cum arăta ing. Dumitru Maxim, di
rectorul unității beneficiare. Acțiu
nea de montare a mașinilor poate 
fi mult intensificată în condițiile 
cind și alte obiective de pe șantier 
șint finalizate (lucrările de condițio
nare și ventilație, posturile de trans
formare, punctul termic ș.a.). în 
acest sens, ținind seama de sosirea 
timpului rece, beneficiarul solicită o 
și mai serioasă mobilizare a forțelor.

De acest șantier răspunde tov. 
președintele consi- 

sindicatelor, mem
bru al biroului 
comitetului jude
țean de partid, 
care ne-a spus : 
„Dacă la sfîrșitul 
celor 8 luni se 
realizase doar 29 
la sută din planul 
anual de investi
ții, apreciem că 

în perioada de zece luni proporția să 
se ridice la circa 63—64 la sută, ceea 
ce are un corespondent deplin in 
stadiile fizice atinse. Avînd în vedere 
angajamentul constructorului, se 
poate spune că pină la finele anu
lui toate restanțele vor fi recupe
rate și, evident, planul va fi înde
plinit. Este bine ca și aubantrepre- 
norii să-și intensifice activitatea, 
pentru a se alinia la ritmul impus 
de antreprenorul general, ca și de 
beneficiar. Se lucrează în trei 
schimburi, cu multă atenție, la mon
tarea utilajelor și mașinilor, pe mă
sură ce i se pun la dispoziție spa
țiile de producție. Lăudabilă este 
inițiativa ca viitorii angajați per
manent ai filaturii să-și instaleze 
singuri mijloacele cu care vor pro
duce. Și încă un aspect bun. Furni
zorii de mașini și instalații au fost 
receptivi la solicitarea beneficiarului 
de a livra continuu tot ceea ce pre
văd contractele încheiate". Așadar, 
se depun eforturi sporite pentru fi
nalizarea în bune condiții a acestei 
investiții a orașului Huși și, evident, 
a economiei județului Vaslui.

stadii 
a 

pe-
fizice ! _’ 
influențat pozitiv, 
rioadă de timp, desfășurarea lu
crărilor pe șantierul Filaturii 
bumbac din orașul Huși. Deși res
tanțele din prima jumătate a anului 
nu au fost recuperate în întregime 
totuși trebuie spus că menținerea 
și intensificarea ritmului înregistrat 
in lunile septembrie și octombrie — 
ritm superior celui planificat — pot 
asigura încheierea anului cu sarcinile 
planului de inves
tiții îndeplinite 
integral. în acest 
scop, constructo
rul, respectiv’lo
tul Huși al Trus
tului de construc
ții 
Iași, 
de un număr spo
rit de lucrători — peste zece echipe 
de betoniști, dulgheri, zidari, mozai
cari, lăcătuși ș.a. — detașați din ca
drul Șantierului nr. 4 Vaslui al ace
luiași trust ieșean.

Pe șantier se lucrează cu spor 
de la o zi ’ 
ca beneficiarul 
spațiu pentru montaj, potrivit preve
derilor din graficele de execuție. „Be
neficiarul — ne spunea ing. Vasile 
Boloș, șeful șantierului nr. 4 — are la 
dispoziție circa 80 la sută din supra
fața halei de producție, iar zona a 
IV-a va fi gata înainte de termenul 
stabilit în grafie, pentru montaj. Au 
fost concentrate forțe superioare în 
vederea recuperării în scurt timp a 
restanțelor, astfel ca sfîrșitul anului 
să ne găsească cu planul realizat la 
toate punctele de lucru, la toate fa
zele fizice ale șantierului". Referin- 
du-ne la beneficiar, se cuvine să evi
dențiem inițiativa acestuia de a pre
lua montajul în întregime, care se 
efectuează de muncitori, filatori, a- 
jutori de maiștri, maiștri, tehnicieni 
și ingineri ce vor lucra efectiv în 
viitoarea filatură.

La montaj (in secțiile bataj, lami
noare, pieptănat, flaiere, mașini de 
filat, de răsucit și bobinat) se lu
crează in 2—3 schimburi, cu dorința 
fermă de a pune în funcțiune înain-

industriale 
beneficiază

in

de

lean Pirvu, 
liului județean al

Pe șantierul 
Filaturii de bumbac 

din Huși

la alta, pentru 
să dispună de

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

DĂRUIRE MUNCITOREASCĂ
(Urmare din pag. I)
rii în care muncește îți va 
spune că „aici, între ai tăi, 
viața merge înainte, te afli 
în această lume nouă, a 
muncii adevărate, intre 
oameni isteți, între oameni 
ce iubesc ca și el fabrica 
lor".

David Aron, inginer la 
„Tehnometal", de puțină 
vreme numit director ad
junct, este și el al șaptelea 
copil din cei nouă ai unei 
familii de țărani din Valea 
Mare de Codru, un sat a- 
parținînd Holodului, din 
Bihor. Și azi. cind merge 
acasă, la bătrîna sa mamă, 
inginerul nu se mai satură 
de peisajul ardelenesc, cu 
păduri și văi fertile, bătute 
de soare, cu dealuri blinde 
și izvoare reci. El este prin
tre cei trei-patru intelec-

tuali ai satului său de baș
tină. După o școală profe
sională de forjori, la Re
șița, după o alta, serală, de 
siderurgie, după o a treia, 
de tehnică agricolă, tinărul 
tehnician, proaspăt munci
tor la S.M.T. — Valea lui 
Mihai, este trimis la Fa
cultatea de mecanică agri
colă din Craiova, de unde, 
a fost 
aici la

Fire 
tenace, 
făcut, încă din 
susținerii diplomei, 
„Tractorul“-Brașov și 
din etapa de stagiu, 
propria sa profesie un 
nobil al sincerității și dă
ruirii muncitorești. Senti
mentul că un bun inginer 
este acela care stăpînește 
bine și meseria pe care o 
alege este sentimentul ce

repartizat, in 1963, 
„Tehnometal". 
robustă, echilibrată, 
de ardelean, el și-a 

perioada 
la 

apoi, 
din 

scop

domină cariera inginereas
că a lui David Aron. „Nu
mai astfel, spune el, ingi
nerul proaspăt știe ce e 
bine, ce e rău în meseria 
și în secția lui. Numai așa 
are încredere în tine omul 
muncitor. Și numai așa te 
respectă el, pentru școala 
ta".

— Mai ții minte care 
visul 
giner, 
ani ?

Nu,

meu secret, de 
încă dinainte

era 
in- 
cu

nu mai știam de ce 
anume era vorba. Și Cor
nel Dobreanu mi-a destăi
nuit visul său de-a înzes
tra întreprinderea unde va 
fi pus să muncească, deci 
„Tehnometalul" sau oricare 
alta, cu acea zestre de mij
loace ale unei informatici 
superioare, mijloace de 
prelucrare de calcul 'elec
tronic riguros. Dar pentru

aceasta va fi nevoie, în 
viitor, de o nouă structu
ră, mi-a spus inginerul, 
gindind la acel viitor, tre
buie de pe acum să gin- 
dim la cei tineri de azi. 
De aceea, abia in 
citeva luni, noul 
s-a înconjurat de o întrea
gă pleiadă de ingineri, ti
neri absolvenți sau de 
subingineri, abia veniți de 
pe băncile facultăților, 
vreo 14 cadre inimoase, de 
stagiari care să se lege de 
întreprinderea aceasta, care 
să se preocupe cu elan de 
nou. care să vină cu solu
ții și cărora ușile să le fie 
întotdeauna deschise, ei 
fiind cei chemați să înfrîn- 
gă inerția umană și tehni
că și să împlinească visul 
tuturor de progres, de civi
lizație, în slujba căruia sa 
află angajată întreaga țară.

aceste 
director
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MENIREA EDUCATIVĂ
A ȘTIINȚEI ÎN ȘCOALĂ
Trăim in prezent cincinalul afir

mării revoluției tehnico-științifice 
în țara noastră, revoluție care se 
caracterizează prin înălțarea științei 
la rangul de factor determinant al 
producției. De aceea, educația omu
lui nou trebuie clădită și dezvoltată 
pe baze științifice pentru a cores
punde cerințelor revoluției tehnico- 
științifice, in cadrul căreia știința a 
atins un nivel teoretic ridicat. Dato
rită acestui nivel, ea poate aborda 
și rezolva probleme majore și largi 
ale cunoașterii ; în același timp, ea 
oferă tehnicii rezultate fundamentale 
pentru realizarea cuceririlor epocale 
care să schimbe radical condițiile și 
mijloacele vieții sociale, ale vieții 
cotidiene a societății.

Teoria — cum bine se știe — im
plică folosirea raționamentului de
ductiv, construcția logică, demonstra
ția științifică. Matematica, știință 
care folosește în mod esențial de
monstrația pentru a-și întemeia cu
ceririle, a căpătat în cadrul revoluției 
tehnico-științifice o poziție frontală 
tocmai pentru ' . ' ’ “ .
construi modele teoretice aplicabile 
în cele mai variate ramuri ale știin
ței, în tehnică, în economie și chiar 
în cultură. De aceea. în formarea 
omului nou prin școală demonstrația 
științifică dovedește în epoca actua
lă virtuți educative solide, eficiente, 
care sînt însușite cu plăcere de tine
retul studios. Este doar un indiciu, 
deși nu cel mai puțin însemnat, 
care probează pregnant cum un 
nou umanism, un umanism științific 
revoluționar, se dezvoltă odată cu 
construcția socialistă in țara noastră, 
prin descoperirea caracterului inter- 
disciplinar și multidisciplinar al cu
ceririlor teoretice ale științei zilelor 
noastre. Fizica, de exemplu, pentru 
a nu mai vorbi de matematică, a 
devenit esențială în chimie, științele 
biologice și în științele tehnice, în

astronomie, care, la rîndu-i. a deve
nit într-o uriașă măsură astrofizică.

Acest umanism, bazat pe integra
rea omului în cunoașterea științifică 
a naturii, a vieții și a societății, este 
reflectarea creatoare 
materialist-dialectice 
viață și societate în 
structorilor societății 
tilateral dezvoltate, _ _ 
niște. în scopul însușirii, 
și promovării acestuia, 
are o funcție educativă în școală, la 
înălțimea celei formative profesio-

a concepției 
despre lume, 

conștiința con- 
socialiste mul-, 
a celei comu- 

asimilării 
învățătura

de
acad. Nicolae TEODORESCU

faptul că a putut

nale. în această perspectivă, demon
strația științifică poate și trebuie să 
devină in miinile profesorului un 
instrument puternic și fin, o forță 
modelatoare a caracterelor, un fac
tor de preț al educației politice și al 
culturii socialiste. Intr-adevăr, edu
cația este eficientă atunci și numai 
atunci cînd găsește la cel ce o pri
mește o convingere conștientă, deli
berată. Or, demonstrația științifică 
are tocmai rolul de a convinge, de 
a elimina orice teamă, orice îndoială 
in privința temeiniciei unui adevăr, 
unei cunoștințe, unei metode, unui 
procedeu, unei construcții teoretice 
complexe care poate fundamenta o 
cucerire concretă a tehnicii, un plan 
de dezvoltare economică, o strategie 
de cercetare. De aici — virtuțile 
prețioase ale demonstrației științi
fice in formarea omului unei socie
tăți in care munca este promotoarea 
succesului, a demnității și a poziției 
sociale. Acest om trebuie să aibă o 
arhitectură spirituală solidă, suplă, 
susceptibilă de a fi amplificată și 
perfecționată continuu, adaptată

mersului revoluționar, exploziv ade
sea, al științei și tehnicii. Fiindcă 
acest mers revoluționar se reflectă 
rapid în întreaga viață socială, ce
tind adaptări ingenioase și urgente 
pe care numai printr-o educație 
științifică le putem înfăptui fără 
inerții dăunătoare, cu ace] curaj pe 
care numai cunoașterea științifică îl 
poate insufla și intări.

Orice profesor care își iubește me
seria și crede în misiunea sa de des
coperitor și plămăditor al aptitudi
nilor, talentelor și aspirațiilor tine
retului este mereu uimit de poten
țialul și ingeniozitatea, de îndrăz
neala gîndită, de dorința nobilă de 
afirmare de care poate da dovadă 
un colectiv de tineri elevi sau stu- 
denți cînd au descoperit calea ce 
duce la cunoașterea științifică și la 
aplicațiile acestora în practică. Cum 
poate fi valorificat și fructificat acest 
potențial constructiv și creator, im
pregnat de pasiune, de voință, de 
entuziasm ? Răspunsul nu este greu 
de găsit ; un asemenea potențial 
trebuie cultivat in ogorul pe care 
acești tineri năzuiesc să-l fructifice, 
deci în ogorul cunoașterii științifice 
și al aplicațiilor acesteia in practica 
socială. Iar mijlocul cel mai eficient 
este educația științifică îmbinată cu 
participarea la procesul inst.ructiv- 
educativ a profesorului împreună cu 
elevii sau studenții săi. Demonstra
ția științifică își va atinge scopurile 
eu atît mai bine, cu cit va însemna 
o participare intensă a celui ce gîn- 
dește Ia descoperirea și folosirea 
adevărului științific, o colaborare a 
personalității sale Ia investiție și 
la fructificarea acesteia în bunuri 
materiale și spirituale pentru socie
tatea cu care se simte solidăr legat 
prin unitatea de țeluri, prin ceea ce 
primește de 
personală, a 
celor cărora 
și prietenie.

la ea pentru viata sa 
familiei sale, a tuturor 
le dăruiește afecțiune

„VIRTUOZII ROMÂNI" tv

Foto : S. CristianCasa de culturii din Buzău

Locuri potrivite pentru
expozițiile de artă

în luna octombrie, bucureștenii 
frecventează cinematograful 

au fost invitați, prin- 
inainte de a

valorifica mai bine

i

Cu numai citeva zile 
In urmă ne parvenea 
invitația — semnată 
de scriitorul Fănuș 
Neagu, din partea aso
ciației bucureștene a 
scriitorilor — de a 
participa la un specta
col muzical, înregis
trat pe bandă de mag
netofon, 
folclorice 
mâni.

Despre Virtuozii ro
mâni știam și 
știam mult prea mul
te. Aflasem — și cu 
totul întîmplător — 
că un reputat șef de 
orchestră a avut ideea 
de a reuni, în una și 
aceeași formație, un 
număr de talente re
marcabile în domeniul 
muzicii noastre popu
lare, vorba fiind de 
talente interpretative, 
cu care să înfățișeze 
străinătății bijuterii pe 
portativ autentic ro
mânești. Ideea șefu
lui de orchestră Flo
rian Economu, el în
suși un virtuoz al pre
lucrărilor cizelate cu 
migală de artizan a 
muzicii populare, a 
născut un ansamblu 
de maeștri ai viorii, 
ai taragotului, ai țam
balului, ai fluierului, 
naiului, prin mijloci- 

, rea căruia străinăta
tea, și ne gîndim nu 
numai la lumea in
struită în ale muzicii, 
ci la lume în gene
ral, poate cunoaște, 
așa cum este, la înalta

al formației 
Virtuozii ro-

nu

ei valoare, una din 
formele majore de ex
presie ale spiritualită
ții românești. Am as
cultat, deci, nu la Ate
neu și nici în vreo 
altă sală de concerte, 
ci la Casa scriitorilor 
o muzică că venea din 
adîncul multimilenar 
al existenței noastre, 
o muzică așa cum a 
fost ea creată de po

por. p suită de melodii 
românești înscrisă pe 
un itinerar ce pornește 
din Maramureș, de la 
Săpînța. și face ocolul 
Țării întoreîndu-se 
nou la Săpînța 
suită care-ți tăia 
suflarea.

Am avut ocazia 
cunosc multe ansam
bluri folclorice ieșite 
peste hotare. în con
fruntări competiționale 
sau în turnee. De fie
care dată,- sau aproape 
de fiecare dată m-am 
considerat un fericit în 
mijlocul ropotelor de 
aplauze ce însoțeau in
trarea sau ieșirea din 
scenă a artiștilor noș
tri populari. Uneori 
am constatat însă că 
programul colectivelor

din

ră-

să

plecate peste hotare 
nu întrunea complexi
tatea cerută de repre
zentarea la nivelul 
unanim cunoscut și 
apreciat în străinătate 
a comorilor noastre 
folclorice, că s-a ope
rat, în „selecție", nu 
cu criteriul esență, ci 
cu cel geografic, care 
nu totdeauna pune în 
prim-plan și ceea ce 
este mai 
tiv.

Ansamblul Virtuozii 
români oferă, credem, 
una din formulele 
ideale ale prezentării 
peste hotare — sau in 
țară — a valorosului 
tezaur artistic, plăs
muit de poporul nos
tru, nu se știe cind și 
cum, dar aparținîn- 
du-ne nouă, genera
țiilor de azi, cu sacra 
îndatorire de a le 
transmite urmașilor.

Se cuvine apreciată 
inițiativa Asociației 
scriitorilor bucureșteni 
de a fi organizat, pen
tru cunoașterea publi
că, acest concert înre
gistrat. Concert fericit 
întregit de suita de 
balade interpretate de 
solistul vocal 
dru Mica — 
pletat, vizual, 
seriile unei 
reprezentante 
lui : Lena Constante.

N. Popescu- 
BOGDANESTI

reprezenta-

Alexan- 
și com- 
de tapi- 
talentate 
a genu-

PROGRAMUL I
16,00 Teieșcoalâ. Teatru didactic: „Pia

tra din casă" de Vasile AleCsandri.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Bijuterii muzicale. ‘

începuturile sale.
18,00 scena — emisiune 

actualitate teatrală.
13.20 Din viața plantelor
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Consultații în ajutorul ...

propagandiștilor șl cursanților din 
învățămîntul politic de partid. Pro
grama : Socialismul ștllnțiîic și 
problemele dezvoltării economi- 
eo-sociale a României. Tema a 
IlI-a. Revoluția socialistă, calea 
trecerii omenirit la socialism. E- 
misiune de Elena Perdichl.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 - ............. ' "■
20.25

cvartetul

de

și

la

21,55

22,20
22,40

critică și

animalelor.

lectorilor,

Omul de Ungă tine. 
Telecinemateca.
mare cineast — Ingmar Bergman. 
,,Odă bucuriei". Premieră pe țară. 
Romanțe și cintece de petrecere 

•interpretate de : Vali Nlculescu, 
George Hazgan, Constanța Ctm- 
peanu, Ion Stoiăn, Angela Moldo
van.

I 24 de ore.
I închiderea programului.

In ciclul : Un

PROGRAMUL II
O viață pentru o idee : Nicolae 
Gh. Lupu (1884—1966) — om de ști
ință emerit, creatorul Institutului 
de medicină internă al Academiei 
Republicii Socialiste România. 

20,38 Refrene lirice.
20, $0 Publicitate.
20,55 Chipurile acelor voievozi. Docu

mentar de Sterian Clucescu.
21,20 Telex.
21,25 Pe teme economice.
21.45 Armonii intime. Seară Enescu — 

Brahms.
22,30 închiderea programului.

20,00

care 
„Giulești" 
tr-un mic anunț, 
intra în sala de spectacole, să vi
zioneze, in hol, expoziția de dese
ne a elevilor de la Școala gene
rală nr. 166. Astfel, prin incursiunea 
talentului juvenil în universul co
tidian, elevii au făcut ca holul ci
nematografului să împrumute un 
aer familiar, spectatorilor propu- 
nîndu-li-se un generos „supliment" 
cultural-artistic.

Poate nu ne-am fi oprit asupra 
acestui fapt 
spectatorii il 
sau altul, și 
bucureștene. 
dern“, ei au .
ziție a elevilor de la Școala gene
rală nr. 98 ; la „Favorit" și la „E- 
forie" — acuarelele realizate de ar
tiștii amatori din sectoarele 7 și 6 ; 
la „Doina" și „Miorița" — diapo
zitive realizate de „Animafilm". 
Continuarea — posibilă — a aces
tor exemple n-ar face decît să a- 
teste că, în urma unei lăudabile 
inițiative a Comitetului municipal 
de cultură și educație socialistă, 
lăcașurile celei de-a șaptea arte 
și-au deschis sau sînt gata să-și 
deschidă porțile și pentru alte do
menii ale creației, cinematografele 
imbogățindu-și astfel profilul cul- 
tural-educativ. In același context, 
teatrele lasă să se întrevadă că și 
ele sînt receptive la acțiuni simi
lare, holurile acestora găzduind tot 
mai frecvent standuri de cărți, ex
poziții de scenografie, de pictui-ă 
șl grafică.

Desigur, încercări de acest gen 
s-au mai semnalat și pină în pre
zent ($i,, între ele, s-ar cuveni să 
menționăm în primul rînd diver
sele expoziții itinerante organizata 
de marile muzee), dar acum este 
vorba ca tot ceea ce s-a făcut pină 
în prezent sporadic și oarecum la 
întâmplare să dobîndească 
racter sistematic, impus de

dacă n-am fi știut că 
pot regăsi, într-un fel 
la alte cinematografe 
Bunăoară, la „Mo- 
putut vedea o expo-

un ca- 
necesi-

Satul nou în...
Alături de cele 67 de ansambluri 

gospodărești din cadrul Muzeului Sa
tului, va începe in curînd ridicarea 
unei locuințe . ' '
Ursuleanu din satul Frasin, județul 
Suceava. Este . _
două niveluri, cu pereții placați cu 
draniță crestată și vopsită, care va fi 
reconstruită in muzeu la aceleași 
proporții, tehnici și calități artistice. 
Pentru selecționarea acestei noi gos
podării. un grup de cercetători de la 
Muzeul Satului au vizitat aproape 70 
de sate din județul Suceava, au fă
cut o temeinică documentare asupra 
sutelor de case noi și vechi, stabi
lind materialul de construcție, pla
nul, tehnica folosită. După cum re
marca Gheorghe Focșa, directorul 
Muzeului Satului, inițiatorul acestei 
acțiuni, gospodăria care iși va lua in

aparținînd lui Petre

vorba de o casă cu

mo- 
pu- 
atit

tatea de a 
dalitățile variate de dialog cu 
blicul, pe măsura exigențelor 
de cuprinzătorului Festival național 
„Cintarea României". Să ne gindim 
numai cite expoziții de artă plas
tică, fotografie, carte, documente, 
filatelie și alte mărturii istorice 
sînt organizate și deschise in oraș, 
dar, în ciuda interesului larg al 
publicului, dispar de pe afișul cul
tural fără a fi cunoscute decît de 
foarte puțini dintre cei dornici să 
le cunoască. Să ne gîndim apoi la 
numeroasele colecții de artă — sau 
de altă natură — aflate in patri
moniul diverselor instituții și între
prinderi sau la colecțiile unor per
soane particulare, colecții care, din 
lipsă de spațiu expozițional. rămin 
cel mai adesea inaccesibile marelui 
public, cu toate că posesorii ar dori 
să le pună la indemîna acestuia. în 
perspectivă, forurile culturale ale 
municipiului București au în ve
dere întocmirea unui plan sistema
tic, a unui calendar riguros de in
troducere a tuturor mijloacelor și 
valorilor menționate in circuitul 
larg al instituțiilor de spectacole 
și al așezămintelor culturale prin 
care se perindă zilnic mii și mii 
de oameni. Cu investiții minime și, 
firește, cu multă fantezie, holurile 
cinematografelor ți ale teatrelor vor 
putea deveni, in scurtă vreme, cele 
mai frecventate galerii ale orașului. 
Acestora li s-ar putea adăuga incă 
multe alte locuri publice — sălile 
de așteptare din gări și autogări, 
din policlinici și Spitale, sălile de 
conferințe și spectacole din între
prinderi. holurile marilor hoteluri 
și agenții de voia] etc. Rămîne însă 
ca și instituțiile respective să mani
feste inițiativă — exemplele nelip
sind în acest sens — solicitînd spri
jinul forurilor culturale municipale, 
ale uniunilor de creație.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteii'

Muzeul Satului
curînd locul în muzeu constituie pri
mul eșantion al unor construcții ac
tuale ce vor ilustra saltul remarcabil 
intervenit în viața satelor în anii 
socialismului. Se intenționează ca 
fiecare provincie a țării să fie re
prezentată în muzeu printr-o gospo
dărie ridicată de meșteri locali, pu- 
nînd în valoare specificul construc
țiilor sătești de astăzi. în județul 
Suceava — arăta ■ directorul Muzeu
lui Satului — există o adevărată în
trecere intre comune pentru ridica
rea unor locuințe cît mai aspectuoa
se. în general cu două niveluri, stilul, 
materialele, planurile fiind inspirate 
din tradițiile populare locale. Tipul 
noilor case se distinge printr-o .mare 
acuratețe estetică, durabilitate, prin 
extinderea spațiului de locuit, folo- 
sindu-se din plin lemnul, materialul 
de construcție specific zonei.

mm npvim 
BE PE EOME MELEAGURILE

izvor nesecat pentru
mișcarea artistică de amatori

a-

Este îndeobște cu
noscut faptul că — 
atît în. privința conți
nutului, cit și a razei 
sociale — dezvoltarea 
acțiunilor culturale cu 
caracter de masă con
stituie unul dintre fac
torii cu cea mai no
bilă dinamică în viata 
socială a zilelor noas
tre. Acțiunea, de am
ple dimensiuni, a de
pășit de mult cadrul 
activității artistice
matoare izolate sau 
al însușirii de cunoș
tințe la modul pasiv, 
devenind tot mai mult 
o parte indispensabilă 
a formării conștiinței 
noi a cetățenilor, a 
statornicirii unei rela
ții armonioase între 
om și societate, între 
om și universul încon
jurător.

FireSte. în epoca re
voluției stiintii'ieo- 
tehnice. sporește atit 
importanta culturii po
litice și sociologice, cit 
și cea a cunoștințelor 
rezultate djn dezvol
tarea științelor naturii. 
După cum accentuea
ză Programul de mă
suri pentru aplica
rea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al 
partidului si ale Con
gresului educației po
litice și al culturii so
cialiste. popularizarea 
valorilor, tradițiilor și 
creațiilor contempora
ne ale literaturii si 
artei, precum si sti
mularea activității ar
tistice de amatori iși 
sporesc mereu rolul și 
semnificația, 
tura și 
vitatea i 
matori. i 
diverse 
sint un 
eficient 
larea conștiinței omu
lui in spiritul idealu
rilor noastre, pentru 
înțelegerea proceselor 
ce se desfășoară în 
realitatea înconjură
toare și pentru îmbo
gățirea culturală.

Programul de mă
suri prevede stimula
rea activității creatoa
re a maselor la 
nivelurile și sub

Litera- 
i arta, acti- 
artistică de a- 
cu formele lor 

și variate, 
factor tot mai 
pentru mode-

toate 
toate

z

formele. îndrumarea 
unitară a muncii poli
tico-educative și cul
turale de masă, 
gurarea unui 
sistematic și 
din partea 
de profesie se 
solda fără 
cu rezultate bune, vor 
crea condiții 
bile pentru o 
sistematică, 
promovarea ' 
rii competente, 
ansamblurile de ama
tori să-și poată măsura, 
în confruntări de pres
tigiu. atît la nivel ju
dețean, cit și național,

asi- 
spriiin 

eficient 
artiștilor 

vor 
îndoială

favora-
■ muncă 

centru 
îndrumă- 

încît

însemnări de
Gâlfalvi ZSOLT

rezultatele activității. 
In același timp, 
scopul formațiilor de 
teatru de amatori, de 
dansatori, al corurilor 
și al cercurilor de re
citatori nu rezidă doar 
în apariția pe scenă, 
în fata publicului, ca 
fapt în sine ; aceasta 
implică dezvoltarea 
aptitudinilor și sensi
bilității artistice, a 
receptivității la fru
mos în toate formele 
lui de manifestare. In 
curentul unitar al cul
turii noastre, puse in 
slujba dezvoltării con
științei socialiste, ac
tivitatea artiștilor de 
profesie si a artiștilor 
amatori prezintă. în 
ultimă analiză, con
vergentă in sensul o- 
biectivului comun, 
osebirea 
constând 
toate in 
stilul și 
a acționa.
legăturii existente in
tre instituțiile profe
sioniste și mișcarea de 
amatori, ca și institu- 
ționalizarea lor. înles
nește nu numai des
fășurarea mișcării a- 
ma tori lor. ci contri
buie la împrospătarea 
viziunii artiștilor de 
profesie, nrin. conec
tarea activității lor la

dintre 
înainte 
metodă.
modul
Strîngerea

de- 
ele 
de 
in 
de

dinamismul muncii 
constructive, prin mai 
apropiata cunoaștere a 
pulsului tumultuos al 
vieții.

Activitatea politico- 
educativâ prin mij
loacele cultural-artis- 
tice a naționalităților 
conlocuitoare este par
te organic integrată in 
totalitatea culturii so
cialiste din 
In spiritul 
consecvente 
leniniste a ______ _
nostru, Programul de 
măsuri conține repe-' 
ta te referiri la semni
ficația folosirii limbii 
materne și a valorilor 
culturale specifice ale 
naționalităților con
locuitoare. Activita
tea artistică-educati- 
vă desfășurată în lim
ba română, în maghia
ră sau germană slujeș
te scopuri identice, ma
terializate in dezvolta
rea culturii noastre 
socialiste unitare. Și 
tocmai în interesul a- 
cestei culturi socialis
te unitare a României 
este binevenită valori
ficarea tradițiilor spe
cifice. propagarea lor 
pe temeiul principiu
lui unității de conținut 
în diversitate de forme.

în cadrul primatului 
oe care îl are conți
nutul ideologic al 
muticii de culturaliza
re, înfăptuirea con
secventă a egalității 
în drepturi constituie 
o parte integrantă a 
politicii partidului nos
tru, asigură posibi
litățile favorabile și 
cadrul corespunzător 
pentru participarea tu
turor oamenilor mun
cii la efortul general 
depus în toate dome
niile vieții social-eco- 
nomice. politice si cul
turale.

Realizarea obiecti
velor prevăzute în 
programul de măsuri 
sînt o cauză care 
impune participarea 
creatoare, activă a tu
turor făuritorilor de 
valori materiale si 
spirituale ale Româ
niei socialiste.

România, 
politicii 

marxist- 
partidului

lucrărilor

taxele de 
transportul

alte organizații ' socialiste

bursele Uniunii artiștilor plastici

CLUJ. reluat activitatea
clubul „Femina" din Cluj-Napoca. 
Programul de activități pentru pe
rioada de iarnă este bogat și variat. 
Sint prevăzute simpozioane și ex
puneri cu privire la cunoașterea și 
perfecționarea trăsăturilor moral- 
cetățenești ale femeii din țara 
noastră, la îndatorirea patriotică a 
creșterii tinerei generații, la cu
noașterea legilor. Consfătuiri pe 
teme sanitare și gospodărești pen
tru sezonul rece, vizite la expoziții, 
organizarea unor gale de filme, pa
rade ale modei completează progra
mul clubului • IAȘI. La casa de 
cultură „M. Sadoveanu" din Pașcani 
expune 40 de picturi artistul ama
tor Constantin Hreamătă din Bacău. 
O expoziție pe teme de circulație 
găzduiește Casa de cultură a sin
dicatelor din Iași. La Scheia a luat 
ființă un cerc de radioamatori, or
ganizat de Comitetul comunal 
U.T.C. Conservatorul de muzică 
„G. Enescu" a inițiat un ciclu de 
lieduri intitulat „Serile muzicale 
ale conservatorului". Formațiile ar
tistice din Pașcani au prezentat, la 
clubul C.F.R. „Unirea", mai multe 
spectacole în pregătirea Festivalului 
național „Cintarea României". La 
întreprinderea de tricotaje „Mol
dova" s-a înființat recent un nou 
club muncitoresc, denumit „Cente
narul independenței". A fost reluat 
ciclul de prelegeri publice „Dezba
terile Contemporanului". Universi
tarii Gheorghe Platon, Vasile Cris
tian și Vasile Rusu au conferențiat 
despre „Lupta pentru independen
ță — constantă a istoriei românilor". 
• VASLUI. Cu prilejul sărbătoririi 
a 20 de ani de activitate a Casei 
pionierilor din Vaslui a fost orga
nizat un bogat program de mani
festări politico-educative • DOLJ. 
A fost tipărit programul principa
lelor manifestări politice, ideologice 
și cultural-educative ce se vor des
fășura în județ pentru evocarea 
răscoalelor din 1907 și a centena
rului independenței. Programul cu
prinde 120 de acțiuni, ce se vor 
desfășura pină în mai 1977. O foto- 
expoziție pe tema „Îmbunătățirea 
calității produselor și folosirea ma
șinilor și utilajelor la întreaga ca
pacitate" a fost pusă la îndemîna 
activiștilor culturali. La Casa de 
cultură a tineretului din Craiova

s-au deschis cursurile universității 
pentru tineret • VlLCEA. La Casa 
de cultură a sindicatelor din Hm. 
Vilcea au avut Iod recitalul de poe
zie „România — țara mea. de glo
rii" și masa rotundă pe tema locu
rilor și monumentelor istorice din 
județ. Pentru consiliile inter- 
cooperatiste Zătreni, Lădești, Băl- 
cețti și Drăgășani au fost edi
tate foi volante dedicate lucrărilor 
agricole de toamnă • HUNEDOA
RA. La clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara s-a desfășurat festiva
lul interjudețean de muzică ușoară 
românească „Luceferi de metal" — 
prima ediție. Au participat tineri 
soliști ai cluburilor muncitorești din 
Hunedoara, București, Arad, Timiș, 
Bihor, Caraș-Severin, Brașov, Con
stanța, Brăila, Bacău. Clubul Insti
tutului de mine din Petroșani a or
ganizat pentru studenții din anul I 
o „Săptămînă instructiv-educatlvă".
• SUCEAVA. La Cimpulung Mol
dovenesc a avut loc etapa finală, 
pe țară, a primului Festival-con- 
curs al fanfarelor sindicatelor din 
unitățile industriei miniere, de pe
trol, geologie și energie electrică.
• BUZĂU. Comuna Pirscov, locul 
de naștere al scriitorului Vasile 
Voiculescu, a găzduit un recital de 
poezie patriotică la care au parti
cipat Valeriu Bucuroiu, Radu Câr- 
neci, Florin Costinescu, Ion Gheor- 
ghe, Lucia Negoiță și Passionaria 
Stoicescu. Criticul Laurențiu Ulici 
a vorbit despre creația poetică a lui 
Vasile Voiculescu. La întregirea 
manifestării a contribuit și cenaclul 
literar „Viața Buzăului". Casa de 
cultură a sindicatelor din Buzău 
găzduiește o expoziție filatelică și 
de plicuri poștale. • MEHEDINȚI. 
La Casa de cultură din Orșova s-a 
organizat o masă rotundă pe teme 
de educație prin producție. Elevii 
școlii profesionale din Drobeta 
Thrnu-Severin au participat la un 
concurs literar pe tema : „Patria 
oglindită in creația poeților ro
mâni". Ansamblul folcloric „Izvo- 
rașul" a prezentat la Grozești spec
tacolul „Izvoraș de cîntec româ
nesc". La Strehaia s-a prezentat o 
consultație despre epoca lui Bure- 
bista și a lui Decebal.

Corespondenții „Scînteir
u

■
A ■

A ■

Concurs pentru
Uniunea artiștilor plastici 

anunță concursul pentru burse 
pentru anul 1977. Se acordă 5 
burse a cîte 1 500 lei lunar, timp 
de un an, absolvenților din ul
timii 3 ani de la data absolvirii 
institutelor de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu" și „Ion 
Andreescu", precum și ai facul
tăților de desen (cu examen de 
stat).

Candidații la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiș
tilor plastici din București, pină 
la 8 ianuarie 1977 (inclusiv), ac
tele cu care să dovedească nu
mirea în învățămînt în cadrul 
personalului de predare sau în 
alte organizații socialiste pe 
baza repartizării, precum și an

din 
ce-

Odată cu aceste dovezi, can
didații vor depune un memoriu 
de activitate artistică. Toți 
candidații la burse vor trimite 
un număr de lucrări de artă, 
pentru concurs, la sediul Uniu
nii artiștilor plastici din Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 153, 
pină la 15 ianuarie 1977 (inclu
siv). Absolvenții avînd ca spe
cialitate pictura, grafica sau ar
tele decorative vor depune cite 
10 lucrări, toate in aceeași spe
cialitate. Absolvenții avînd ca 
specialitate sculptura vor de
pune fiecare cite 5 lucrări ori
ginale. Cheltuielile de expedie
re și returnare ale 
trimise la concurs îi privesc pe 

inclusiv

La grâdinița de copii din comuna Gh. Do|a, județul Ialomița

(Urmare din pag. I)
1971 — un îndreptar practic, atotcu
prinzător, care îmbrățișează într-o vi
ziune unitară totalitatea domeniilor 
activității politico-ideologice și cultu
ral-educative, stabilind obiective cla
re, sarcini precise pentru fiecare diri 
aceste domenii. Programul de măsuri 
supus spre aprobare plenarei C.C. 
îndeplinește astfel rolul unui instru
ment deosebit de eficient în măreața 
operă de transformare a tuturor 
membrilor 
înaintați, ______ _ _T
întreaga putere de muncă, energie, 
capacitatea de creație și elanul pa
triotic marilor idealuri ale comu
nismului.

în spiritul democratismului 
fund proptiu societății noastre, 
dezbaterea multiplelor aspecte 
activității ideologice, politice și 
turale, la elaborarea măsurilor 
nite să determine intensificarea 
ridicarea nivelului ei calitativ 
participat efectiv în acești ultimi 
milioanele de membri de partid, 
lioanele de cetățeni ai patriei, 
menii muncii fără deosebire de 
ționalitate, practid întregul partid și 
întregul popor, nenumăratele propu
neri și sugestii exprimate cu aceste 
prilejuri constituind un prețios fond 
de idei și experiență, tot mai bine 
valorificate.

Se poate aprecia că în anii care ău 
trecut de la Plenara din noiembrie 
1971, concomitent cu clarificarea și 
îmbogățirea tezelor teoretice și baze
lor programatice ale dezvoltării acti-

vității politico-ideologice și cultu
ral-educative, s-a depus un vast 
efort pentru transpunerea in via
ță a orientărilor și sarcinilor tra
sate prin aceste documente. Au fost 
obținute remarcabile progrese în îm
bunătățirea conținutului și sporirea 
eficienței propagandei de partid și a

societății în oameni 
hotăriți să-și dăruiască

ale 
eul- 
me-

Si 
au 

ani 
mi- 
oa- 
ria-

gajarea sau transferarea 
alte sectoare de activitate la 
rere sau în interesul serviciului 
in condițiile prevăzute de sta
tutul personalului didactic adop
tat prin Legea nr. 6/1969.

candidați, 
magazinaj C.F.R. și ____
lucrărilor de la gară la sediul 
Uniunii artiștilor plastici.

Examinarea lucrărilor de că
tre juriul instituit prin hotărirea 
Comitetului de conducere 
Uniunii artiștilor plastici

avea loc Ia București, în perioa
da 17—22 ianuarie 1977. Rezul
tatul concursului va fi anunțat 
prin presă la începutul lunii fe
bruarie 1977 și personal, prin 
poștă, ciștigătorilor de burse.

Absolvenții cărora li se acordă 
burse sînt obligați să prezinte, 
trimestrial, adeverințe care să 
ateste încadrarea și funcționa
rea lor continuă în învățămîn- 
tul didactic de predare sau alte 
organizații socialiste.

Bursa se acordă numai pen
tru perioada în care bursierul 
prestează efectiv o activitate 
remunerată în cîmpu! muncii, 
în baza repartiției guvernamen
tale sau transferului la alt loc 
de muncă ; întreruperile de ac
tivitate, indiferent de motiv, 
sistează dreptul Ia bursă.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele men
ționate se pot obține de la 
Uniunea artiștilor plastici din 
București, telefon 12 18 29.

tării economico-sociale a țării în a- 
Cești ultimi ani, succesele remarca
bile obținute in toate domeniile con
strucției socialiste, în mod deosebit 
realizarea înainte de termen a cin
cinalului 1971—1975, și a sarcinilor de 
plan in acest prim an al noului cin
cinal, avîntul întrecerii socialiste,

din societatea noastră pentru 
earea punct cu punct a prevederilor 
sale.

Cerința majoră spre care trebuie 
îndreptate toate mijloacele muncii e- 
ducative este, aceea de a asigura cu
noașterea mai bună. însușirea apro
fundată și înfăptuirea exemplară a

Pentru dezvoltarea

conștiinței socialiste a poporului
muncii politice de masă ; s-au înre
gistrat pași înainte pe calea perfec
ționării procesului instructiv-educa- 
tiv în școala de toate gradele ; s-a 
extins activitatea de răspindire a cu
noștințelor științifice ; a crescut pon
derea problemelor politico-ideologiCe 
și educative in tematica generală a 
mijloacelor informării de masă ; au 
apărut un șir de lucrări meritorii în 
domeniul științelor sociale, valoroase 
creații literar-artistice, pătrunse de 
spirit militant; cu un conținut pro
fund angajat.

Această amplă activitate ideologi- 
co-educativă a exercitat o puternică 
înriurire asupra tuturor laturilor vieții 
sociale. Accelerarea ritmului dezvol-

erolsmul dovedit de oamenii muncii 
în lupta împotriva consecințelor unor 
calamități naturale, a altor greutăți, 
în genere abnegația și holărirea cu 
care s-a acționat pretutindeni pentru 
transpunerea în viață a politicii 
partidului vorbesc elocvent despre 
rodnicia muncii educative, despre 
dezvoltarea conștiinței socialiste re
voluționare a maselor largi populare. 

Fără îndoială că transpunerea în 
viață a Programului de măsuri va 
determina o considerabilă intensifi
care și creștere calitativă a acestei 
activități. Va fi necesară în acest 
scop o muncă stăruitoare din partea 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor factorilor educativi

apli-

politicii partidului de Către fiecare 
cetățean, la fiecare 
Conștiința socialistă 
faptele oamenilor, în 
îndeplinite sarcinile 
rezultatele obținute .. _______ ,
agricultură, in investiții, in toate sfe
rele de activitate, în spiritul gospo
dăresc și grija față de bunurile so
cietății, in atitudinea înaintată față 
de muncă, în combativitatea față de 
orice deficiențe, în respectarea legi
lor tării, a ordinii și disciplinei so
cialiste. Expresia imediată și cea măi 
pregnantă a înfăptuirii Programului 
de măsuri o va constitui îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea, a obiectivelor dezvoltării

loc de muncă, 
se probează in 
modul cum sînt 
economice, in 

în industrie, in

economico-sociale a patriei, a sarcini
lor de plan pe acest an și a întregu
lui cincinal.

O operă de o asemenea amploare 
cum este generalizarea trăsăturilor 
omului nou la 
tăți nu poate fi 
către activiștii 
educative sau 
cializate ; este

scara întregii socie- 
înfăptuită numai de 
din sfera muncii ■ 
de instituțiile spe- 

de cea mai mare 
însemnătate ca Ia activitatea educa
tivă să fie atrași nemijlocit și zi dc 
zi — așa cum se arată în Programul 
de măsuri — toate cadrele și toți co
muniștii, oameni înaintați din toate 
categoriile sociale, toți cei capabili 
să desfășoare o asemenea activitate.

Este de la sine înțeles că chezășia 
înfăptuirii Programului de măsuri 
este conducerea întregii activități 
de către organele și organizațiile de 
partid, tocmai in acest fel asigu- 
rîndu-se promovarea fermă a ideo
logiei partidului și a spiritului re
voluționar în toate sectoarele. După 
cum a cerut secretarul general al 
partidului, nu trebuie să existe ac
țiune sau manifestare pe frontul 
muncii educative care să nu se des
fășoare sub conducerea organizațiilor 
de partid.

Cu cit se va acționa mai ferm jși 
mai susținut pentru transpunerea în 
viață a Programului de măsuri, cu 
atît activitatea politico-ideologică și 
culțural-educativă va fi mai bogată, 
mai eficientă, afirmîndu-se ca o 
uriașă forță dinamizatoare în trans
formarea societății noastre, în' înain
tarea ei pe calea socialismului și co
munismului.
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind unele eliberări

si numiri în funcții
1 1

Președintele Republicii Socialiste România decreteaz

••

â :

Art. 1. — Tovarășul Dumitru Popescu se eliberează din funcția de pre
ședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

Art. 2. — Tovarășul Miu Dobrescu se numește în funcția 
al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

Art. 3. — Tovarășul Cornel Burtică se eliberează din funcția 
al Consiliului Național al Radioteleviziunii Române.

Art. 4. — Tovarășul Dumitru Popescu se numește în funcția 
al Consiliului Național al Radioteleviziunii Române.

Art. 5. — Tovarășul Ion Ursu se eliberează din funcția de 
Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.

Art. 6. — Tovarășul Cornel Mihulecea se numește în funcția de președinte 
al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Ieri, la București, s-au în
cheiat convorbirile intre Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, și Rinaldo Ossola, ministrul 
italian al comerțului exterior.

Au fost analizate cu această 
posibilitățile existente pentru 
voltarea și diversificarea in
nuare a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice româno-ita- 
liene, în domenii de interes comun.

în aceeași zi, oaspetele a părăsit 
Capitala, pe aeroportul Otopeni fiind 
salutat de Ion Pățan. Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Române de 
Comerț Exterior, precum și de Er
nesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

într-o declarație făcută presei, Ri
naldo Ossola a spus : Scopul vizitei 
mele la București a fost acela de a 
stabili un contact personal cu vice- 
prim-ministrul guvernului și minis
trul comerțului exterior și cooperă-

rii economice internaționale și de a 
semna acordul financiar, care, după 
părerea mea, deschide un capitol 
nou in relațiile economice dintre ță
rile noastre.

Am avut onoarea, a spus el, să fiu 
primit de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, care a manifestat 
un viu interes pentru toate proble
mele care privesc relațiile dintre 
România și Italia. Pot spune că în
trevederea acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care este unul 
dintre cei mai remarcabili oameni ai 
timpului nostru, mi-a produs o mare ' 
satisfacție.

Ședința de lucru
Delegația Federației Ge

nerale a Sindicatelor din 
Irak — F-G-S.I. — condusă de Sayid 
Abdulhaidi Inssif, secretar al 
F.G.S.I., care a efectuat o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră în perioada 25 octom
brie — 2 noiembrie a. c., a fost pri
mită marți dimineața de tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 

1 Sindicatelor din România.
Primirea s-a desfășurat într-o at

mosferă caldă, prietenească.

Lucrările celui de-al 
ll-lea colocviu internațional 
al Comisiei „Țările balcani
ce în epoca contempora
nă" din cadrul Asociației interna
ționale de studii sud-est europene, 
au început ipri în Capitală. Reuniu
nea, la care participă oameni de ști
ință din Austria, Bulgaria, Franța, 
Grecia, Iugoslavia, S.U.A., Româ
nia, Turcia, Ungaria și U.R.S.S., are 
ca temă „Structurile agrare ale țări
lor din sud-estul Europei in perioada 
1919—1933“. în ședința de deschidere 
au rostit alocuțiuni de salut E. Z. 
Karal, președintele Societății turce 
de istorie, Mihnea Gheorghiu, pre- . 
ședințele Academiei de științe socia
le și politice, acad. Emil Condu- 
rachi, secretar general al Asociației 
internaționale de studii sud-est eu
ropene, și Nicolae Fotino, directorul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale.

ZIUA INDEPENDENTEI REPUBLICII PANAMA

Excelenței Sale
Domnului DEMETRIO LAKAS B.

Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Cu ocazia celei de-a 73-a aniversări a proclamării independenței de stat 
a Republicii Panama vă transmit, în numele poporului român și al meu 
personal, cordiale felicitări, urări de fericire personală, de prosperitate 
poporului panamez prieten, de succese în dezvoltarea economică și socială 
independentă- a țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

a Camerei legislative a consiliilor populare
(Urmare din pag. I)

— Proiect de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe 
anul 1977 ;

— Proiect de lege privind re
crutarea și repartizarea forței de 
muncă ;

— Proiect de lege privind în
cadrarea într-o muncă utilă a 
unor persoane apte de muncă ;

— Proiectul programului de a- 
provizionare a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum in 
trimestrul IV 1976 și semestrul 
I 1977 ;

— Proiect de lege privind c- 
conomia vînatului și vinătoarea ;

— Aprobarea componenței sec
țiunilor pe probleme ale Came
rei legislative.

Pe marginea ordinii de zi au luat 
cuvîntul tovarășii : Nicolae Constan
tin, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Mircea Duțuleseu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Dolj, 
Ion Tovală, directorul Trustului de • 
construcții Constanța, Ion Călinescu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al județului Dîmbovița, Mișu Dobro- 
ă. vicepreședinte al Consiliului 
opular al județului Galați, Szasz 

Zoltan, vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Maramureș, 
Mihai Voicu, vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Me
hedinți, loan Ungur, prim-vicepre- 
ședlnte al Consiliului popular al ju
dețului Sibiu. Gheorghe Ibănescu, 
prim-vicepreședinte al Coîisiliului 
popular al județului Neamț, Victor 
Cristescu, directorul administrației 
financiare a Consiliului popular al 
județului Brașov, Gheorghe Olteanu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al județului Teleorman, Gheorghe 
Puni, vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Vaslui, loan 
David, directorul administrației fi
nanciare a Consiliului popular al ju
dețului Hunedoara, Ștefan Croitoru, 
prim-vicepreședinte al . Consiliului 
popular al județului Bacău, Octavian 
Cratchi, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Boto
șani, Nicolae Spînu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Olt, Ana Săndulescu, șeful Inspecto- 
atului de învățămint al Consiliului
jpular 
'udor, 
opular 

-euran, vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Cluj. Dumitru 
Petrescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Argeș, 
Nicolae Amza. vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Gorj, 
Komlodi Ladislau Sigismund, vice
președinte al Consiliului popular al 
județului Arad, Eva Blaga, șeful sec
ției administrația de stat a Consiliu
lui popular al județului Mureș, Ilie 
Morodan, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Timiș, Ionel 
Miclăuș, directorul Direcției comer
ciale a județului Prahova, Gheorghe 
Alboi, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al județului Vîlcea, 
Zaharia Cosma, director general al 
Direcției agricole a județului Buzău, 
Ion Dragoș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Co- 
vasna, Pakot Alexe, directorul gene
ral al Direcției agricole a județului 
Harghita.

Luînd în dezbatere proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii Socia
liste România. în profil teritorial, și 
proiectul bugetului local, parte inte
grantă a Bugetului de stat pe anul 
1977, vorbitorii au subliniat că aces
tea corespund obiectivelor stabilite 
prin Directivele Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Român, 
sarcinilor rezultate din planul cin
cinal pe perioada 1976—1980, precum 
și din programele speciale privind 
dezvoltarea ramurilor economiei na
ționale.

județean Bihor, Gheorghe 
vicepreședinte al Consiliului 
al județului Buzău, Nicolae

al județului Cluj. Dumitru

îmbunătățite pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la Con
gresul Consiliilor populare, la re
centele consfătuiri de lucru și cu pri
lejul vizitelor efectuate în județele 
țării, proiectele de plan și buget pe 
anul 1977 reflectă — au apreciat de
putății — politica partidului și statu
lui cu privire la sporirea continuă 
a avuției naționale, repartizarea ju
dicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, dezvoltarea 
economico-socială armonioasă și 
echilibrată a tuturor localităților, va
lorificarea resurselor materiale și 
umane din fiecare județ, oraș sau co
mună, în interesul progresului eco
nomiei naționale Și al îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale cetățenilor. 
Ei au exprimat angajamentul ferm 
al tuturor consiliilor populare de a 
acționa cu hotărîre pentru îndeplini
rea integrală și în mod exemplar a 
sarcinilor privind dezvoltarea indus
triei, agriculturii și celorlalte ramuri 
economice, ridicarea nivelului de 
trai al maselor, buna gospodărire a 
localităților, realizarea tuturor lu
crărilor de interes obștesc prevăzute 
a se executa pe teritoriul județelor, 
orașelor și comunelor, mobilizînd și 
antrenînd în acest scop întreaga 
populație.

în ceea ce privește proiectul legii 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă, deputății care au 
luat cuvîntul au relevat că preve
derile acestuia se integrează în an
samblul reglementărilor ce garan
tează tuturor cetățenilor posibilitatea 
de a munci în domeniul producției 
materiale, tehnico-științific și so
cial-cultural potrivit aptitudinilor și 
pregătirii lor, precum și nevoilor de 
forță de muncă ale unităților socia
liste. Ei au arătat, totodată, că, prin 
conținutul său, proiectul de' lege 
asigură cadrul juridic adecvat pentru 
desfășurarea activității de recrutare 
și repartizare a forței de muncă 
pentru toate sectoarele de activitate, 
în raport de necesitățile fiecărui ju
deț și ale economiei naționale în an
samblu.

în același sens, vorbitorii au sub
liniat că proiectul legii privind înca
drarea într-o activitate utilă a unor 
persoane apte de muncă — elaborat 
pe baza prevederilor Constituției 
Republicii Socialiste România — cu
prinde măsuri corespunzătoare pen
tru asigurarea încadrării în domeniul 
economic și social-cultural a tuturor 
persoanelor capabile de a presta o 
muncă folositoare.

în cursul dezbaterilor asupra pro
gramului de aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum in tri
mestrul IV/1976 și semestrul 1/1977, 
elaborat sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, s-a a- 
preciat că el dă expresie preocupări
lor constante și grijii deosebite a par-

tidului și statului pentru îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării popu
lației, creșterea nivelului de trai al 
întregului popor. Constatînd că pro
gramul prevede un ansamblu de mă
suri menite să asigure satisfacerea 
cerințelor populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri industriale de 
consum în cantități sporite față de 
perioada corespunzătoare a anului 
1975, într-o gamă sortimentală diver
sificată, vorbitorii au arătat că orga
nele locale ale puterii de stat vor 
lua toate măsurile necesare pentru 
realizarea integrală și la timp a sar
cinilor ce le revin potrivit acestui 
program.

Relevînd că gospodărirea vînatului 
reprezintă o sarcină de o deosebită 
însemnătate pentru economia țării, 
vînatul constituind o bogăție de in
teres național, deputății care s-au 
ocupat în cuvîntul lor de proiectul 
de lege referitor la acest Subiect au 
apreciat că el stabilește cadrul legis
lativ pentru realizarea gospodăririi 
vînatului într-o concepție unitară, 
care să conducă la creșterea ponderii 
acestuia în economia națională, prin 
asigurarea unor efective optime de 
vînat, sporirea continuă a potenția
lului biologic și productiv, popularea 
cu noi specii și ridicarea permanentă 
a productivității fondurilor de vină- 
toare.

Deputății au adoptat hotărîri prin 
care Camera legislativă a consiliilor 
populare a aprobat proiectele de lege 
pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 
anul 1977 ; pentru adoptarea Buge
tului de stat pe anul 1977 : privind 
recrutarea și repartizarea forței de 
muncă ; încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de muncă ; 
proiectul programului de aprovizio
nare a populației cu produse agroali- 
mentari» și bunuri industriale de con
sum în trimestrul IV71976 și setheâ- 
trul 1/1977 ; proiectul de lege privind 
economia vînatului și vinătoarea.

Camera'legislativă a aprobat com
ponența secțiunilor și a birourilor 
acestora : economico-financiară — 
președinte Ioachim Moga, președin^ 
tele Consiliului popular al județului 
Hunedoara ; pentru agricultură, sil
vicultură. industrie alimentară si 
ape — președinte Vasile Marin, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Ialomița ; pentru aprovizio
narea populației — președinte Cor
nelia Maria Ivănuș, vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Vîl- 
cea ; pentru sistematizarea localită
ților, proiectare și construcții — pre
ședinte Gheorghe Petrescu, președin
tele Consiliului popular al județului 
Dolj ; pentru gospodărirea comunală, 
locativă și industrie locală — pre
ședinte Dumitru Bejan, președintele 
Consiliului popular al județului Ga
lați ; pentru invățămint și cultură — 
președinte Elisabeta Alexandrescu, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean Iași.

„Era
țara

revis-

Noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al 
Republicii Finlanda in Repu" 
blica Socialistă România, Matti Hak- 
kanen, a sosit în Capitală.

Excelenței Sale
Domnului general OM AR TORRIJOS HERRERAi

Șeful Guvernului Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Sărbătorirea unei noi aniversări a dobîndirii independenței Republicii 
Panama imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele guvernului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de bunăstare 
și fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Comutarea unor pedepse 
cu moartea

Prin decret prezidențial, emis în 
temeiul articolului 75 pct. 7 din 
Constituția Republicii Socialiste 

. România, s-au comutat pedepsele cu 
moartea la care au fost condamnați 
Ilieș Nicolae și Iordănescu Bogdan, 
de către Tribunalul militar teritorial 
București, pentru săvîrșirea infrac
țiunii de trădare prin transmitere de 
secrete, prevăzute de art. 157 alin. 1 
din Codul penal.

• TERASAMENT TEX- 
Ț||_ De cîtăva vreme, în Bul
garia, nisipul folosit la clasicele 

’terasamente de cale ferată, este 
înlocuit cu un fel de „pături" 
dintr-un material sintetic textil 
special. Spre deosebire de nisip, 
materialul respectiv nu permite 
infiltrarea milului, care provoca 
alunecări de teren și, în plus, 
prelungește de cîteva ori „via
ța" respectivului terasament. 
Specialiștii bulgari consideră că 
acest „pat textil" poate fi utili
zat cu succes și la construirea 
șoselelor.

• CULMEA INUTILI
TĂȚII, astfel descrie săptămi- 
nalul „Time" ultima trăsnaie în 
materie de artă așa-zis moder

La invitația revistei 
socialistă" ne Uzitează
Fred Bicocchi, redactor-șef al 
tei „Cahiers . du Communisme".
Oaspetele francez a vizitat unități 
economice și social-culturale din Ca
pitală și județul Brașov și a avut 
convorbiri la revista „Era socialistă", 
Muzeul de istorie a Partidului Co- 
tnunist Român, a mișcării revoluțio
nare și democratice, Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R. Marți, Fred 
Bicocchi a fost primit de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La întîlnire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, tovărășească, a participat tovară
șul Ștefan Voicu, redactor-șef al re
vistei „Era socialistă".

Președintele Asociației de 
prietenie 
tovarășul Emil 
al Comitetului
C.C. al P.C.R., 
guvernului, s-a 
miază, cu delegația Asociației de 
prietenie siriano-română, condusă 
de Said Hamade, membru al condu
cerii organizației municipale < Da
masc a Partidului Baas Arab So
cialist, membru al Biroului Executiv 
al asociației, care se află în țara 
noastră la invitația Asociației de 
prietenie româno-siriană.

Cu acest prilej a avut loc, într-o 
atmosferă prietenească, un schimb 
de păreri privind legăturile de co
laborare dintre cele două asociații, 
cit și dezvoltarea pe diverse planuri 
a relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

româno-siriană,
Drăgănescu, membru 
Politic Executiv al 

viceprim-ministru al 
intilnit marți la a-

Marți dimineața, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a primit, in vizită protocolară, o de
legație din Republica Coasta de 
Fildeș, condusă de ambasadorul Ho- 
nore Polneau, secretar general la 
Ministerul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, a fost relevată 
dorința României și Coastei de Fil
deș de a dezvolta relațiile de colabo
rare îh toate domeniile de interes 
comun. Totodată, s-a procedat la un 
schimb de păreri referitor la unele 
probleme majore actuale ale vieții 
internaționale.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Oskar Fischer, o 
telegramă de felicitare cu ocazia 
realegerii sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Spcialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Panama, Aquilino 
E. Boyd, cu prilejul celei de-a 73-a 
aniversări a independenței de stat a 
țării sale.

In portul Constanța 3 
marți, 2 noiembrie a.c., mo- 

„Volkerfreundschaft", sub
acostat 
tonava 
pavilionul R. D. Germane, avind la 
bord 500 de pasageri, lucrători din 
aparatul de partid al P.S.U.G., vete
rani ai mișcării muncitorești din 
R.D.G., care fac o vizită de priete
nie prin mai multe porturi ale țări
lor socialiste.

Oaspeții au fost întîmpinați de ac
tiviști de partid și de stat. A fost 
prezent ambasadorul R. D. Germane 
la București, dr. Hans Voss.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din 
stațiuni turistice de 
Mării Negre.

Constanța și 
pe litoralul

Capitala
secretar de

Ieri a părăsit 
domnul Lionel Stoleru, 
stat la Ministerul Muncii din Fran
ța, care, la invitația Ministerului 
Muncii, a efectuat o vizită în țara 
noastră. La plecare, oaspetele a fost 
salutat de Aneta Spornic, adjunct al 
ministrului. Au fost de față Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai ambasadei.

Reprezentanți ai ansam
blului de balet al Teatrului 
Mare din Varșovia s’au înt11' 
nit, marți dimineața, la Opera ro
mână, cu ziariști din Capitală.

Cu acest prilej, Zdzislaw Sliwinski, 
directorul Teatrului Mare din Var
șovia, a evocat bunele relații sta
tornicite între primele scene lirice 
din București și Varșovia. Rezultate 
ale acestei colaborări sînt și turneul 
întreprins cu o lună în urmă de ba
letul Operei bucureștene în Polonia, 
unde s-a bucurat de un frumos suc
ces, ca și cel pe care baletul varșo- 
vian îl face în prezent în România. 
Publicul bucureștean va avea astfel 
prilejul »ă ășiște la patru spectacole 
in care vor fi prezentate trei balete 
poloneze, iar din repertoriul univer
sal — „Coppelia" de Delibes.

Tinerii medici-la posturi
In aceste zile de început de noiem

brie, circa 1 700 de absolvenți ai in
stitutelor medico-farmaceutice, pro
moția 1976 — medici in specialitățile 
medicină generală, pediatrie, stoma
tologie și farmaciști — și-au luat în 
primire noile locuri de muncă. Crite
riile de repartizare au urmărit asi
gurarea tuturor comunelor cu medici 
de medicină generală și încadrarea 
dispensarelor din întreprinderi cu ca
dre medicale cu pregătire superioară.

Odată cu prezentarea la post a noii 
promoții de absolvenți, asistența me
dicală în numeroase județe și între
prinderi va beneficia de condiții mai 
bune de desfășurare.
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FOTBAL: Acțiuni aie
în luna

Pe timpul lunii noiembrie, activi
tatea loturilor reprezentative de fot
bal se marchează prin cîteva partide 
cu care prilejuri vor fi verificați un 
mare număr de jucători în echipele 
A, B și de tineret (sub 21 de ani), 
precum și diferite formule tactice in 
formațiile respective.

Prima 
va avea 
marți, 9 
A va 
Wacker ; __  __
Szekeszărd, echipa B va juca împo
triva echipei secunde a Ungariei, iar 
la aceeași dată, și echipa de tineret 
va fi opusă echipei de tineret a Un
gariei.

Un meci-test foarte interesant pen
tru rezervele imediate ale echipei 
reprezentative A a României se va 
juca la 17 noiembrie, la Timișoara, 
cînd echipa B va avea drept adver
sară echipa B a R.F. Germania.

Cea mai importantă dintre acțiuni
le loturilor se va produce duminică, 
28 noiembrie ; atunci formația repre
zentativă A și formația de tineret 
vor juca partide oficiale (în „Cupa 
balcanică" interțări) avind ca adver
sare echipele similare ale Bulgariei.

acțiune a celor trei loturi 
loc săptămîna viitoare — 
noiembrie, la Viena. echipa 
juca împotriva Admirei 
miercuri, 10 noiembrie, Ia

nă. Este vorba de o gigantică 
barieră din nailon, înaltă de
5 m, care șerpuiește pe o dis
tanță de nu mai puțin de 40 km 
de-a lungul unei zone acciden
tate, situată la nord de San 
Francisco, pentru a fi înghițită' 
apoi de valurile oceanului. Pen
tru ridicarea acestei scul
pturi (? !), cum o denumește au
torul ei, un anume Christo, a 
fost nevoie de 2 200 piloni, de o 
enormă cantitate de folii de 
nailon, însumind 200 000 mp, și 
de munca necontenită, timp de
6 luni, a cîtorva sute de lucră
tori, costul lucrării ridieîndu-se 
la mai multe sute de mii de do
lari. întrebat asupra rostului și 
semnificației „operei" sale, care 
urmează, de altfel, în curînd să 
fie distrusă, Christo a declarat 
cu seninătate că a vrut să de
monstreze „gratuitatea totală a

loturilor reprezentative 
noiembrie

Meciul România A — Bulgaria A 
va avea loc la București și el este 
cea de-a doua manșă a finalei bal
canice, ediția 1975—1976 (în partida 
primă,

După cum am fost informați, con
ducerea tehnică a echipelor noastre 
reprezentative intenționează să adu
că unele modificări în formațiile A 
și B. La prima formație, cu multă 
probabilitate, pe aripa stingă, va juca 
Marcu (Universitatea Craiova). De 
asemenea, va fi încercat mijlocașul 
Mulțescu (Jiul Petroșani). Portarul 
Albu (F.C. Bihor — Oradea) va juca 
în meciul echipei B, de la 10 noiem
brie. Sînt in vederile selecției cei doi 
fundași centrali de la Politehnica 
Timișoara, Păltinișan și Mehedințu. 
Ei nu vor putea fi folosiți în forma
ția B la 10 noiembrie — fiindcă la 
această dată echipa din Timișoara 
va juca la Sofia un meci oficial pen
tru „Cupa balcanică" intercluburi (cu 
echipa Slavia) — dar vor forma cu 
certitudine cuplul de fundași cen
trali ai echipei reprezentative B in 
partida cu echipa similară a R.F. 
Germania, de la 17 noiembrie.

România — Bulgaria 0—1).

artei" — firește, a unei arte, în 
ghilimele, fără nici un fel dc 
contingență cu realitatea și nici 
cu valorile artistice. O declara
ție lapidară, la care nu se mai 
poate adăuga nimic.

• EFECTELE BIOLO
GICE ALE CÎMPULUI 
MAGNETIC. Sub influența 
unui cîmp magnetic puternic, 
compoziția sîngelui, cit și a ce
lulelor nervoase ale animalelor 
suferă modificări. care aduc 
prejudicii sănătății lor. îndeo
sebi peștii se dovedesc a fi 
deosebit de sensibili la schim
bările de intensitate a cîmpului 
magnetic. La acestfe concluzii au 
ajuns cercetătorii de la Acade
mia de științe a U.R.S.S., care 
au stabilit că, în cazul omului,

ÎN CÎTEVA

Ziarul francez „L'F,quipe“ pu
blică o informație. însoțită de 
fotografia prilejuită de acorda
rea trofeului de onoare al 
A.I.C.V.S. (Asociația internațio
nală împotriva violenței 
sport) gimnastei românce, 
pla campioană olimpică 
Comăneci. Trofeul care 
emblema in limba latină 
ludos fraternitas" (prin 
la

in 
tri

Nadia 
poartă 

„Per 
jocuri 

fraternitate) răsplătește pe 
sportivii care prin activitatea 
lor contribuie la promovarea 
prieteniei și respectului reci
proc prin intermediul sportului.

• Puține schimbări în clasamentul
F.I.L.T. : 1. Ramirez — 743 p ; 2.
Dibbs — 677 p ; 3. Orantes — 661 p ; 
4. Connors — 600 p ; 5. Solomon — 
536 p ; 6. Vilas — 532 p ; 7. Fibak — 
497 p ; 8. Borg — 480 p. Deocamdată, 
Năstase (360 p) rămîne pe locul al 
11-lea.
• La „Royal Albert Hali" din Lon

dra, în „Cupa Dewar" — primul tur : 
Florența Mihai — Beavan (Anglia) 
6—2, 0—6, 6—2, iar Virginia Wade

RÎNDURI
(Anglia) — Virginia Ruzici 6—2, 6—4. 
în concursul masculin, Ashe — Mot- 
tram 7—6, 6—1.

• După primul tur, în meciul fe
minin de șah România — Bulgaria, 
scor 2,5 p — 2,5 p. între formațiile 
de junioare : 3—1.

• La Montevideo (Uruguay), tur
neul de tenis „în 4“ a fost ciștigat de 
Panatta. în meci final : Pariatta — 
Vilas 7—6. 3—6, 6—2 ; pentru locul al 
treilea, Năstase — Țiriac 5—7, 
6—1.
• O selecționată de fotbal a 

tului Sao Paulo (Brazilia) va 
joi, 4 noiembrie, de la ora 15, la 
iești, cu echipa F.C. Petrolul.

• Echipa austriacă Admira __
cker. cu care echipa reprezentativă a 
României va juca la 9 noiembrie, la 
Viena, a învins în ultimul meci de 
campionat pe F.C. Viena cu 2—0.

• Astăzi, în meci retur pentru turul 
doi al competiției europene de fot
bal „Cupa U.E.F.A.", în orașul vest- 
germah Gelsenkirchen, echipa Spor
tul studențesc întilnește formația lo
cală Schalke 04.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite in întregime acest meci, pe 
programul 1, cu începere de la ora 
21,00 (ora București).

JU Jt-4 Â» J* Xw X w X<
cîmpul magnetic nu trebuie să 
depășească pragul a 500 de 
unități.

© „DOSARE NEELU
CIDATE". In RFG-sînt mult 
apreciate emisiunile lunare cu 
acest nume, în cadrul cărora 
telespectatorii sînt chemați să 
participe la descoperirea unor 
răufăcători. Cazurile respective 
sînt prezentate sub formă de 
filme, reconstituind fapti? cu
noscute din dosarele în speță. 
Se cunosc multe exemple cînd, 
la numai cîteva ore după emi
siunile respective, poliția a pri
mit din partea telespectatorilor

indicii prețioase, care au per
mis descoperirea vinovaților. în 
total, din octombrie 1967 și 
pînă în prezent, emisiunea a 
permis elucidarea a 285 de ca
zuri, dintr-un total de 665 pre
zentate.

• CALUL DIN PEȘ
TERĂ. în peștera Badanj de 
pe malul rîului Bregava din Iu
goslavia. un grup de arheologi 
din Sarajevo a descoperit pri
mele urme de artă paleolitică 
cunoscute pînă acum în această 
parte a Europei. Este vorba .de 
imaginea unui cal scrijelată în 
piatră. Deși după cel de-al doi

6—0,

sta- 
juca 
Plo-

Wa-

Republica Panama 
aniversează astăzi 73 
de ani de la procla
marea independenței 
de stat. Istoria acestei 
țări, așezată pe ist
mul îngust dintre A- 
merica Centrală și 
America de Sud si 
scăldată de apele Pa
cificului și Atlanticu
lui, a fost strîns legată 
de canalul cu același 
nume care o traver
sează. Tratatul impus 
republicii. în baza că
ruia S.U.A. își asigu
rau dreptul de a ex
ploata pe termen neli
mitat canalul și o zonă 
adiacentă de 16 km 
lățime, a influențat 
negativ dezvoltarea

țării. în ultimii ani. 
ca urmare a mutații
lor pozitive intervenite 
pe teritoriul continen
tului Americii Latine 
și îndeosebi după ve
nirea la cîrma țătii a 
actualului guvern, con
dus de Omar Torrijos 
Herrera, Republica Pa
nama promovează o 
politică urmărind în
făptuirea deplinei su
veranități asupra te
ritoriului național, 
asupra tuturor re
surselor tării. în 
scopul valorificării lor 
in interes propriu. 
Pe această linie se 
înscriu și negocie
rile panamezo-ameri- 
cane în problema vii

torului Canalului Pa
nama. Guvernul pana
mez a elaborat, tot
odată, o serie de pla
nuri de dezvoltare 
economică, avind drept 
obiective prioritare 
crearea de noi unități 
industriale, de hidro
centrale, dezvoltarea 
pescuitului etc. în a- 
gricultură se preconi
zează extinderea așa- 
numitelor asentamien- 
tos, asociații in care 
țăranii iși unesc lotu
rile preluate de la la
tifundiari, precum și 
înfăptuirea, începînd de 
anul viitor, a unor 
proiecte agroindus
triale.

/n preajma aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Adunări
Cu prilejul celei de-a 59-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marți au avut loc a- 
dunări festive in orașele Cluj-Napo- 
ca, Tg. Mureș și Oltenița.

Au luat parte reprezentanți ai' or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai Consiliului General al Asociației 
române pentru legăturile de priete
nie cu U.R.S.S., numeroși oameni ai 
muncii, studenți, elevi, locuitori din 
orașele amintite. Au participat re- 

, prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la Biicurești, membri ăi 
delegației Asociației de- prietenie 
sovie'o-română care se află în vi
zită în tara noastră.

Despre semnificația istorică a Re
voluției din Octombrie, la Casa prie
teniei româno-sovietice din Cluj- 
Napoca, au vorbit prof. univ. Ale
xandru Roșea, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele consiliului ju
dețean A.R.L.U.S., și A. M. Sunikov, 
adjunct al reprezentantului comer
cial al Ambasadei U.R.S.S. ; la adu
narea de la Tg. Mureș, Nicolae Cio- 
banu, directorul comercial al între
prinderii „Metalotehnica" din locali
tate, și A. A. Isakov, adjunct al re- 
prezentantului comercial al Ambasa
dei Uniunii Sovietice : la clubul Șan
tierului naval din Oltenița, Mihai 
Șerban. inginer-șef al întreprinderii, 
și D. G. Kirienko, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice.

în cuvîntul lor, vorbitorii s-au re
ferit pe larg la Însemnătatea deose-

festive
bită a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, care a des
chis o nouă epocă in istoria 
omenirii, evidențiind succesele deo
sebite obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice în construcția comu
nismului, precum și realizările de 
prestigiu ale poporului român în 
munca și lupta sa pentru înfăptui
rea Programului partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Au fost subliniate re
lațiile tradiționale de prietenie, a- 
lianță și colaborare dintre Partidul 
Coqiunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre po
poarele celor două țări, reliefîndu-se 
importanta deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
pentru dezvoltarea în continuare a 
acestor relații pe multiple planuri, 
în interesul poporului român și po
poarelor Uniunii Sovietice, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

în încheierea adunărilor festive, 
artiști amatori și profesioniști au 
prezentat frumoase programe artis
tice.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

cu ocazia aniversării Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au fost 
deschise expoziții de fotografii re- 
prezentind realizări ale popoarelor 
Uniunii Sovietice.

„Zilele filmului sovietic"
Marți au început în Capitală „Zi

lele filmului sovietic", manifestare 
organizată cu prilejul celei de-a 59-a 
aniversări a victoriei Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pelicula „Din zori de zi", prezen
tată la Casa filmului, in cadrul spec
tacolului de gală, a readus în fața 
publicului nostru probleme complexe 
ale satului contemporan — tematică 
bine individualizată în contextul 
larg al cinematografiei sovietice ac
tuale.

Ion Bucheru, directorul Casei de 
filme nr. 1, și V. V. Matveev, pre
ședintele Comitetului pentru cine
matografie al R.S.S. Bieloruse, au 
relevat în alocuțiuni că această tra
dițională manifestare constituie o 
expresie a trainicelor relații de co
laborare culturală dintre cele două 
țări.

Creațiile cinematografice reunite în 
programul manifestării — „Soacra", 
„Spartacus", „Expediție dispărută",

„Jurnalul unui director de școală", 
„O sută de zile după copilărie", 
„Sclava iubirii", „Șatra", ca și filmul 
oferit in deschiderea „zilelor", vin să 
ilustreze genuri multiple, originale 
modalități de tratare artistică.

La spectacolul de gală au partici
pat Ion Popescu Gopo, președintele 
Asociației cineaștilor din Republica 
Socialistă România, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., alți oameni de artă și 
cultură bucureștenl, precum și mem
brii delegației de cineaști sovietici 
aflați cu această ocazie în țara noas
tră.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și K noiembrie. în țară : Vremea va fi 
relativ caldă, mai ales în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit în vestul țării, unde lo
cal va ploua. în rest, ploi izolate. Di

mineața și seara se va produce ceață, 
mai ales în sudul și estul țării. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sud-vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 2 și 12 grade, izolat mai coborite în 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
8 și 18 grade. In București : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi mai mult noros, 
favorabil ploii slabe. Dimineața și sea
ra ceață. Vînt în general slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

lea război mondial, ca urmare 
a intensificării cercetărilor, s-au 
descoperit in Balcani numeroa
se urme de viață ale omului 
epocii de piatră, manifestări 
certe ale unei forme de artă — 
respectiv desene rupestre ca a- 
celea din Franța, Spania sau 
Italia — nu au putut fi identi
ficate pînă acum. Calul de la 
Badanj vine să infirme teoria 
inexistenței artei paleolitice in 
această parte a Europei.

• CUNOȘTEAU OL- 
MECII BUSOLA ? Se pare 
că olmecii, străvechi trib indian 
care locuia pe actualul teritoriu 
al Mexicului, s-au folosit, cu a- 
proape 3 500 de ani în urmă, de 
busolă. Aceasta este concluzia 
la care s-a ajuns în urma des

coperirii la San Lorenzo a unui 
instrument din magnetit, datînd 
din jurul anului 1400 î.e.n. Pus 
să plutească în apă, pe un su
port din plută, instrumentul in
dică Nordul, cu o oarecare 
eroare.

© PREGĂTIRI PEN
TRU CENTENARUL EIN
STEIN. în vederea aniversării, 
la 14 martie 1979, a 100 de ani 
de la nașterea lui Einstein, Ar
hiva centrală a Academiei de 
științe a R.D.G. va întocmi un 
inventar atotcuprinzător al lu
crărilor genialului părinte al 
teoriei relativității, ca și al căr
ților care s-au scris pe margi
nea activității sale. Pentru in
ventarierea tuturor acestor do
cumente în legătură cu Einstein

se vor efectua investigații mi
nuțioase in toate arhivele și bi
bliotecile din R.D.G.

• DESCOPERIREA 
ASTRONOMULUI AMA
TOR. Un astronom amator 
din localitatea Hita, districtul 
Oița, din Japonia, a descoperit 
o stea de tipul novelor. Yoshi- 
yuki Kuwano, funcționar la bi
blioteca orașului, a făcut aceas
tă descoperire în luna septem
brie, pe baza examinării foto
grafiilor luate prin telescopul 
său. Denumită nova „Ophincus 
1976", această stea este al pa
trulea corp ceresc descoperit de 
astronomul nipon. Descoperirea 
a fost confirmată de Observato
rul astrofizic Smithsonian din 
Cambridge, Statele Unite.
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România militează constant 
in favoarea adoptării unui program 

complex de dezarmare
Poziția țării noastre în problemele dezarmării reafirmată în 

Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE. — Corespondentul nostru transmite : In Comi

tetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. au început dezbaterile asupra capitolului problemelor dezar
mării. Intre problemele aflate in atenția comitetului se află și două 
puncte care iși au la origine inițiative românești : „Adoptarea de mă
suri efective pentru transpunerea in viață a scopurilor și obiectivelor 
deceniului dezarmării" și „Întărirea rolului O.N.U. in domeniul dezar
mării". Totodată, agenda înscrie puncte vizind dezarmarea generală 
și totală, crearea de zone denuclearizate în diverse regiuni ale lumii, 
interzicerea armelor de distrugere in masă etc.

Încheierea Congresului 
Partidului Comunist 

din Martinica
FORT DE FRANCE 2 (Agerpres). 

— S-a încheiat Congresul al VI-lea 
al Partidului Comunist din Marti
nica. La lucrările congresului au 
luat parte 185 de delegați reprezen- 
tînd organizațiile partidului. Au par
ticipat, de asemenea, reprezentanți 
ai unor organizații progresiste din 
insulă.

Raportul privind activitatea par
tidului a fost prezentat de Armand 
Nicolas, secretarul general al P.C. 
din Martinica. Vorbitorul s-a refe
rit la situația economică și politică 
din Martinica, la amploarea luptei 
poporului pentru drepturile sale, la 
sarcinile partidului.

Evoluția situației din Liban
9 9

9 Astăzi sosesc militari saudiți și sudanezi apartinînd forțelor 
arabe de descurajare • Puternice incidente în capitală

Congresul Partidului Socialist Portughez 
si-a incheiat lucrările>

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre, Romulus Neagu, a reafir
mat poziția României în problemele 
dezarmării. In concordanță cu aceasta, 
Vorbitorul a subliniat că înfăptuirea 
dezarmării generale și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare este o 
problemă centrală, de rezolvarea că
reia este legată soluționarea tuturor 
celorlalte probleme majore cu care 
este confruntată lumea contempo
rană și, îndeosebi, securitatea po
poarelor.

Acumularea de arme reprezintă su
portul material al politicii de forță 
șl dictat. De asemenea, ea constituie 
o povară grea pentru popoare, afec- 
tind grav eforturile îndreptate spre 
dezvoltare, pentru sprijinirea țărilor 
care au avut de suferit de pe urma 
exploatării colonialiste și imperia
liste.

Relevînd faptul că România a mi
litat constant în favoarea adoptării 
unui program complex de dezarmare, 
destinat să scoată din imobilism ne
gocierile și să conducă la adoptarea 
unor măsuri concrete, practice, de 
oprire a cursei înarmărilor și de dez
armare, reprezentantul român a evi
dențiat propunerile de măsuri pre
conizate de țara noastră în documen
tul supus sesiunii trecute a Adunării 
Generale și intitulat : „POZIȚIA 
ROMÂNIEI ÎN PROBLEMELE DEZ
ARMĂRII, ÎN PRIMUL RÎND ALE 
DEZARMĂRII NUCLEARE, ȘI ÎN 
INSTAURAREA UNEI PĂCI TRAI
NICE ÎN LUME".

Este necesar, a arătat vorbitorul în 
continuare, să se adopte măsuri ho- 
tărite, prin intermediul unor instru
mente internaționale corespunzătoare, 
la care să subscrie toate statele lu
mii, pentru interzicerea folosirii, în
cetarea producției, eliminarea din 
arsenalele militare, scoaterea în afara 
legii a tuturor armelor de distrugere 
în masă, existente sau în stadiu de 
proiect.

Referindu-se la măsurile cu carac
ter regional, vorbitorul a declarat că, 
în opinia României, sînt necesare 
măsuri energice pentru retragerea 
armamentului nuclear de pe terito
riile statelor europene neposesoare 
de asemenea armament, desființarea 
bazelor militare și retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile statelor 
europene înăuntrul granițelor națio
nale. în același timp, se impun efor
turi susținute din partea tuturor sta
telor europene pentru trecerea la re
ducerea armatelor naționale, a arma
mentelor, a cheltuielilor militare.

România consideră că trebuie ela
borat și pus în practică, cu partici
parea tuturor statelor europene, un 
program cuprinzător al măsurilor de 
dezangajare militară și dezarmare, 
atît la scara întregului continent, cit 
și în diferite zone ale sale.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
țara noastră se pronunță pentru con
vocarea unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., consacrată 
problemelor dezarmării în scopul 
amorsării unui proces riguros in 
această direcție.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
asupra situației din teritoriile arabe ocupate

Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
fost convocat, la cererea Egiptului, 
pentru a discuta „situația periculoa
să și explozivă din teritoriile arabe, 
creată de continuarea măsurilor re
presive ale Israelului împotriva lo
cuitorilor acestor teritorii".

Reprezentantul Suediei, Olof Ryd- 
beck, a salutat prezența la dezbateri 
a O.E.P. și a sprijinit dreptul legitim 
aii poporului palestinean de a-și crea 
un stat propriu in Orientul Mijlociu.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
O. Ovinikov, a declarat că O.N.U. a 
recunoscut O.E.P., care este o com
ponentă esențială a situației dim.O- 
rientul Mijlociu, fără de care e;te 
imposibilă ajungerea la o soluție 
justă a conflictului din zonă.

Dezbaterile asupra fondului pro
blemei au fost deschise de repre
zentantul Egiptului, Abdel Meguid, 
care a vorbit despre crearea de către 
Israel a numeroase localități în zo

nele ocupate prin transfer de popu
lație, exproprierea și confiscarea pro
prietăților cetățenilor arabi, încălca
rea de către autoritățile de ocupație 
a drepturilor elementare ale omului 
și exploatarea ilegală a bogățiilor na
turale, resurselor și populației terito
riilor ocupate.

Reprezentantul O.E.P., Zehdi Labib 
Terzi, a declarat că de la întrunirea 
Consiliului de Securitate din martie 
a.c„. consacrată examinării situației 
din Orientul Mijlociu, și pînă in pre
zent nu s-a înregistrat nici un pro
gres în direcția soluționării conflic
tului, iar situația din teritoriile a- 
rab? ocupate de Israel s-a înrăutățit 
substanțial

H. Nuseibeh, reprezentantul Iorda
niei, a condamnat încercarea Israe
lului de a modifica caracterul demo
grafic și geografic în zonele ocupate, 
de a coloniza unele regiuni arabe, din 
care a expulzat populația indigenă.

Negocieri greco-turce
BERNA. — Prima ședință din ca

drul unei noi runde de negocieri 
oficiale greco-turce privind. delimi
tarea platoului continental ăl Mării 
Egee s-a desfășurat marți la Berna.

Tot marți au început la Paris con
vorbirile dintre delegațiile greacă și 
turcă asupra problemelor legate de 
traficul aerian deasupra Mării Egee. 
Negocierile vor avea loc alternativ 
la ambasadele celor două țări din 
Paris, prima reuniune desfășurîn- 
du-se la cea a Greciei.

★
Referindu-se la începerea convor

birilor greco-turce privind Marea 
Egee, ministrul de externe al Tur- 
cței, Ihsan Sabri Caglayangil. a de
clarat, în cadrul unei întîlniri'cu 
reprezentanții presei la Ankara, că 
aceste negocieri reprezintă o contri
buție la soluționarea diferendului 
dintre cele două țări în această 
chestiune. Ministrul turc a apreciat, 
potrivit agenției A.P., drept pozitiv 
faptul că cele două părți s-au în- 
tilnit pentru a discuta o soluționare 
pe cale politică a problemelor legate 
de Marea Egee.

Totodată,. Caglayangil a relevat că 
aceste convorbiri cu caracter tehnic 
vor favoriza convorbirile dintre mi
niștrii de externe ai celor două țări.

La Universitatea din Bangkok 
după jaful militarilor

BANGKOK. — Autoritățile tailan- 
deze se prevalează încă de legea 
marțială, instituită după lovitura de 
stat din luna trecută, pentru a pro
ceda la noi arestări, cu toate că la 
conducerea țării se află un guvern 
„civil". Săptămîna trecută au fost 
arestate 300 persoane, care se adaugă 
astfel celor peste 3 000 deținuți care 
se află în inchisori „pe o perioadă 
nedefinită". Postul de radio Bangkok, 
citat de agenția U.P.I.. a anunțat că 
cei arestați în ultimul timp se află 
încă în așa-zisele „centre de reedu
care" sub acuzația de instigare la 
„tulburări".

Referindu-se la situația creată în 
școli și universități, ale căror cursuri 
au . fost redeschise, U.P.I. mențio
nează că militarii care le-au ocupat 
luna trecută au distrus sau au luat 
cu ei cea mai mare parte a mate
rialelor din dotare. A fost un ade
vărat jaf, declară un profesor de la 
Universitatea din Bangkok, citat de 
agenție. Rectorul, declară - același 
profesor, ne-a dat dispoziții să nu 
vorbim despre aceste lucruri în afa
ra universității, dar este greu să 
spunem cit de multe materiale a fu
rat armata.

BEIRUT. In cursul zilei de astăzi 
sosesc in Liban unele contingente 
ale forțelor arabe de descurajare, 
care, in conformitate cu acordul in
tervenit la Ryad și aprobat ulterior 
de către conferința șefilor ■ de stat 
arabi care a avut loc la Cairo, vor fi 
formate din 30 000 de militari.

După cum transmite agenția 
France Presse, circa 3 000 de militari 
saudiți și sudanezi, care urmează să 
intre in compoziția acestor forțe, ar fi 
și sosit în capitala Siriei, Damasc, 
urmind să treacă, in principiu, astăzi 
în Liban. Contingentele așteptate din 
Republica Arabă Yemen, Republica 
Democratică Populară a Yemenului 
și Emiratele Arabe Unite, urmind 
să vină în Liban pe calea aerului, 
nu vor putea sosi la Beirut decît 
după deschidere'a aeroportului capi
talei.

Marți, președintele Elias Sarkis a 
avut o întrevedere de trei ore cu 
emisarul Ligii Arabe în Liban, 
Hassan Sabri El Kholi. După între
vedere, El Kholi a prezentat într-o 
conferință de presă principalele 
elemente ale „planului de acțiune" 
al forțelor arabe de pace. Acțiunile 
acestor forțe se vor desfășura pe 
baza unui calendar fixat in preala
bil, pozițiile de pe teren urmind să 
fie stabilite în ordinea prioritară.

Comandantul-șef al forțelor arabe 
de descurajare va fi numit de pre
ședintele Sarkis, urmind ca acest 
comandant să fie cetățean al uneia 
din cele 21 de țări membre ale Ligii 
Arabe. In momentul în care va fi 
numit șeful forțelor arabe — a pre
cizat Kholi — generalul Mohamad 
Hassan Al Ghoneim, comandantul 
celor 2 300 de „căști verzi", prezente 
în Liban de la începutul acestei veri, 
va părăsi țara. Președintele Sarkis — 
a spus el — „nu intenționează să 
ceară permisiunea nimănui pentru a 
pune în aplicare planul. El va plasa 
forțele arabe acolo unde consideră 
că este cazul" — a adăugat Kholi. 
Urmează ca emisarul Ligii Arabe să 
se întîlnească, în continuare, succe
siv, cu liderul Falangelor libaneze, 
Pierre Gemayel, și cu liderul Parti
dului național liberal, Camille Cha- 
moun. între aceste două grupări, pe 
de o parte, și mișcarea progresistă 
libaneză persistă dezacordul în ce 
privește condițiile desfășurării for
țelor arabe de descurajare pe teri
toriul țării.

Pe plan militar, agențiile de presă 
relatează că în cursul nopții de luni 
spre marți, în capitala libaneză au 
avut loc cele mai puternice inciden
te de la intrarea în vigoare a ulti
mului acord de încetare a focului.

LISABONA 2 (Agerpres). — Luni, 
în ultima zi a lucrărilor Congresu
lui Partidului Socialist Portughez, 
primul ministru Mario Soares a fost 
reales în funcția de secretar gene
ral al partidului. El a întrunit votu

rile a 819 din cei 849 de delegați. Cu 
același prilej, lista de candidați pen
tru desemnarea membrilor Comisiei 
Naționale a partidului, condusă de 
Mario Soares, a întrunit 610 voturi 
pentru.

Secretarul general al P.S.P. l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

MOZAMBIC

Secretarul general al Partidului So
cialist Portughez, Mario Soares, a 
primit pe reprezentantul Partidului 
Comunist Român la cel de-al II-lea 
Congres al P.S.P., Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un mesaj de salut și cele mai 
bune urări de succes, sănătate și fe
ricire tovarășului Mario Soares, con
ducerii partidului socialist, precum și 
urări de bunăstare și progres po
porului portughez prieten. Mulțu
mind. secretarul general al Partidu
lui Socialist Portughez a transmis, 
la rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
P.C.R., un respectuos salut și urări 
de noi succese, multă sănătate și fe
ricire, de prosperitate pentru poporul 
român prieten.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc în continuare au fost subliniate 
bunele relații de colaborare priete

nească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Portughez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Portugalia, contribuția adusă la 
dezvoltarea acestor relații de întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și secretarul ge
neral al P.S. Portughez. A fost ex
primată, totodată, dorința de a se 
acționa în continuare pentru extin
derea și adîncirea colaborării ro- 
mâno-portugheze în toate domeniile.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Reprezentantul P.C.R. a avut, de 

asemenea, întîlniri cu tovarășii Jose 
Vitoriano, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.P., și Aboim In
gles, secretar al C.C. al P.C.P., pre
cum și cu Jorge Sampaio și Joao 
Cravinho. membri ai Comitetului Di
rector al „Grupului de Intervenție 
Socialistă".

La întilniri a fost prezent amba
sadorul României la Lisabona, Marin 
Iliescu.

Ripostă fermă împotriva intervenției
militare rhodesiene

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). 
— Comunicatul agenției mozambi- 
cane de informații A.I.M., publicat 
marți la Dar Es Salaam și reluat de 
agenția U.P.I., relevă că acțiunea 
trupelor regimului rasist rhodesian 
în interiorul Mozambicului a luat 
amploarea unei adevărate invazii. 
Comunicatul precizează că în regiu
nile atacate trupele mozambicane 
continuă luptele pentru alungarea 
agresorului.

Pe de altă parte, într-o telegramă 
transmisă din Salisbury, aceeași a- 
genție, citind date oficiale difuzate 
de guvernul minoritar, scrie că uni
tățile rhodesiene venite din Rhode
sia au ucis cîteva sute de persoane. 
La acest atac au participat tancuri, 
unități de cavalerie, elicoptere și o 
unitate de avioane de asalt.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Salisbury, relevă U.P.I.. a 
declarat că a fost realizată o „ope
rațiune de urmărire", dar a refuzat

să dea orice fel de detalii în ce 
constă acest raid.

Joshua Nkomo, președintele Uniu
nii Populare Africane Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), care se află la Geneva, 
unde participă la Conferința în pro
blema Rhodesiei, a declarat marți 
agenției France Presse, în legătură cu 
pătrunderea trupelor regimului de la 
Salisbury in interiorul Mozambicului, 
unde au procedat la acțiuni distruc
tive. că prin acest atac regimul con
dus de Ian Smith, „autorul agresiu
nii, caută să distragă atenția de la 
conferința" în curs, de desfășurare. 
Nkomo a calificat acuzațiile aduse de 
Smith Mozambicului drept false, 
menționînd brutalitatea cu care rho- 
desienii ucid refugiații, între care se 
află femei și copii. Combatanții pen
tru cauza dreaptă a poporului Zim
babwe „se află in Zimbabwe — a 
subliniat el — iar lupta lor se va in
tensifica pînă cind cauzele ei vor fi 
suprimate".

Lovitură de stat
BUJUMBURA. — După cum rela

tează agențiile de presă, luni a avut 
loc în Burundi o lovitură de stat mi
litară. In comunicatul care a fost dat 
publicității se anunță că președinte
le Michel Micombero, care a condus 
țara timp de peste 10 ani, a fost des
tituit din toate funcțiile sale civile 
și militare. Guvernul și toate orga
nele partidului au fost revocate, so
luționarea problemelor curente fiind 
încredințată, pentru moment, direc
torilor diferitelor ministere. Au fost 
instituite interdicții de circulație pe 
tot cuprinsul țării între orele 18 și 
5 dimineața. Aeroportul internațional 
Bujumbura va fi închis pînă la noi 
ordine. Comunicațiile telefonice cu 
exteriorul, întrerupte luni, au fost 
restabilite.

Agenția United Press Internatio
nal, reluînd un comunicat al postu
lui de radio din Bujumbura, recep
ționat în capitala Zairului, precizea
ză că lovitura de stat militară a fost 
întreprinsă de un grup de ofițeri din

militară în Burundi
forțele armate, condus de locote- 
nent-colonelul Nel Bagaza, care și-a 
asumat funcția de șef al statului. Șe 
ful de stat major a fost, de aseme
nea. destituit.

Postul de radio burundez a anun
țat că în cursul evenimentelor n-au 
fost incidente sîngeroase și că situa
ția a revenit la normal.

BURUNDI, mic stat african, si
tuat în inima Africii centrale, intre 
Zair, Tanzania și Ruanda, are o 
suprafață de 27 834 kilometri pă- 
trați. Numărul locuitorilor este de 
3 544 000, dintre care 90 000 se află 
la Bujumbura, Capitala, aflată, pe 
malurile lacului Tanganika. Aproa
pe întreaga populație este ocupată 
în agricultură. Principala, cultură 
industrială este cafeaua (25 000 tone 
exportate). In 1973 a fost descope
rit un important zăcămint de ni
chel, a cărui exploatare ar urma să 
contribuie la procesul de dezvoltare 
industrială, aflat intr-un stadiu in
cipient.

BBBBBBBBBB fl H B

agențiile de presă
b a b b b a a

ALEGERILE DIN S.D.A.
în cursul zilei de marți, în Statele 

Unite au avut loc alegeri pentru de
semnarea președintelui, precum și a 
vicepreședintelui, a 14 guvernatori, 
33 senatori și a celor 435 membri ai 
Camerei Reprezentanților. Potrivit pri
melor știri, numărul de alegători 
care s-au prezentat la birourile de 
vot a fost mai mare decit cel prevă
zut. Dar, relevă A.F.P., nu se 
poate spune că alegerile și campania 
electorală care le-a precedat i-ar 
fi pasionat pe americani. La cîteva 
ore după începerea scrutinului au 
fost reconfirmate pronosticurile potri
vit cărora rezultatele în ce privește 
alegerea președintelui vor fi ex
trem de strînse.

Președintele Gerald Ford, candida
tul republican, a votat la circum
scripția din orașul Grand Rapids, sta
tul Michigan. Candidatul democrat, 
Jimmy Carter, și-a depus buletinul 
de vot la Plains, statul Georgia.

Un prim rezultat cunoscut a fost 
cel din așezarea Dixviile Notch, ai 
cărei locuitori sînt primii care se 
prezintă la vot în mod tradițional. 
Din 26 de alegători ai cătunului, 13 
și-au dat votul în favoarea pre
ședintelui Ford, 11 pentru Carter, un 
vot a fost dat candidatului indepen
dent McCarthy.

La închiderea ediției, votarea con
tinuă.

FOTO-ACTUALITATE

în Spania ia amploare mișcarea socialâ în sprijinul revendicârilor eco
nomice, pentru drepturi și libertăți cetățenești și sindicale, pentru dezvol
tarea democratică a societății. Astfel, la Madrid, greva muncitorilor de ia 
serviciile de transport a intrat în cea de-a șaptea zi de la declanșarea ei. 
Forțe ale poliției au atacat în repetate rînduri coloanele de greviști care 
demonstrau pe străzile capitalei spaniole. Reprezentanții muncitorilor au 
anunțat că vor continua acțiunea pînă cînd vor fi eliberați colegii lor din 
comitetul de grevă arestați săptămîna trecută. Acțiuni greviste au loc și 
in diferite alte centre muncitorești din țară. în fotografie: un aspect din 
timpul grevei generale de la Pamplona.

Convorbiri sovisto-ceho- 
SÎOVtrCO. La 2 noianl'3rie, la Mos- 
dbvA ” a‘avut loc o convorbire intre 
Leonid Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Gustav Husak, 
secretar generai al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, care se află în 
U.R.S.S., intr-o scurtă vizită de prie
tenie, la invitația C.C. al P.C.U.S. Au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării și adincirii relațiilor bilaterale, 
precum și probleme ale situației in
ternaționale actuale. In aceeași zi, 
Gustav Husak s-a reîntors in patrie.

Conferința femeilor mun
citoare din Africa,care a avut 
loc Ia Accra, din inițiativa Uniunii 
sindicatelor africane, a reunit peste 
60 de delegații din 37 de țări. în re
zoluția adoptată se cere să se adopte 
măsuri pentru accelerarea procesului 
de eliberare din sudul Africii și se 
exprimă sprijinul ferm pentru lupta 
de independență a poporului nami- 
bian. Conferința a adopat Carta drep
turilor economice, sociale, politice și 
sindicale ale femeilor muncitoare din 
Africa.

Alegătorii din Porto Rico 
s-au prezentat marți la urne pentru 
desemnarea noului guvernator al 
insulei. Candidează actualul guver
nator, Rafael Hernandez Colon — 
care, potrivit observatorilor, are șan
se reale de a-și reînnoi mandatul — 
și primarul orașului San Juan (ca
pitala insulei), Carlos Romero Barce- 
lo. Barcelo este liderul „Noului Par
tid Progresist", care militează ca Por
to Rico să devină cel de-al 51-lea stat 
al federației americane. Fostă colo
nie a S.U.A.,. Porto Rico are, începînd 
din 1972, statutul de „stat liber aso
ciat". în baza acestui statut, cei 1,8 
milioane portoricani cu drept de vot 
nu participă la alegerea președinte
lui S.U.A.

La Sofia a sosit, marți, Ismail 
Fahmy, vicepremier și ministru de 
externe al Egiptului. Intr-o declara
ție făcută unui reprezentant al agen
ției B.T.A., ministrul egiptean a ară
tat că, în cursul vizitei, va aborda cu 
partea bulgară relațiile dintre cele 
două țări, precum și aspecte ale si
tuației internaționale actuale, o aten
ție deosebită urmind să fie acordată 
situației din Orientul Apropiat.

în Piața Kropotinski din 
Moscova, situată în apropierea 
Kremlinului, a fost dezvelit marți un 
monument din bronz închinat me
moriei Iui Friedrich Engels.

Orchestra Filarmonicii „Geor
ge Enescu", condusă de dirijorul 
Mircea Cristescu și avînd ca so
list pe artistul poporului Ion 
Voicu, a prezentat la Lisabona 
un concert, care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Program de acțiuni mun
citorești. Congresul al XIX-lea al 
Federației sindicatelor din Okinawa, 
ale cărui lucrări s-au desfășurat la 
Naha, centrul administrativ al insu
lei, a adopat programul de acțiuni 
pe 1977, in care sînt prevăzute, în 
principal, intensificarea luptei sindi
catelor pentru lichidarea bazelor mili
tare americane și apărarea interese
lor vitale ale oamenilor muncii.

Proiect legislativ. Ministrul 
grec al justiției, Constantin Stefana- 
kis, a prezentat parlamentului pro
iectul unei legi vizînd combaterea ac
telor de piraterie aeriană. Aceasta 
prevede. între altele, pedeapsa cu 
închisoare pe viață pentru autorii de
turnărilor de avioane soldate cu vic
time omenești.

0 nouă întîlnire a delesa- 
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convorbi
rile cu privire la limitarea arma
mentelor strategice ofensive a avut 
Ioc marți la Geneva.

LIMA

Proiecte de electrificare a țării

DUBLIN

transmit:
______________________________

întrevederi. La Tripoli au în_ 
ceput marți convorbirile dintre Moa- 
mer El-Geddafi, președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat intr-o vizită în capitala libiana. 
Au fost examinate, în cursul convor
birilor — informează agenția T.A.S.S. 
— probleme legate de soluționarea 
situației din Liban.

în capitala Ghanei s au 
deschis lucrările unei reuniuni a Co
mitetului mixt executiv și tehnic 
„Kwame Nkrumah" al Uniunii agen
țiilor de știri africane, care are drept 
scop înființarea unei agenții de știri 
panafricane. Participă reprezentanți 
ai agențiilor din Camerun, Coasta de 
Fildeș, Egipt, Libia, Mali, Niger, Se
negal, Sudan și țara-gazdă, precum 
și observatori din Algeria și Bu
rundi.

Un vast incendiu s a de- 
clanșat luni în centrul Cataniei, în 
Sicilia, unde peste 20 de magazine au 
fost cuprinse de flăcări. Aproape 100 
familii care ocupau apartamentele si
tuate deasupra magazinelor au tre
buit să fie evacuate. Opt ore după 
apariția flăcărilor, incendiul n-a pu
tut să fie controlat. Trei pompieri 
asfixiați de fumul dens și înăbușitor 
au fost internați în spital.

Numărul cotidianelor a- 
pănite în India era-în 1974- de 
822, dintre acestea 22 avînd un tiraj 
de peste 100 000 exemplare — se a- 
rată într-un raport prezentat în par
lament. în total, precizează raportul, 
în India apăreau, în 1974, 12 185 pu
blicații. In afara cotidianelor exis

tau 68 reviste tri sau bisăptămînale 
și 3 666 săptămînale. Din punct de 
vedere al limbii folosite, cel mai 

.mare număr îl "reprezintă publicații
le redactate în hindi (3 200 titluri), 
urmate de cele în engleză (2 453). 
Din totalitatea publicațiilor, 3 760, re- 
prezentind 30,9 la sută, apar în pa
tru din cele mai mari orașe ale țării : 
Delhi, Bombay, Calcutta și Madras.

S D B B B B
Tîrg internațional. In ora- 

șui laoțian Tatluanghe s-a deschis 
ediția din acest an a Tîrgului inter
național, la care participă organizații 
și întreprinderi industriale din 
12 țări.

„Afacerea Lockheed". 
Răspunzînd cererilor insistente ale 
partidelor de opoziție, Ministerul 
Justiției al Japoniei a anunțat că 18 
personalități oficiale — membri ai 
Partidului Liberal Democratic — sînt 
implicate în „scandalul Lockheed". 
Ministerul nu a dat publicității : nu
mele persoanelor respective. S-a pre
cizat doar că șapte dintre cei impli
cați au deținut funcții de miniștri, 
iar doi au fost viceminiștri parla
mentari.

Accident. Toate cele șase per* 
soane aflate la bordul unui avion 
militar american de transport și-au 
pierdut viața cînd aparatul s-a pră
bușit la o bază aeriană de lingă To
kio, a'anunțat un purtător de cuvînt 
oficial.

Președintele Parlamentu
lui cipriot, Spyros Kyprianou, 
care se află într-o vizită oficială de 
trei zile la Atena, a fost primit de 
primul ministru grec. Constantin 
Karamanlis. După cum a declarat 
Spyros Kyprianou ulterior presei, în 
timpul întrevederii s-a procedat la 
un larg schimb de opinii, informîn- 
du-1 pe premierul grec asupra situa
ției din Cipru. Reprezentantul ci
priot s-a întîlnit, de asemenea, cu li
deri ai unor partide de opoziție din 
Grecia.

Centrala sindicală sue
deză ”P|’ a resP‘ns categoric 
propunerile prezentate de patronat în 
vederea relansării economiei națio
nale, care prevăd blocarea salariilor 
și reducerea alocațiilor sociale.

Ședința de la Geneva, 
desfășurată marți, a fost apreciată de 
ambasadorul britanic, Ivor Richard, 
care prezidează Conferința de la Ge
neva în problema Rhodesiei, ca 
„foarte utilă și constructivă". El a 
anunțat că o nouă ședință plenară 
oficioasă va fi convocată miercuri.

£/7za constituțională din Irlanda
Recent s-a anunțat 

că în provincia pe
ruană Madre de Dios, 
situată în junglă, va 
fi construită o nouă 
centrală electrică. Pen
tru locuitorii vastelor 
întinderi ale ■ selvei 
(jungla peruană) sau 
din Amazonia o ase
menea știre are o de
osebită semnificație, 
ea ilustrînd un nou 
pas pe calea integră
rii acestor zone in 
procesul transformă
rilor înnoitoare din 
Peru.

O amplă acțiune de 
electrificare a țării a 
început în 1972, cînd 
statul a preluat admi
nistrarea întreprinde
rilor producătoare de 
energie electrică. Pînă 
atunci, întreprinderile 
din acest sector erau 
particulare, iar de e- 
lectricitate beneficiau 
doar marile centre ur
bane și categoriile 
înstărite ale popu

lației. Prin decretul- 
lege din septembrie 
1972 s-a hotărît ca 
statul să preia toate 
activitățile legate de 
producția și distribu
ția energiei electrice. 
In acest scop, a fost 
înființată întreprinde
rea centrală de stat 
„Electroperu", în ca
drul acesteia consti- 
tuindu-se „Institutul 
pentru cercetări ener
getice și inginerie 
electrică".

Realizările obținute 
pină acum de „Elec
troperu", proiectele in 
curs de execuție și 
cele de perspectivă 
configurează un plan 
de electrificare con
ceput în strînsă legă
tură cu obiectivele 
dezvoltării economice. 
Se are în vedere 
faptul că modificările 
care au loc în struc
turile economiei pe
ruane — ilustrate in 
special de efortul pen

tru creșterea și diver
sificarea producției in
dustriale — cer spori
rea continuă a capaci
tăților instalate de 
energie electrică. Iden
tificarea și valorifica
rea pe etape a boga
telor resurse hidro
energetice de care dis
pune tara reprezintă 
aria principalelor pro
iecte ale „Electro
peru". Pe această linie 
se înscriu lucrările 
pentru extinderea hi
drocentralei „Santiago 
Antunez de Mayolo" 
de pe fluviul Mantaro, 
care în doi ani își va 
mări capacitatea de la 
342 000 kw la 798 000 
kW. Hidrocentrala va 
alimenta cu energie 
marea întreprindere 
minieră ..Hierro Peru" 
și zona înconjurătoare, 
precum și mai multe 
localități urbane din 
alte părți ale țării.

Eugen POP

Criza constituțională, 
provocată la Dublin 
prin neașteptata demi
sie a președintelui Re
publicii Irlanda (Eire), 
Cearbhall O. Dalaigh 
— ca urmare a unui 
conflict cu ministrul 
apărării — este de
parte de a fi re
zolvată, iar dispu
tele dintre guvern și 
opoziție n-au încetat 
nici după ce parla
mentul (Dail) a votat 
zilele trecute o moțiune 
de încredere în cabi
netul condus de pre
mierul Linm Cosgrave. 
Principalele partide 
politice au timp pînă 
la 9 noiembrie să se 
fixeze asupra candi
datului lor. urmînd ca 
alegerile prezidențiale 
să aibă loc la 24 no
iembrie.

In cazul însă în 
care toate partidele 
vor cădea de acord a- 
supra aceluiași candi

dat, atunci acesta va fi 
desemnat președinte 
fără ca populația să 
mai fie chemată la ur
ne. Potrivit aprecierilor 
observatorilor din Du
blin, cele mai mari 
șanse de a deveni pre
ședinte le are Patrick 
Hillery, reprezentant 
al Irlandei pe lingă 
Piața comună, unde 
deține postul de co
misar pentru proble
mele sociale. El ar 
urma să fie propus de 
partidul de opoziție 
Fianna Fail. „Din 
surse guvernamenta
le— subliniază ..Irish 
Times" — rezultă că 
ar fi posibil ca gu
vernul să fie de acord 
cu candidatul propus 
de opoziție".

Criza constituțională, 
deschisă prin demisia 
președintelui, se desfă
șoară pe fundalul unor 
serioase dificultăți e- 
conomice : creșterea

prețurilor și a șoma
jului, scăderea stan
dardului de viață al 
populației. în cadrul 
dezbaterilor parlamen
tare, primul ministru 
Liam Cosgrave a cri
ticat pe cei care în
cearcă „să-și creeze 
avantaje politice din 
demisia președintelui 
și să distragă atenția 
guvernului de la pro
blemele economice 
care confruntă tara".

Pentru zilele de 2 și 
3 noiembrie au fost 
stabilite dezbateri spe
ciale in parlament a- 
supra situației econo
mice. Premierul a res
pins presiunile opozi
ției privitoare la di
zolvarea parlamentu
lui și tinerea de noi 
alegeri parlamentare 
înainte de termen.

« Nicolae 
PLOPEANU

Premieră. Pentru prima data 
de Ia încheierea războiului civil, la 
Madrid va fi prezentat în această 
săptămînă un film realizat în între
gime in limba catalană. Este vorba 
de pelicula „Orașul ars" de Antonio 
Riba. care evocă viața marelui oraș 
Barcelona la începutul acestui secol. 
Premiera are loc cu prilejui organi
zării în capitala spaniolă a Congre
sului culturii catalane.

Reuniune extraordinară. 
Ca urmare a agravării situației din 
Ulster, ministrul britanic pentru 
problemele Irlandei de Nord, Roy 
Mason, a organizat o reuniune ex
traordinară a reprezentanților poliției 
din Belfast și ai armatei engleze, 
în cadrul căreia au fost examinate 
evenimentele din ultima săptămînă 
și circumstanțele asasinării lui Maire 
Drumm, fost vicepreședinte al par
tidului Sinn Fein.

Viitorul avionului „Con
cord®". Miniștrii francez și brita
nic însărcinați cu problemele aero
nautice, Marcel Cavaille și, respectiv, 
Gerald Kaufman, s-au întîlnit marți 
la Londra, pentru a se consulta în 
probleme privind cooperarea în do
meniul aeronautic : viitorul avionu
lui „Concorde" și studierea posibi
lității ca, în următorii 10—15 ani, un 
nou supersonic djn a doua generație 
să-i succeadă aparatului actual.

Silit, sub presiu
nea irezistibilă a 
mișcării de elibe
rare. să recunoas
că dreptul la au
toguvernare al 
populației africa
ne majoritare, șe
ful regimului ra
sist de la Salisbu
ry încearcă prin 
diferite manevre 
sa întirzie trans
ferul integral al 
puterii. Desenul 
alăturat, repro
dus după pu
blicația „The 
Charlotte Obser
ver" (Carolina de 
Nord — S.U.A.), 
exprimă sugestiv 
afirmarea tot mai 
viguroasă, pe sce
na politică a țării, 
a forțelor Zim

babwe.

Ian Smith : „Este nemaipomenit 1 Nu puteau să intre 
pe scara de serviciu ?“

ȘOMAJ RIDICAT IN RINDUL FEMEILOR DIN ȚĂRILE C.E.E.
Potrivit datelor difuzate de organismele competente ale C.E.E., în luna 

septembrie existau în țările Pieței comune 2 067 003 femei fără lucru. în com
parație cu aceeași perioadă a anului trecut, șomajul în rîndurile femeilor a 
crescut în luna septembrie cu 52 la sută în Marea Britanie, 34 la sută în 
Belgia, 23 la sută în Danemarca, 22 la sută în Olanda, 15 la sută în Franța 
și 13 la sută în Irlanda.
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