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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Schindler

A fost de față Harry Barnes Jr.î 
ambasadorul S.U.A. Ia București.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

pe Alexander
din SU.A., care efectuează o vizită 
în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

a primit
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe rabinul Alexander 
Schindler, președintele Consiliului 
președinților organizațiilor evreieștiii
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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.
Marti, 16 noiembrie 1976, sub preșe

dinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție rapoartele cu privire la îmbunătăți
rea structurii organizatorice a aparatului 
central al ministerelor economice, precum 
și a aparatului organelor centrale de sin
teză, social-culturale și al celor din siste
mul financiar-bancar. Comitetul Politic 
Executiv a adoptat măsuri corespunză
toare care țin seama de necesitatea asi
gurării unei structuri organizatorice uni
tare a ministerelor, care să conducă la 
eliminarea paralelismelor sau a fărîmiță- 
rilor excesive ale compartimentelor, la 
mai buna lor grupare, într-o ordine nor
mală, firească, astfel incit să se asigure 
îndeplinirea în mai bune condiții a atri
buțiilor, creșterea operativității și răspun
derii în activitatea acestor organe, în so
luționarea problemelor ce le revin, folo
sirea mai rațională și eficientă a cadre
lor.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, în spiritul hotărîrilor C.C. 
al P.C.R., care au trasat liniile di
rectoare ale dezvoltării activității de 
educație fizică și sport în țară, progra
mul acestei activități pe următorii 5 ani. 
Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
pe primul plan să fie pusă stimularea 
activității sportive de masă, asigurarea 
participării tineretului, a maselor largi 
populare, in formele cele mai variate, la 
practicarea tuturor sporturilor, acționîn- 
du-se în acest scop pentru mai buna folo
sire a timpului liber. Comitetul Politic Exe

cutiv a aprobat organizarea competiției 
sportive „Daciada", care va cuprinde 
mari concursuri polisportive, în toate lo
calitățile și marile colectivități. „Daciada" 
va trebui să lege mai mult pe sportivi de 
mișcarea sportivă din localitățile în care 
trăiesc, diminuind tendința transferării 
acestora, sporind răspunderea ce le re
vine față de colectivele unde activează, 
precum și răspunderea cluburilor respec
tive față de pregătirea lor.

Comitetul Politic Executiv a criticat 
unele neajunsuri existente în sportul de 
performanță, în organizarea și condu
cerea sa, în pregătirea sportivilor și a ca
drelor din sport. Toate probele și normele 
sportive naționale trebuie să se alinieze 
celor mai înalte realizări în sportul inter
național. Comitetul Politic Executiv a sub
liniat necesitatea întăririi disciplinei și or
dinii în întreaga noastră mișcare sportivă, 
a combaterii oricăror toleranțe față de 
manifestările și stările de lucruri negative, 
inclusiv în comportarea morală a sporti
vilor.

Subliniindu-se că în țara noastră există 
o bază sportivă relativ bună, s-a indicat 
ca aceasta să fie folosită mai intens și, tot
odată, dezvoltată și perfecționată. Se va 
deschide accesul larg al tineretului școlar, 
fără nici o plată, pe toate terenurile spor
tive existente, asigurîndu-se folosirea in
tensivă a acestora. Totodată, s-a indicat 
să se realizeze, pe baza unor proiecte 
simple și prin munca patriotică a tinere
tului, noi terenuri și săli de sport și să se 
acționeze pentru dezvoltarea producției 
de materiale sportive în țară.

Analizînd modul de organizare a cer-

C.R.
cetării științifice în domeniul economic, 
Comitetul Politic Executiv a decis reorga
nizarea Institutului Central de Cercetări 
Economice ca organism unitar care va 
coordona, pe baza unui plan centralizat, 
munca cercetătorilor cu profil economic 
și a cadrelor didactice din învățămîntul 
superior, care predau științele economice, 
în acest fel se asigură cadrul organizato
ric necesar integrării efective a cercetării 
cu învățămîntul și practica economică, 
pentru folosirea cu maximă eficiență a în
tregului potențial de cercetare existent, 
precum și dezvoltarea creatoare a teoriei 
și practicii noastre economice, abordarea 
și soluționarea unor probleme majore de- 
rivînd din politica economică a partidu
lui, din programul general de dezvoltare 
a țării, din cerințele perfecționării conti
nue a întregii noastre activități economice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se interzică angajaților tuturor organelor 
administrației de stat și instituțiilor de stat 
dreptul de a încheia cu persoane particu
lare tranzacții de vînzare-cumpărare și 
alte acte juridice privind bunuri de va
loare, în folos propriu, urmînd ca toate 
acestea să se poată efectua numai în re
lații cu organizațiile socialiste. în acest 
mod se va asigura prevenirea oricăror 
situații care ar încălca legalitatea socia
listă, se va garanta înfăptuirea consec
ventă în viață a principiilor eticii și echi
tății societății noastre. Măsurile stabilite 
vor fi legiferate sub forma unui decret al 
Consiliului de Stat.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
adoptat și alte hotărîri privind activitatea 
curentă de partid și de stat.

RECOLTAREA PORUMBULUI 
se apropie de sfîrșit

Pretutindeni trebuie urgentate transportul și depozitarea
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Stadiul recoltării porumbului la 16 noiembrie a.c. Cifrele reprezintă suprafețele de pe care s-a strîns recolta, 
în procente, în cooperativele agricole — sus, și în întreprinderile agricole— |os

în toate unitățile agricole se ac
ționează energic in vederea înde
plinirii indicațiilor conducerii par
tidului de a se încheia în aceste 
zile recoltarea porumbului. Din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare rezultă că. pină ieri seara, po
rumbul a fost cules de pe 2 224 000 
hectare, ceea ce reprezintă 84 la 
sută din suprafețele cultivate în 
întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție. 
Așa cum se desprinde din datele 
înscrise pe harta de mai sus, in 
cooperativele agricole din județele 
Covasna, Harghita și Suceava cu
lesul s-a încheiat.

La această dată mai sint aproxi
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mativ 400 000 de hectare de pe care 
urmează să fie strînsă recolta de 
porumb. în mare parte, acestea 
sint localizate în cooperativele a- 
gricole din județele Galați — 
30 000 hectare, Vaslui — 30 000 hec
tare, Bacău — 12 000 hectare, Arad 
— 14 000 hectare, Ialomița — 13 000 
hectare, Dolj — 25 000 hectare și 
altele. Prin urmare, în aceste ju
dețe, precum și în altele, este ne
cesară o acțiune energică.

Cu mai multă stăruință trebuie 
să se acționeze pentru organizarea 
judicioasă a transportului, astfel 
incit tot porumbul ce se recoltează 
în cursul unei zile, pină seara să 
fie transportat de pe cîmp. Subli
niem aceasta întrucît, în unele y-

nități agricole, continuă să se men
țină decalaje apreciabile între can
titățile recoltate și cele transporta
te, porumbul fiind lăsat în grămezi 
pe cimp. Comandamentele locale, 
conducerile unităților agricole au 
datoria să asigure un număr sufi
cient de oameni la încărcat și des
cărcat, astfel incit mijloacele de 
transport să poată fi folosite cu 
randament sporit. Totodată, tre
buie să fie respectate cu strictețe 
recomandările făcute de specialiști 
în legătură cu depozitarea știuleți- 
lor de porumb și să se efectueze 
controlul decadal al pătulelor, ast
fel încît să se prevină orice pier
deri de recoltă.

CULTIVAREA PATRIOTISMULUI 
SOCIALIST -

Suplimentar 
7200 autoturisme

Constructorii de autoturisme din 
Pitești și Cimpulung au livrat anul 
acesta bazelor de desfacere ale 
I.D.M.S. — suplimentar prevederilor 
de plan — aproape 7 200 de autotu
risme.

Experiența acumulată în decursul 
anilor permite constructorilor de au
toturisme piteșteni să asambleze în 
medie cite un autoturism la fiecare 
4 minute și jumătate. De asemenea, 
ei au obținut și însemnate succese 
în domeniul diversificării producției. 
Astfel, nomenclatorul de fabricație a 
fost îmbogățit cu tipuri noi : berli- 
neje „1301“ și „1300 L.S." (Lux-spe- 
dao,' break-ul, autosanitara și auto- 
camioneta.

Marca „Dacia" este cunoscută as
tăzi în circa 20 de țări. (Agerpres)
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DE PRETUTINDENI Ca și alte orașe ale patriei, Timișoara a cunoscut in ulti mii ani o puternică dezvoltare. în imagine, una din arterele 
principale ale orașului. Foto : S. Cristian

esență a formării conștiinței 
revoluționare

Programul de măsuri 
stimulează ideea că opera 
de educație se cere abor
dată cit mai larg, cit mai 
complex. Aplicîndu-1, să a- 
vem tot timpul in atenție 
ceea ce e cunoscut, înde
obște, drept „educație ele
mentară". Ar fi, cred eu, 
în cea mal deplină concor
danță cu spiritul și litera 
acestui important document 
de partid.

Cine trebuie educat ? 
Practic, toată lumea. Tre
buie educată în sensul 
abordării noului, a expe
rienței unice, revoluțio
nare, de dezvoltare pa 
care societatea noastră o 
face. Trebuie educată și 
în sensul unor noi relații 
între oameni, altele, mai 
bune decit cele care au 
existat. Dar afară de a- 
ceastă educație de tip nou 
ce confruntă pe fiecare 
cetățean cu istoria nouă a 
patriei și a lumii există 
și o educație elementara, 
de conviețuire și funcțio
nare intre norme civili
zate, date în orice socie
tate care a ajuns la un 
anumit stadiu. O aseme
nea educație se face mai 
demult (in privința aceas
ta școala românească n-a 
fost dintre cele mai proas
te). și exigentele ei cresc 
odată cu creșterea standar
dului general. Problema

stringentă este cuprinde
rea în această educație 
elementară, de bun simț, 
de cinste, de gospodărire, 
a acelor grupuri de ele
mente care pină acum, 
dintr-un motiv sau altul, 
i-au scăpat, chiar dacă au 
fost uneori incadrate in

lea pas îl constituie opera 
de . educare propriu-zisă. 
incepind cu invitația, cu 
punerea în față a modelu
lui și alegerea mijloacelor, 
și sfîrșind cu sancțiunea.

Nu sint de admis într-o 
societate ca a noastră va
gabondajul la care se de-

luxoase, în loc să serveas
că discută între ele inti
mități cu voce tare, nemai- 
făcînd diferență între lo
cul public și afacerile pri
vate, ele nu pot fi lăsate 
la infinit la îndemîna lite
raturii și artei educative, 
educația lor ar trebui să

C/nJ esfe vorba de 
educația elementară... 
------------------------- însemnări de Paul EVERAC -------------------------

diferite forme de Instruc
taj, îndeobște tehnic, cu 
atît mai mult dacă n-au 
fost nicăieri. Aceste grupe, 
deloc neglijabile, nu au 
prea mare contact cu mij
loacele de difuzare in 
masă, cu stimulii literari 
sau artistici, cu discuțiile 
care se poartă ; ori au un 
contact formal. Cuprinde
rea lor, ca și a întregii 
națiuni, are ca premisă 
angrenarea lor în procesul 
muncii și recent adopta
ta lege a creat această 
premisă necesară. Al doi-

dau, încă, atiția băieți și 
fete, bișnițeria și traiul 
din expediente, grosolănia 
verbală in stradă și locuri 
publice. Insul care stă la 
cinema cu picioarele pe 
balustradă ori cu bascul 
pe cap, care țîțîie și vor
bește sonor, deși e elev, 
ucenic sau încadrat unde
va, nu mai e, cred eu, de 
lăsat la indemina „Reflec
torului" și a gazetei sati
rice, ci de scos pur și sim
plu afară din sala pe care 
o tulbură. Cînd vînzătoa- 
rele în magazine, altfel

cuprindă și admonestări și 
înlocuiri. Nu e de nici un 
folos să se mai umble, 
după atiția ani, cu mănuși 
și teorie cu cel ce se 
spurcă pe stradă, beat, in 
ochii trecătorilor ; el tre
buie luat, dus și trezit cu 
mijloace adecvate, singu
rele pe care le înțelege. 
Cînd grupuri de excursio
niști, de un tembelism 
agresiv, deteriorează mo
bile, tapete, covoare în ho
teluri nou-nouțe, n-ajunge 
un articol de ziar și indig
narea platonică a opiniei

publice, ci e nevoie de 
mijloace mult mai ustură
toare, mergînd pină la 
despăgubirea triplă a pa
gubei și eliminarea din 
colectiv. Tot așa cind stu
dentul, avînd în spate ba
calaureat, educație școlară 
și preșcolară, transformă 
în depozit de gunoi dor
mitorul de la cămin, el nu 
mai are nevoie de morali
zări și invitațiuni ideolo
gice, ci se cuvine scos de 
acolo, ca și din rangul său 
universitar, în care a ajuns 
prin fraudă la educație. 
Există o educație liber 
consimțită, dar numai aco
lo unde există posibilita
tea unui dialog. In cazuri
le în care dialogurile eșu
ează, ar fi oțios să aștep
tăm numai de la instrucție 
și instructaj crearea unei 
opinii publice care să sanc
ționeze negativ, prin opro
briu, pe tulburător, fiindcă 
exemplul rău, al incondui- 
tei sociale, e cel puțin tot 
așa de contaminant ca și 
celălalt. Ba poate mai mult, 
fiindcă e mai spectaculos. 
Vlad Țepeș iși avea peda- 
gpgia sa care, adusă în pre
zent, ar face imposibilă
spargerea automobilelor ; 
capitalismul își are sanc
țiunile sale de la retrage- 
rea creditului pină la a-
(Continuare în pag. a IV-a)

Congresul al XI-lea, Programul 
partidului, măsurile adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie subliniază cu deosebită preg
nanță importanța pe care o prezintă 
pentru întreaga dezvoltare a operei 
de edificare a noii orînduiri creș
terea conștiinței socialiste a maselor 
la scara întregii societăți. „Formarea 
omului nou, constructor conștient 
al celei mai drepte orînduiri 
sociale — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constituie cea mai com
plexă sarcină, cea mai nobilă răspun
dere, o îndato
rire revoluționa
ră de onoare a 
partidului nostru 
comunist". Or
ganizațiile de 
partid, organiza
țiile obștești, or
ganismele de stat 
care au un rol 
în domeniul edu
cației — s-a sub
liniat cu tărie, 
din nou, la re
centa plenară a 
C.C. al P.C.R. — 
sint datoare să-și 
restructureze întreaga activitate în 
conformitate cu Programul de mă
suri privind aplicarea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste în domeniul muncii 
politice și cultural-educative, să-și 
organizeze munca în vederea realiză
rii în întregime a măsurilor prevă
zute in scopul formării omului nou.

In actualul cincinal, județul Alba, 
ca, de altfel, și celelalte județe ale 
țării, va cunoaște noi progrese pe 
calea dezvoltării sale multilaterale. 
Ne revin sârcini deosebit de impor
tante în domeniile industriei, agri
culturii, științei, tehnicii, învățămîn- 
tului și culturii — fiind, credem, 
edificator un singur exemplu, respec
tiv faptul că se va realiza un volum 
de investiții de peste 14 miliarde lei, 
punîndu-se în funcțiune 48 obiective 
și capacități noi de producție și 
construindu-se aproape 15 000 apar
tamente. Evident, realizarea unor a- 
semenea sarcini ample și complexe 
nu poate fi decit opera unor oameni 
profund animați de dorința de a 
sluji cu toată priceperea și energia 
lor politica de dezvoltare multilate
rală a societății noastre.

Ca pretutindeni în țară, organiza
ția noastră de partid pune pe prim 
plan educarea oamenilor, îndeosebi 
a tineretului, prin muncă și pentru 
muncă, generalizarea în viața socială 
a principiilor eticii și echității socia
liste ; lâ baza muncii de educație pe 
care o desfășurăm stă educarea tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani — în spiritul dra
gostei de țară, al patriotismului so
cialist — cultivarea acestui senti
ment in strînsă împletire cu inter
naționalismul proletar fiind, așa cum 
se știe, o permanență a activității 
partidului nostru în formarea con
științei revoluționare, comuniste.

In ansamblul procesului educativ,

desfășurat de organele și organiza
țiile noastre de partid, de ceilalți 
factori educaționali din județ, pentru 
dezvoltarea patriotismului socialist 
o deosebită importanță se acordă 
cunoașterii trecutului de luptă al po
porului și partidului, cultivării senti
mentelor de recunoștință și prețuire 
față de strămoși, ale căror sacrificii 
pentru libertate și independență, 
pentru dreptate națională și socială 
constituie un exemplu mobilizator 
pentru generațiile de azi. Organiza
țiile de partid din județul nostru
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George HOMOȘTEAN
prlm-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.

au obținut în acest domeniu al mun
cii politico-educative o bună expe
riență — care se cere, desigur, a fi 
mereu dezvoltată pe baza Progra
mului de măsuri politice și cultural- 
educative recent aprobat, a sarcinilor 
reieșite din cuvîntările secretarului 
general al partidului la Consfătuirea 
cadrelor din domeniul științelor so
ciale și învățămîntului politic și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie.

După cum se cunoaște, trecutul 
glorios și îndelungat de luptă al po
porului nostru pentru afirmarea idea
lurilor sale de libertate, unitate na
țională și dreptate socială a lăsat 
pe meleagurile Albei mărturii nepie
ritoare. înscrise cu litere de aur în 
istoria patriei. Tradițiile milenare de 
luptă ale maselor largi, activitatea 
eroică a comuniștilor din anii grei 
ai ilegalității, mărețele victorii ale 
poporului înfăptuite sub conducerea 
partidului în dezvoltarea patriei so
cialiste sint izvoare vii de învă
țăminte, călăuză în educația patrio
tică. revoluționară a tinerei genera
ții. Un înalt exemplu de valorificare 
a tradițiilor istorice în lumina sarci
nilor educării revoluționare a oame

nilor muncii, ale mobilizării tuturor 
fiilor patriei la efortul comun pen
tru înflorirea României socialiste 
contempotane îl oferă secretarul ge
neral al partidului. Cu adîncă emo
ție își amintesc zecile de mii de par
ticipant! Ia marea adunare populară 
ce a avut loc la Alba Iulia, cu pri
lejul aniversării primei Uniri poli
tice a țărilor române, de cuvintele 
înflăcărate rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a subliniat 
că cinstirea memoriei înaintașilor 
trebuie să constituie astăzi un per

manent îndemn 
pentru dezvolta
rea cuceririlor 
revoluționare ale 
poporului, pentru 
înfăptuirea mă
rețului Program 
al partidului de 
edificare a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate și înainta
re a României 
spre comunism.

Urmărind valo
rificarea acestui 
neprețuit patri

moniu spiritual prin diferite căi, o 
niare atenție se acordă organi
zării unor simpozioane, consfătuiri 
și expuneri, vizitării sistematice 
a caselor memoriale și muzeelor de 
la Alba Iulia, Blaj, Abrud, Albac și 
din alte localități, strîns legate de 
amintirea unor figuri glorioase din 
istoria poporului român, ca Mihai 
Viteazul, făuritorul primei Uniri po
litice a țărilor române, Horia, eroul 
răscoalelor țărănești, Avram Iancu și 
întreaga generație a luptătorilor pen
tru eliberarea națională și socială 
de la 1848. Numai în acest an, 
prin Muzeul Unirii din Alba Iulia, 
care păstrează valoroase mărturii ale 
istoriei poporului nostru, ale luptei 
sale pentru făurirea unității națio
nale, ale acțiunilor revoluționare, au 
trecut peste 90 000 oameni ai muncii. 
Numeroase vizite în colectiv la acest 
muzeu — ale unor lucrători din uni
tăți industriale și agricole, ale tine
retului școlar — au continuat cu 
vizitarea noilor cartiere de locuințe 
și platforme industriale din oraș
(Continuare în pag. a Il-a)

Au îndeplinit planul anual
întreprinderea textilă 

Timișoara a îndeplinit 
planul pe 1976. Menți
nerea sporului de pro
ducție, obținut pină a- 
cum în cea mai mare 
parte pe seama creșterii 
productivității muncii, 
va permite încheierea 
primului an din noul 
cincinal cu o producție 
peste prevederile de

plan, evaluată Ia peste 
22 milioane lei.

Trei unități ale indus
triei locale sucevene — 
fabricile de la Cimpu
lung Moldovenesc. Ră
dăuți și Suceava — și-au 
onorat sarcinile de plan 
ce le reveneau pe a- 
cest an.

Avansul înscris va 
permite colectivelor a-

cestor întreprinderi ob
ținerea pină la sfirșitul 
lunii decembrie a unui 
spor de producție a că
rui valoare se va ridica 
la mai multe zeci d« 
milioane lei.

Prevederile anuale da 
plan au fost înfăptuita 
și de muncitorii Fabri
cii de industrie local* 
din orașul Dorohoi.
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ÎN LUMINA PROGRAMULUI DE MĂSURI 

ADOPTAT DE RECENTA PLENARĂ A C.C. AL P.C.R.

Cabiutele pentru activitatea iMgică 
si poiitice-educativă in noua lor structură

între măsurile stabilite de Progra
mul adoptat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. pentru transpunerea în 
viată a orientărilor Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste 
se află și reorganizarea cabinetelor 
de partid — județene și municipale 
(de sector), sub denumirea de cabi
nete pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă. însăși această de
numire subliniază creșterea rolului 
și atribuțiilor cabinetelor, ca insti
tuții ale comitetelor județene și mu
nicipale de partid, prin intermediul 
cărora consiliile de educație politică 
și cultură socialistă realizează îndru
marea și coordonarea unitară a în
tregii activități de pregătire politico- 
ideologică a cadrelor de partid și de 
stat, de educație politică și materia- 
list-științifică a maselor. După cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și al cul
turii socialiste, „aceste organisme vor 
trebui să se transforme în viitor in 
adevărate centre unice județene ale 
activității de educație ideologică, po
litică și științifică a cadrelor de par
tid, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii".

îndeplinirea cu succes a acestui rol 
de înaltă răspundere implică cu ne
cesitate schimbări atit în conținutul, 
cit și în stilul de muncă al cabinete
lor ; ele trebuie să conlucreze strîns 
cu ceilalți factori educaționali din 
județ — organizațiile sindicale și 
U.T.C., comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice din cadrul 
consiliilor F.U.S., inspectoratul șco
lar. Casa corpului didactic etc. — să 
atragă la îndeplinirea sarcinilor mul
tiple care le revin un larg activ 
obștesc.

O anchetă In județul Hunedoara și 
în sectorul 5 din Capitală arată că a- 
ceastă nouă concepție cuprinzătoare 
a început să fie transpusă efectiv în 
practică.

Corespunzător atribuțiilor largi ale 
cabinetelor, Programul de măsuri a 
stabilit, așa cum se știe, ca in ca
drul lor să se constituie o serie de 
colective pe specialități. La ambele 
cabinete amintite, aceste colective au 
fost deja constituite, avind in com
ponența lor cadre competente și cu 
experiență in domeniul respectiv. De 
pildă, colectivul pentru problemele 
propagandei și învățămîntului poli
tico-ideologic de partid din cadrul 
cabinetului județean Hunedoara este 
condus de directorul cabinetului, aju
tat de directorul Casei corpului di
dactic, iar în componența sa intră 
responsabilii cu munca politico-ideo- 
logică din cadrul comitetelor ju
dețene de sindicat și U.T.C. etc.

Este de menționat ca un lucru 
pozitiv că în județul Hunedoara. In 
fruntea catedrelor din cadrul colec

Cultivarea
patriotic II ului socialist

auiia £

(Urmare din pag. I)
pentru a ilustra roadele luptei po
porului pentru libertate și dreptate 
socială prin imaginea împlinirilor din 
anii construcției socialiste.

în lumina Programului de măsuri 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 2—3 noiembrie se asigură stu
diul istoriei dc către mase din ce in 
ce mai largi. Desigur, și în acest do
meniu se pornește de la o expe
riență ce se cere îmbogățită. în 
cadrul învățămîntului politico-ideo
logic de partid și U.T.C., în 260 de 
cursuri și seminarii care au cu
prins 8 500 de comuniști, uteciști 
și alti oameni ai muncii, s-au stu
diat sistematic principalele momente 
din istoria patriei si partidului, ale 
mișcării democratice și revoluționare. 
Cu prilejul expunerilor sînt pre
zentate filme documentare, diafilme, 
fotoexpoziții înfățișînd pagini me
morabile din activitatea revoluțio
nară a partidului nostru pentru apă
rarea intereselor poporului.

Sub conducerea organelor de 
partid. în localitățile județului, or
ganizațiile U.T.C. și de pionieri 
inițiază manifestări cu amplă rezo
nantă educativă pentru cunoașterea 
tradițiilor de muncă si luptă ale po
norului. Menționăm, in această di
recție. cîteva dintre acțiunile cu lar
gă audientă în rîndurile tineretului 
și pionierilor : „Vatră legendară — 
plai legendar", la care au fost an
trenați 45 000 pionieri și școlari ; 
„Prieteni ai istoriei" ; „File de aur 
din istoria contemporană a Româ
niei" ; „Alba Iulia — leagăn al uni
rii"; „Printre moții de ieri și de azi". 
Ciclurile de expuneri și dezbateri 
sint însoțite adesea de montaje ci
nematografice intitulate „Momente 
din lupta P.C.R. pentru libertate, in
dependență, socialism".

Tineri din întreprinderi economice 
și școli au luat în păstrare și con
servare monumentele Istorice din 
Alba Iulia. Blaj. Mirăslău. Albac. Săl- 
ciua și altele. Elevii școlilor din o- 
rasul Blaj sint adevărati custozi ai 
Cimpiei Libertății, ai monumentelor 
comemorative ridicate aici. în toate 
muzeele de istorie din județ acțio
nează cercuri de „prieteni ai muzeu
lui", formate din elevi și pionieri, 
membrii acestora partlcipînd la 
activitatea științifică, la efectuarea 
unor săpături arheologice. Evocări, 
montaje literar-muzicale, spectacole 
omagiale sint organizate, de aseme
nea, în mod frecvent de tineri la 
monumentele istorice.

Ținind seama de indicațiile de 
mare însemnătate date de secretarul 
general al partidului în numeroase 
ocazii, vom face totul pentru ca in 
învățămîntul de partid și de stat 
disciplina istoriei să fie predată in
tr-un spirit nou, punîndu-se accen
tul pe prezentarea cu mai multă 
forță și veridicitate a luptelor purtate 
de poporul nostru pentru afirmarea 
ființei sale naționale, a luptelor de 
eliberare națională și socială duse de 
masele largi populare de-a lungul 
secolelor, ca și a luptei forțelor pa
triotice, democratice și, în mod deo
sebit. a luptei clasei muncitoare sub 
conducerea partidului. Veghem cu 
deosebită grijă ca tradițiile progre
siste ale trecutului să nu fie ignorate 
și, în același timp, ca activitatea 
ideologică, învățămîntul politic și so
cial să acorde atenția corespunză
toare combaterii oricăror manifes
tări ale naționalismului sau șovi
nismului de orice fel, pentru a-i 
orienta în mod just pe cetățeni. în 
special tînăra generație. Referindu-ne 
la șeoli, putem spune că am îndru
mat și îndrumăm organizațiile de 
partid să urmărească perfecționarea 

tivului pentru problemele Universi
tății politice și de conducere se află 
secretari ai comitetului județean de 
partid, alțl membri ai biroului comi
tetului județean — ceea ce va da po
sibilitatea legării mai strînse a acti
vității didactice de problemele si 
preocupările concrete din județ, dc 
necesitățile practice. Se cuvine subli
niat, de asemenea, că în continuarea 
unor preocupări mai vechi, în secto
rul 5 mai funcționează un colectiv 
(alcătuit din juriști, reprezentanți ai 
organelor de miliție, economiști) 
pentru popularizarea și însușirea de 
către oamenii muncii a legislației 
socialiste, iar la Deva un colectiv 
pentru organizarea unor cercetări so
ciale concrete.

Cum acționează colectivele consti
tuite In cadrul cabinetelor, care sînt 
principalele lor obiective ? Din pla
nurile de muncă alcătuite de fiecare

LA HUNEDOARA 
Șl ÎN CAPITALA

colectiv, de la cele două cabinete am 
desprins, de pildă, faptul ca cel care 
se ocupă de problemele propagandei 
și invățăminlului politico-ideologic 
de partid și-a propus să sprijine 
buna desfășurare a învățămîntului 
în întreprinderi și instituții, ancora
rea dezbaterilor în realitățile con
crete ale locului de muncă, pregăti
rea temeinică a propagandiștilor etc. 
Astfel, în ce privește instruirea 
propagandiștilor este de remar
cat in sectorul 5 că organizarea di
ferențiată, pe forme de studiu, iar 
în cadrul acestora pe specialități, în 
funcție de natura activității pe care 
o desfășoară propagandiștii — in
dustrie, comerț, cercetare etc. — asi
gură acestei activități o mai înaltă 
eficientă.

La Deva, în acțiunea de pregătire 
a cadrelor didactice de științe so
ciale, ca și a tuturor propagandiști
lor din școli, a fost antrenată și Casa 
corpului didactic, care a pus la dis
poziție o serie de materiale docu
mentare, scheme, grafice etc. Pe li
nia colaborării dintre cabinet și cei
lalți factori cu răspunderi în activi
tatea ideologico-educativă este de 
semnalat și organizarea de către ca
binetul sectorului 5. împreună cu 
consiliul sindical, consiliul F.U.S. și 
comitetul U.T.C. al sectorului, a unui 
schimb de experiență pe tema „Ro
lul și sarcinile punctelor de docu
mentare politico-ideologică în lumina 
Programului de măsuri". Acțiunea a 
constat în dezbateri, precum și in 
vizite și demonstrații practice la 

pregătirii pedagogice a profesorilor 
pentru a face din fiecare lecție de is
torie o adevărată lecție de educație 
patriotică, revoluționară. Totodată, 
apelîndu-se la condițiile locale exis
tente, valențele educative ale unei 
cît mai strinse colaborări școală-mu- 
zeu vor fi amplificate prin începerea 
predării unor lecții în sălile mu
zeelor.

Legarea strinsă a Istoriei de pre
zentul socialist, de imperativele dez
voltării economico-sociale a patriei 
se înscrie, la rîndul său, ca un 
comandament major. în întreprin
deri industriale și unități agri
cole, școli, biblioteci prezentarea 
marilor succese obținute de po
porul român in făurirea societății 
socialiste, a transformărilor și înnoi
rilor de pe aceste meleaguri con
stituie adevărate lecții de isto
rie contemporană. în sprijinul or
ganizațiilor de partid, învățămîntului 
politico-ideologic, al școlilor și lăca- 
șelor de cultură, am editat fotoexpo- 
zitia „Județul Alba — realizări și 
perspective". Pentru studierea temei
nică a Programului partidului, cu
noașterea aprofundată a sartinilor 
actualei etape de dezvoltare a pa
triei, s-a inițiat un ciclu special de 
dezbateri „Programul partidului — 
programul nostru". Sînt organizate 
cursuri, simpozioane și dezbateri pe 
temele „Județul Alba in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice", „Jude
țul Alba — trecut, prezent și viitor". 
Totodată s-a trecut la popularizarea 
prin diferite forme ale propagandei 
vizuale a hotărîrilor adoptate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R., a le
gilor votate la sesiunea M.A.N.;vom 
deschide, totodată, expoziții și fotodo- 
cumentare tematice. Un loc de frun
te ocupă. în cadrul acestor preocu
pări, pregătirea participării oameni
lor muncii din județul nostru la Fes
tivalul național „Cîntarea României".

Numeroase alte proiecte sînt în 
curs de finalizare. Așa, de pil
dă, organizațiile U.T.C., cu spri
jinul unor instituții de cultură. își 
propun să atragă un număr cît mai 
mare de tineri la acțiunea „Alba — 
vatră de istorie", precum si la con- 

' cursul de interpretare și creație a 
poeziei patriotice si revoluționare 
„Eroii neamului", consacrat zilei de 
1 decembrie.

în perioada premergătoare aniver
sării a 100 de ani de la proclamarea 
independentei de stat a României și 
împlinirii a 70 de ani de la răs-
coala țăranilor din 1907, ne propunem 
să organizăm ample manifestări po
litico-educative. adunări populare, 
sesiuni științifice, simpozioane. în 
care să evocăm lupta de secole a 
poporului român pentru unitate și 
independentă, pentru dreptate-socia- 
lă. profundele transformări revolu
ționare petrecute sub conducerea 
partidului in anii glorioși 
strucției socialiste.

Acționînd sistematic, 
unitar, pentru aplicarea 
ță a hotărîrilor 
XI-lea, a Programului 
suri adoptat de Plenara 
P.C.R. și a indicațiilor 
lui Nicolae Ceaușescu. 
totul pentru perfectionarea între
gii activități ideologice, politico- 
educative și culturale, pentru forma
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii din județul Alba Ne revine 
si în continuare sarcina de a milita 
consecvent pentru a modela, pe mă
sura remarcabilelor tradiții create 
de-a lungul anilor, oameni harnici și 
avîntați, constructori demni și devo
tați ai socialismului și comunismului, 
care să-și consacre fără preget ener
gia și elanul progresului și propășirii 
țării.

ai con-
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mă- 
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în 
în 
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unele Întreprinderi, urmărind să 
contribuie la stabilirea unei struc
turi unitare a punctelor de docu
mentare și însușirea celor mai efi
ciente modalități de acțiune, validate 
de experiența practică.

în acest stadiu de început, colecti
vul pentru problemele de propagan
dă, ocupîndu-se în mod firesc de 
conținutul învățămîntului, a abor
dat și o serie de aspecte de ordin 
tehnic-organizatoric, ce-și au impor
tanța lor pentru bunul mers al acti
vității. Astfel, între aceste preocu
pări se înscriu îmbogățirea fondu
lui documentar existent, regruparea 
și reactualizarea lui in funcție de 
noua structură a învățămîntului. Ini
țiative și acțiuni demne de remarcat 
am întîlnit în această privință la ca
binetul sectorului 5. Aci, prin grija 
colectivului pentru problemele pro
pagandei, au fost pregătite, pentru 
fiecare din cele trei forme de bază 
ale învățămîntului. cit? un fișier, cu- 
prinzind sumare de idei și indicații 
bibliografice pentru toate temele din 
programă, precum și un depozit de 
planșe, cuprinzînd interesante mate
riale ilustrative.

în strînsă colaborare cu acest co
lectiv lucrează colectivul pentru pro
blemele de metodică și informare do
cumentară și material didactic. In 
ceea ce privește activitatea acestuia, 
este de relevat cu deosebire concep
ția clară și instrumentarul pe baza 
căruia s-a clasificat materialul exis
tent, astfel încit lectorul sau propa
gandistul poate găsi cu ușurință cele 
mai diferite materiale pentru tema 
pe care vrea s-o pregătească sau 
pentru orice altă problemă actuală. 
Astfel, un fișier sistematic organizat 
pe domenii și probleme ale științelor 
sociale și unul alfabetic consemnează 
cele 2 090 de volume de literatură so- 
cial-politică — opere ale clasicilor 
marxism-leninismului. documente de 
partid, articole și cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, diferite 
lucrări de specialitate. Mape docu
mentare, axate în princinal pe te
mele învățămîntului politico-ideolo
gic, dar și pe alte probleme actuale 
ale activității de partid și de stat 
(educația moral-cetățenească. patrio
tică, ateist-științifică, aspecte ale po
liticii externe etc.), Sistematizează 
consultațiile, diferite articole și stu
dii publicate în ziare și reviste. Exis
tă de asemenea cataloage tematice 
ale planșelor și benzilor magnetice, 
care dau posibilitatea regăsirii rapide 
a materialelor audiovizuale de care 
dispune cabinetul. Se cuvine subli
niată si activitatea depusă pentru 
întocmirea cu forte proprii a unor 
materiale documentare pe diferite 
teme actuale.

Desigur, activitatea colectivelor ca
binetului circumscrie acțiuni dintre 
cele mai variate. O pondere tot mai 
mare vor căpăta, așa cum am fost asi
gurați, acțiunile vii in rîndurile oame
nilor muncii- Colectivele pentru pro
blemele predării științelor sociale ale 
ambelor cabinete prezintă din acest 
punct de vedere o experiență inte
resantă. Astfel, la Deva, acest colec
tiv, în strînsă legătură cu forurile 
culturale locale și sub îndrumarea 
comitetului județean de partid, an
trenează profesorii de științe sociale, 
alte cadre didactice și specialiști la 
desfășurarea, în cadrul casei de cul
tură, a „Tribunei ideilor" (ciclu de 
expuneri, întrebări și răspunsuri pe 
probleme ideologice de actualitate), a 
unor „Colocvii de istorie" (dezbateri 
pe probleme de interes major pen
tru istoria poporului nostru). Același 
colectiv a sprijinit instruirea, la Casa 
corpului didactic, a directorilor de 
școli privind modalitățile optime de 
desfășurare a informărilor politice 
în rîndul elevilor în sectorul 5 
din Capitală, profesorii de științe 
sociale au fost repartizați pe diferite 
unități — pentru a sprijini învăță- 
mîntul politico-ideologic.

Desigur, domeniile în care trebuie 
să fie prezent cabinetul sînt multi
ple. Ceea ce conturează cu claritate 
experiența celor două cabinete este 
că sarcinile sporite care le revin 
impun cu necesitate o corelare ju
dicioasă a tuturor factorilor educa
ționali. împletirea eforturilor acesto
ra în cadrul unei activități unitare 
mereu mai bogate și mai eficiente.

Paul DOBRESCU

Disciplina
...în loc să se afle in comuna Ma- 

vrodin, unde fusese repartizat la 
transportul recoltei de pe cimp, șo
ferul de pe camionul 21-Tr-2662 
și-a dus familia și neamurile la tir- 
gul din Roșiori de Vede.

...Șoferii de pe autobuzele 32-B-Ș078 
și 34-B-1433. ale întreprinderii de 
transporturi turistice București, co
loana auto Cluj, au fost depistați pe 
ruta Arad—Oradea. transporți nd 
clandestin pui de o zi, deși în ac
tele respectivelor mașini scria negru 
pe alb : „Transport persoane în sco
puri turistice".

Sînt numai două din grosolanele 
încălcări ale normelor legale de fo
losire a mașinilor statului. Numai 
in ultimele cinci luni, organele de 
miliție au depistat peste 60 000 de 
abateri de la prevederile Legii 
140/1973. Dintre acestea, peste 17 000 
de autovehicule circulau fără forme • 
legale, circa 5 000 efectuau deplasări 
în gol și alte 7 000 cu încărcătură 
sub capacitate, 8 500 erau folosite în 
interes personal și 3 600 în alte sco
puri decît cele pentru care erau 
destinate, peste 16 000 au fost găsite 
parcate la domiciliile șoferilor, mul
te dintre acestea la zeci de kilometri 
de garaje sau de locurile unde tre
buiau să se afle.

înfățișîndu-ne aceste date statis
tice. tovarășul colonel VALERIU 
BUZEA. locțiitorul șefului Inspecto
ratului General al Miliției, ne-a 
spus :

— în ultimii ani, ca urmare a dez
voltării economico-sociale a țării, 
transportul auto de mărfuri și per
soane a cunoscut o deosebită amploa
re. Numai în cincinalul trecut, parcul 
auto a sporit cu 50 la sută, iar rit
mul de creștere in acest an este de 
peste 10 Ia sută. Odată cu sporirea 
numărului de autovehicule, se înre
gistrează și o intensificare conside
rabilă a circulației acestora pe în
treaga rețea rutieră a țării și în tot 
cursul anului, diminuindu-se tot mai 
mult decalajele dintre valorile de 
trafic din sezonul cald și rece, din
tre cele de pe drumurile naționale 
și județene, ca și dintre diferitele 
ore ale zilei Deși tot mai mulți șo
feri profesioniști înțeleg să se în-

Buzâu: noi blocuri de locuințe Foto : S. Cristian

> SPIRITUL SI LITERA LEGII
în lumina hotărîrilor Congresului 

al XI-lea al P.C.R. și ale Congresu
lui educației politice și al culturii so
cialiste, asociația județeană Dolj 
a juriștilor a acționat cu consec
vență pentru ca toți cei 300 de 
membri ai săi — judecători, procu
rori, jurisconsulți — să participe ac
tiv la popularizarea legilor țării și 
pe această cale la dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii. Căci, așa cum subliniază secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „este necesar să se 
asigure, de asemenea, cunoașterea le
gilor de către toți oamenii muncii. 
Trebuie să se țină seama de faptul 
că o serie de hotărîri și legi au va
labilitate de-a lungul multor ani și 
de aceea ele trebuie studiate perio
dic. Studiul legilor trebuie reluat cel 
puțin o dată pe an".

Pornind de la această indicație, co
mitetul asociației județene a juriști
lor și comitetele organizațiilor lo
cale Craiova și Băilești au intensifi
cat propaganda juridică, acționînd 
în cele mai diverse forme pentru 
explicarea legislației în rîndul cetă
țenilor, astfel incit fiecare să ajungă 
să înțeleagă exact spiritul și litera 
legilor. în întreaga activitate de 
popularizare a legislației ne stră
duim, aoelînd la numeroasele exem
ple concrete și concludente pe care 
viata le oferă, sâ demonstrăm in
terlocutorilor noștri — și totodată să 
sădim în conștiința fiecăruia dintre 
el — adevărul că legile țării, ocro
tind valorile fundamentale ale so
cietății noastre, . ocrotesc în fond 
propriile lor interese, că în Intere
sul general se regăsesc în ultimă 
instanță propriile lor interese. Ne 
străduim să facem acest lucru, pen
tru că numai de la un asemenea 
nivel de înțelegere a rolului și fina
lității dreptului în viața socială, 
omul muncii, cetățeanul socotind le
gea, așa cum de altfel și este, a lui, 
nu numai că o respectă, dar o și 
apără.

Cel. puțin/ dată pe trimestru se 
organizează întțjjnir^ ale jușiștijor cu 
cetățenii, în cadrul cărora sînt 
prezentate legi și alte reglementări 
de larg interes cetățenesc recent a- 
dontate, se prezintă concluzii re
ieșite din aplicarea celor în vigoare, 
se dezbat cauzele unor abateri

Ardudul este una din comunele 
județului Satu-Mare care în acest 
cincinal va deveni oraș. în ansam
blul prefacerilor urbanistice care 
au loc aici se înscrie și dezvolta
rea rețelei de comerț și prestări de 
servicii pentru populație dih cadrul 
cooperației de consum. După cum 
ne informează tovarășul loan Plu- 
garu, președintele U.J.C.C., în a- 
ceastă comună s-au dat în folo
sință în ultimul timp, la parterul 
unor noi blocuri de locuințe, două 
mari magazine cu autoservire : 
alimentar și metalochimic, precum 
și o cofetărie, unități de frizerie, 
coafură, cizmărie și foto. De cu- 
rind, a fost dat în folosință și un 
spațios magazin de mobilă — cu 
expoziție și spații de depozitare — 
însumînd aproape 300 de metri pă- 
trați. în prezent, se lucrează la a- 
menajarea unui restaurant, care va 
avea și o linie cu autoservire. Ast
fel. sînt asigurate premisele creș
terii bunei serviri a populației. (Oc- 
tav Grumeza).

riguroasa,
cadreze ia rigorile traficului rutier 
și să depună eforturi pentru utili
zarea cu randament ridicat a auto- 
veh'culelor. statisticile relevă încă 
multe încălcări ale reglementărilor 
legale privind folosirea mașinilor 
proprietate socialistă. Dacă din cele 
peste 60 000 de cazuri depistate de 
noi fiecare autovehicul ar fi circulat 
numai cite 20 de kilometri fără aco
perire legală, și dacă la 100 de kilo
metri se consumă, în cazul camioa
nelor — care formează, de altfel, 
majoritatea covîrșitoare din numărul 
amintit — cîte 30 litri combustibil

Cerințe permanente ale unui trafic rutier 
economic și in deplină siguranță

convențional, rezultă o pagubă im
portantă pentru economie.

— Cum se explică, totuși, numă
rul atît de mare de abateri, în con
dițiile în care unitățile deținătoare 
de autovehicule sînt încadrate cu 
șefi de autobaze, de garaje și de 
Coloane auto, cu instructori pentru 
siguranța circulației, revizori tehnici, 
echipe și echipaje speciale de asis
tență. îndrumare și control ?

— Adevărul este că nu toți facto
rii de răspundere își exercită cum 
trebuie atribuțiile cu care sînt in
vestiți. Tocmai de aceea, în afară de 
conducătorii auto in culpă. în aceste 
cinci luni au fost sancționați peste 
1 900 de șefi de autobaze, garaje și 
de coloane auto, revizori tehnici și 
maiștri pentru neglijență, superfi
cialitate, lipsă de răspundere în con
trolul asupra modului în care sînt 
folosite mașinile statului.

Nu numai statisticile, dar însăși 
practica de zi cu zi a formațiunilor 
noastre de circulație probează că 
șoferii aflați în curse ilegale și pe 
alte trasee decît cele stabilite în foile 
de parcurs comit mult mai multe 
accidente — unele dintre ele foarte 

mai frecvente de la prevederile 
acestora. întîlnirile, expunerile au 
subiecte de larg interes, cum ar 
fi : „Apărarea, consolidarea și dez
voltarea proprietății socialiste — 
îndatorirea patriotică a tuturor oa
menilor muncii", „Importanța res
pectării regulilor de conviețui
re socială în asigurarea ordinii 
de drept", „Probleme ale legislației 
social-economice în Republica So
cialistă România", „Disciplina mun
cii, garanția realizării sarcinilor 
economiei socialiste" etc. în ve
derea creșterii eficienței activită
ții de prevenire a abaterilor de la 
spiritul și litera legilor urmărim 
cu precădere orientarea propagandei

Propaganda juridică 
în județul Dolj

juridice spre acele sectoare In care 
s-au constatat încălcări mai frecvente 
ale actelor normative — îndeosebi in 
comerțul de stat și cooperatist, in
dustria alimentară și construcții. In 
acest scop, s-au efectuat acțiuni de 
verificare • a modului în care se a- 
plică dispozițiile legale în instituții 
ale administrației de stat și unități 
economice, acțiuni ale căror con
cluzii au fost prelucrate în res
pectivele colective de muncă și 
totodată aduse la cunoștința condu
cerilor administrative pentru a se 
lua măsurile de rigoare.

Apreciind că de multe ori lipsei de 
experiență și numai ei i se dato
rează unele abateri de la normele 
de drept, ne-am preocupat în mod 
deosebit de popularizarea legislației 
în rîndul tinerilor. Fie în cadrul o- 
relor de dirigenție la care am parti
cipat, fie în conferințele ținute la 
casele de cultură sau la căminele 
culturale din diferite localități am 
abordat în dezbateri deschise, di
recte cU tinerii una din problemele 
cele mai importante pentru educația 
16t cetățeneâscă, și anume : rapor
tul dintre normele de etică și echi
tate și normele- de drept. Am avut la 
dispoziție în acest sens și un studiu 
intitulat „Tineretul școlar și legea" 
întocmit . pe baza concluziilor unei 
anchete socio-juridice realizate in 

ÎNTR-UN VIITOR ORAȘ...

Magazinul cu autoservire din comuna Ardud

control sistematic
grave — decît alții. Un caz, din multe 
altele : într-o duminică noaptea, din 
această toamnă, transportînd ile
gal un grup de tineri plecați 
de la bal, cu un autocamion de 
Ia I.T.A. Tîrgu-Jiu, șoferul loan 
Frumușeanu a condus cu viteză ex
cesivă. pentru a „cîștiga" timp să nu 
întîrzie de la garaj. La o curbă a 
pierdut controlul volanului și camio
nul s-a izbit de un pom. Trei fete și 
un băiat și-au pierdut Viața, iar alte 
opt persoane au fost rănite. Este în
grijorător faptul că dintre persoa
nele decedate în accidente produse 

din vina conducătorilor auto 60 la 
sută se datoresc șoferilor profesio
niști, cei mai mulți dintre ei fiind 
tocmai cei care au comis și abateri 
de la folosirea mașinilor statului. 
Adeseori o cursă clandestină, o par
care la domiciliu sau o rută ocolită 
au dus la accidente generate de in
fluența alcoolului sau conducerea în 
stare de oboseală. în vara aceasta au 
avut loc cîteva accidente deosebit de 
grave în iudetele I'fov. Prahova și 
Brașov, care s-au soldat cu pierde
rea unor vieți omenești.

— Ce măsuri considerați că tre
buie luate în continuare pentru ca 
mașinile statului să fie folosite nu
mai în interesul statului 7

— împreună ,cu ministerele și alte 
organe centrale, care dețin cele mai 
mari parcuri auto. Inspectoratul Ge
neral al Miliției a întocmit. încă de 
la începutul acestui an, un plan co
mun de măsuri și acțiuni concrete. 
Prima dintre aceste măsuri se referă 
tocmai la folosirea legală și econo
micoasă a mașinilor statului. Cei 
care sînt chemați să asigure în fapt 
acest punct din planul comun sînt 
tocmai conducătorii de întreprinderi 

județul Dolj. Era firesc să testăm 
nivelul cunoștințelor juridice ale ti
neretului școlar, începind de la 
vîrsta de 14 ani — virstă care mar
chează, în legislația țării noastre, 
limita de la care începe responsabi
litatea penală civilă și contravențio
nală.

Pentru aducerea la îndeplinire în 
bune condiții a sarcinilor ce revin 
juriștilor, comitetul organizației ju
dețene a întărit, de asemenea, cola
borarea și cu celelalte organe care 
au atribuții în domeniul propagan
dei juridice și în prevenirea feno
menelor antisociale. Astfel, organi
zația locală Craiova a inițiat, împre
ună cu întreprinderea cinematogra
fică Dolj, dezbateri pe marginea 
unor filme care au supus unei ana
lize critice acte antisociale cum ar 
fi ultrajul contra bunelor moravuri 
și violența ori au dezvăluit caracte
rul nociv al consumului de alcool 
etc. Asemenea acțiuni, deosebit de 
interesante, au avut o profundă rezo
nanță în conștiința cetățenilor. Pre
ocupări de acest fel au avut juriștii 
și în cadrul brigăzilor științifice or
ganizate de comitetul județean pen
tru cultură și educație socialistă.

Recent, în spiritul indicațiilor date 
de conducerea partidului, biroul Co
mitetului județean de partid Dolj a 
analizat munca de popularizare și 
explicare a legilor desfășurată de or
ganizația județeană a asociației ju
riștilor. Cu acest prilej au fost apre
ciate rezultatele obținute, dar s-a 
subliniat că în raport cu posibilită
țile de care dispunem propaganda 
juridică nu s-a ridicat întotdeauna 
la nivelul cerințelor. Și în consecință 
au fost formulate noile exigențe față 
de activitatea pe care sîntem datori 
să o desfășurăm de acum înainte. în 
mod deosebit vom insista pe intensi
ficarea acțiunilor de prevenire a 
abaterilor de la legalitate și pe 
popularizarea legilor cu ajutorul 
unor materiale documentare suges
tive, convingătoare, care să asigure 
un plus necesar de eficiență muncii 
noastre de educare a cetățenilor în 
spiritul respectării legislației socia
liste.

Dumitru CIOLOFAN 
președintele asociației 
județene a juriștilor-Dolj

de transport, șefii de garaje și co
loane auto, instructorii și revizorii 
tehnici. Oricît s-ar intensifica acțiu
nile miliției de supraveghere și con
trol pe drumurile publice, oricît de 
multe abateri ar fi depistate și sanc
ționate, ele nu vor putea să suplineas
că activitatea de prevenire a aces
tora, de întronare a celei mai rigu
roase discipline în rîndurile șoferilor 
profesioniști. Se impune un control 
riguros, sistematic, nu numai pe tra
see, ci mai ales la plecarea și sosi
rea în garaje sau în locurile de ga- 
rare stabilite. De asemenea, se cere 
o preocupare sporită pentru continua 
Instruire și perfecționare profesiona
lă a șoferilor. Peste 30 la sută din 
accidentele grave de circulație au 
fost comise în acest an de șoferi 
profesioniști care au obținut permise 
de conducere în ultimii 3—4 ani. Dar 
în afară de pregătirea profesională, 
o deosebită atenție trebuie acordată 
nv'ncii de educație a șoferilor.

într-adevăr, din statisticile puse la 
dispoziție de interlocutorul nostru 
reiese că numărul cel mai mare 
de nereguli în folosirea mași
nilor statului s-au înregistrat toc
mai în unitățile în care acte
le de indisciplină au fost tra
tate „cu duhul blîndeții", unde nu 
există o evidență clară a curselor 
efectuate, unde controlul se face 
sporad'c și superficial. Dimpotrivă, 
în unitățile deținătoare de parcuri 
auto in care organizațiile de partid, 
sindicale și de tineret s-au preocu
pat și se preocupă stăruitor de edu
carea șoferilor, de dezvoltarea con
științei lor socialiste, cazurile de în
călcări ale normelor legal0 s'nt tot 
mai puține. Iată de ce toți factorii de 
răspundere, comuniștii care lucrecză 
în acest important sector al vieții 
noastre economice sînt chemați să 
depună un neslăbit efort pentru 
prevenirea unor asemenea abateri, 
pentru formarea în rîndul conducă
torilor auto a unei atitudini stator
nice de grijă și respect pentru avu
tul obștesc, care să asigure folosirea 
mașinilor statului numai și numai în 
interesul statului.

Petre POPA

;FAPTUL 
■DIVERS
| Ursul
I păcălit de...

Gheorghe
Cum-necum, in ograda lui 

* Tudose Gheorghe din satul Să- 
Ilătruc, judeful Argeș, a apărut 

un musafir nepoftit. Este vorba 
de o namilă de urs, care ince- 

Ipuse să răstoarne tot ce-i ieșea 
in cale. Gospodarul a luat un 
ciomag in mină și a încercat 
să-l alunge, dar ursul, furios, 

Is-a năpustit spre el. Văzind că 
nu-l poate dovedi, in clipa in 
care ursul se pregătea să sară 

[asupra lui, omul și-a pus haina 
pe cap și s-a aruncat fulgerător 
ia pămint. Ursul n-a apreciat 

Ibine distanta, a făcut o săritură 
mult mai mare, s-a izbit in
tr-un gard, gardul s-a dărimat, 
iar namila a căzut intr-o sur- 

I pătură. După o bufnitură straș
nică, s-a ridicat mormăind și 
s-a dus in lumea lui. Gospoda- 

Irul s-a ales numai cu citeva 
zgirieturi...

. Cine nu 
“ crede...
ISe poate prepara o delicioasă 

tocăniță oltenească dintr-un 
singur cartof? „Da!" — ne răs
pund gospodinele din comuna 

[ Copăceni, județul Vîlcea. Cu o 
■ condiție : ca respectivul cartof 
Isă provină din producția fer

mei legumicole a coopera
tivei agricole din localitate. 

Iln această toamnă, cooperatorii 
din Copăceni au reușit să ob
țină de pe o măre suprafață de 
teren cartofi în greutate de I peste un kilogram fiecare! Ba,
pe deasupra, uriașii tuberculi 
au și un gust în stare să tre- 

Izească pofta oricui. Cine nu 
crede să poftească la Copă
ceni 1

I
I
I

Ceva care... 
biriie!

în 1969, Natalia Dăscălescu 
din satul Oglinzi, județul Neamț, 
a cumpărat un aparat de radia 
cu tranzistori. La puțin timp 
a fost nevoită să-l ducă la 
cooperativa „Unirea" din Tirgu- 
Neamț.

— Biriie pe medii — a spus 
femeia. In cit timp credeți că-l 
puteți drege'!

— Citeva ore — i s-a răspunsi
In aceeași zi de 7 martie 1969,j 

șeful seefiei respective i-a spus: 
„Poftim, acum nu mai biriie"* 
Și i-a dat aparatul. Dar nu era’ 
aparatul ei. Cum era și normal: 
femeia a refuzat să primeas
că un tranzistor străin.. De
geaba s-a plins in dreapta și-n 
stingă. Nimeni nu-și asumă răs
punderea pentru scena de acum 
mai bine de șapte ani. Se aș
teaptă bare anul 2000 ?

— Atunci o să am 75 de ani 
— ne spune femeia, făcind haz 
de necaz — și nu știu dacă 
urechile m-or mai ajuta să aud 
dacă tranzistorul mai biriie 
sau nu...

Un individ
cu bicicleta

în timp ce mai mulți copii 
Ise jucau pe o stradă din Craio

va, s-a apropiat de ei un in- 
1 divid care s-a oferit să-i plim- 
Ibe, rînd pe rînd, cu bicicleta.

I-a venit rîndul și unei fetițe 
de 8 ani. „Nenea" a urcat-o pe 1 bicicletă, dar nu s-a mai întors.
A plecat cu ea într-o direcție 
necunoscută. O zi întreagă lu
crătorii de miliție, ajutați de Î cetățeni, au căutat-o peste tot.
Seara, Elisabeta Cioenaru și 
Ion Zamfir au văzut o fetiță 

Itremurind de frig și plîngînd 
într-un loc din apropierea haltei 
Circea, așteptindu-1 „pe nenea.să 
o ducă acasă cu bicicleta". Cei 

Idol s-au așezat la pîndă și după 
puțin timp a apărut individul 
cu bicicleta, în căutarea fetiței. IA fost imobilizat și predat mi
liției. Individul, de fel din ju
dețul Tulcea, s-â dovedit a fi 

, un dezechilibrat mintal.

Fumul
de la spital

Dis-de-dimineață, un nor de 
fum negru și inecăcios șe ros
togolea peste casele și grădinile 
băimărenilor. Fumul venea din 
curtea spitalului județean din 
Baia Mare. Dar nu ardea spi
talul. Administrația acestuia 
hotărîse să renunțe la 200 
de saltele din latex și. pen
tru că nu găsise altă soluție 
cum să scape de ele, le dăduse 
foc. Și aceasta, chiar sub ochii 
unei „comisii" constituită „in 
mod special". Că în dimineața 
aceea cartierele din preajma 
spitalului au fost supuse po
luării încă nu e nimic, față de 
ce au avut de suferit sutele de 
bolnavi internați în spitalul cu 
pricina. Și noi care credeam 
pinâ acum că numai copiii se 
joacă cu focul...

O radio
gramă

Pe adresa întreprinderii de 
plase și unelte de pescuit din 
Galați a sosit o radiogramă de 
pe unul din pescadoarele româ
nești aflate pe mările și ocea
nele lumii. Pe scurt, marinarii 
ii felicită pe muncitorii între
prinderii gălățene pentru calita
tea ultimului lor produs. Este 
vorba de un traul uriaș, capabil 
să scoată din apă, la o singură 
lansare, o cantitate de 50 090 ki
lograme de pește. Așadar, cinci 
vagoane într-o simplă plasă de 
pescuit împletită din... parîme !

Rubrică realizată
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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ARĂTURILE
Se impun măsuri pentru eliberarea Grabnica a terenului

și crearea unui larg front de lucru pentru tractoare
Pentru a pune o bază trainică viitoarei recolte la culturile care se în- 

sămințează în primăvară este necesar să fie executate arături adinei de 
toamnă pe toate suprafețele prevăzute. Pe măsură ce recoltarea și depo
zitarea porumbului se apropie de sfîrși't, executarea acestei ■ lucrări se 
înscrie ca cea mai urgentă în această perioadă. Din datele centralizate la 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pînă ieri, 16 
noiembrie, s-au făcut arături pe 53 la sută din suprafețele planificate în 
cooperativele agricole și 45 la sută în întreprinderile agricole de stat. 
Pentru intensificarea ritmului de lucru se impune ca, pe măsură ce se 
eliberează de la alte lucrări, toate tractoarele să fie concentrate la arături. 
Se cere ca in toate unitățile agricole să fie eliberat terenul de coceni și

alte resturi vegetale, astfel îneît mecanizatorii să poată lucra fără între
rupere la arat. Rezultatele bune obținute la executarea arăturilor de 
unitățile agricole din unele județe, cum sînt cele din Cluj, Argeș, Tulcea, 
Vrancea, Covasna, Hunedoara și altele, se explică tocmai prin aceea că au 
fost luate din timp măsuri pentru eliberarea terenurilor și concentrarea 
tuturor tractoarelor disponibile la arături. Comandamentele locale și orga
nizațiile de partid de la sate au datoria ca, in această perioadă, să ia mă
suri ferme ca în fiecare unitate agricolă tractoarele să fie folosite la în
treaga capacitate, astfel incit pretutindeni să se asigure depășirea vitezei 
de lucru zilnice la arături, condiție hotărîtdare pentru încheierea acestei 
lucrări in timpul cel mai scurt.

Cînd cocenii stau in cale...
în județul Ialomița cooperatorii și 

lucrătorii din unitățile agricole de 
stat grăbesc recoltarea și transportul 
porumbului, a celorlalte culturi 
.tîrzii. Pînă acum, 30 de cooperative 
agricole au încheiat recoltatul sfe
clei de zahăr ; se lucrează cu toate 
forțele la transportul produselor din 
cîmp și la depozitarea acestora în 
condiții bune. De asemenea, se acțio
nează în vederea grăbirii arăturilor 
adinei de toamnă. Din analizele e- 
fectuate de organele de specialitate 
a rezultat că la efectuarea acestei 
lucrări rezultatele sint nesatisfăcă
toare, viteza zilnică la arat fiind 
mai mică decît cea prevăzută. 
Pînă acum, în cooperativele a- 
gricole au fost arate 82 000 ha 
din cele 180 000 ha planificate, iar 
in I.A.S. — 46 500 de ha din 111398 
ha. Suprafețe mari mai au de arat 
I.A.S. Dragalina — 2 500 ha, Drumul- 
Subțire — 4 000, S.M.A.-urile Cosîm- 
bești, Plevna, Ciulnița etc. întîrzie- 
rea arăturilor de toamnă se explică 
prin aceea că nu se eliberează la 
timp terenul — ne spune ing. Ale
xandru Gropescu, director tehnic al 
Trustului S.M.A. Ialomița. Sînt co
operative agricole, ca acelea din comu
nele Dragoș Vodă, Socoalele, Rasa, 
Floroaica, Ceacu, Brîncoveni și alte
le, care nu au eliberat nici un hec
tar. Angajamentele privind aplica
rea acordului global prevăd ca odată 
cu recoltatul porumbului să se facă 
Si eliberatul terenului. Or, acest as

pect nu este urmărit peste tot. Pu
teau fi obținute rezultate mai bune 
la arat ? Evident că da. O arată ex
periența unităților fruntașe. Organi- 
zîndu-și bine munca, unitățile din 
raza S.M.A. Țăndărei — Ogra
da, Gheorghe Lazăr, Bucu și 
Țăndărei — au eliberat zilnic • cite 
550—600 ha, asigurînd astfel front de 
lucru mecanizatorilor. Ca urmare, 
din cele 6 258 ha, mecanizatorii de 
la S.M.A. Țăndărei au arat pînă 
acum 4 050 ha. în plus, ei au execu
tat scarificări la 60 cm adîncime la 
cooperativele agricole din comunele 
Giurgeni, Făcăeni, Hagieni, Gura 
Ialomiței și I.A.S. Ograda pe 
1 450 ha.

— Pină acum am lucrat la ogoa
rele' de toamnă cu 70 de tractoare 
din cele 148 cite avem — ne-a spus 
ing. Emilian Cicu, directorul S.M.A 
Țăndărei. De luni s-au adăugat la 
arături încă 30 de tractoare eliberate 
de la transporturi, astfel îneît pînă 
la sfîrșitul săptămînii încheiem a- 
ceastă lucrare pe toate suprafețele.

Este necesar ca organele agricole 
de specialitate să ia măsuri urgente 
pentru folosirea la întreaga capaci
tate de lucru a tractoarelor, să se 
organizeze întrajutorarea între ferme 
și unități, astfel îneît și arăturile de 
toamnă să poată fi încheiate la 
timp.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI

Calitatea - în centrul
O preocupare deo

sebită o colectivului 
întreprinderii de uti
laj chimic din Ploiești 
o constituie ridicarea 
calității produselor și 
reducerea permanentă 
a cheltuielilor de pro
ducție. La fiecare loc 
de muncă — proiec
tare, tehnologie, pre
lucrare — se caută 
noi rezerve, soluții 
pentru a reduce cos
turile pe unitatea de 
produs, în condițiile 
unei griji deosebite 
pentru calitatea lor.

Un scurt popas în 
diferitele secții ale 
uzinei. La „pregătirea 
complexă" (șef ing. 
Vasile Mihăilescu), 
fiecare gram de me
tal, fiecare piesă în 
parte, sînt calculate și 
chibzuite gospodă
rește ; la sectorul de
bitare centralizată, 
croitorii în tablă caută 
ca fiecare centimetru 
de tablă, fiecare capăt

de bară să fie folosit 
în producție cît ’ mai 
bine. La cazangeria 
grea (șef ing. Adrian 
Horja) am consemnat 
eforturile sudorilor 
pentru economisirea 
electrozilor și altor 
materiale scumpe. 
Fiecare are o eviden
ță strictă personală, 
care se menționează 
săptămînal în graficul 
de întrecere al colecti
vului. Aceeași evi
dență strictă a econo
miilor — de data a- 
ceasta la oțelurile 
speciale — se ține și 
în sculărie. Toate a- 
ceste eforturi — și 
altele — au totali
zat, după ultimele 
calcule, aproape 1 000 
de tone metal econo
misit la consumurile 
specifice normate.

După cum am fost 
informați, în acest an 
au fost economisiți 
500 000 kWh energie 
electrică, 536 tone

atenției
combustibil conven
țional, 4 200 gigacalorii 
abur industrial. Ing. 
Stelian Bică — de la 
serviciul energetic — 
ne spunea că, în con
dițiile unei stricte e- 
vidențe a consumului 
energetic, oricind se 
pot închide robinetele 
risipei și se pot de
pista risipitorii. Pen
tru educarea oameni
lor au loc periodic 
procese-dezbatere cu 
colectivele de munci
tori, evidențiindu-se 
consecințele econo
mice ale unei activi
tăți unde spiritul de 
bun gospodar lipsește.

Rezultatele obținu
te la întreprinderea 
de utilaj chimic din 
Ploiești mobilizează 
colectivul la punerea 
în valoare a unor noi 
și noi rezerve de re
ducere a prețului de 
cost și îmbunătățirea 
calității produselor. 
(Constantin Căpraru).

Spiritul revoluționar, care animă în
treaga noastră dezvoltare economico- 
socială, se manifestă concret, la locu
rile de muncă, prin lupta hotărîță 
împotriva rutinei și automulțumirii, 
prin întărirea disciplinei de pro
ducție. Procesul îmbunătățirii conți
nutului activității productive este 
complex și presupune eforturi pen
tru soluționarea unor probleme ade
sea dificile, pentru înlăturarea anu
mitor piedici, pentru angajarea for
țelor întregului colectiv, de la primul 
pînă la ultimul om, în vederea în
făptuirii obiectivelor economice sta
bilite, a sarcinilor de plan. în acest 
context, ni se pare interesantă ex
periența colectivului întreprinderii 
bucureștene „Semănătoarea", care 
într-un moment-cheie al evoluției 
sale a găsit soluții pentru a înlătura 
unele neajunsuri din „propria casă" 
și a pregăti condițiile organizatorice 
ale activității din cincinalul revolu
ției tehnico-științifice.

Iată, pe scurt, faptele. în ultimii 
ani, ca urmare a cerințelor tot mai 
mari ale agriculturii și a solicitărilor 
la export, producția întreprinderii 
s-a diversificat și a sporit cantitativ, 
în acest scop, secțiile au fost dotate 
suplimentar cu utilaje ce s-au mon
tat in spațiile libere. Cei care lucrau 
in depozite și magazii, obișnuiți cu 
un volum mai redus de activitate, 
nu au mai făcut față afluxului de 
materiale și piese. Practic, in depo
zite apăruse dezordinea, nu se mai 
cunoștea exact situația materialelor 
existente, iar aproape fiecare solici
tare a secțiilor de producție era ono
rată cu întîrziere ; în același timp, 
în secții, mașinile nefiind așezate 
potrivit unui flux tehnologic rațio
nal, se efectuau transporturi încru
cișate, se făcea risipă de muncă și 
de spațiu productiv. Pe drept cuvînt, 
muncitorii și, în primul rind, comu
niștii, s-au arătat nemulțumiți de or
ganizarea producției in întreprindere 
și au cerut să se adopte măsuri ho- 
tărite pentru îmbunătățirea situației.

în mai, anul trecut, comitetul de 
partid a inițiat analize temei
nice nu la sediu, ci în secțiile și de
pozitele întreprinderii. La fața lo
cului s-a discutat cu oamenii mai în 
vîrstă, cu specialiști, iar analizele 
s-au concretizat într-un program 
concret de acțiune, care în esență 
prevedea remedierea tuturor neajun
surilor cu forțele proprii ale între
prinderii. în acest scop, întreprinde
rea a fost sectorizată, fiecare sector 
— ce cuprindea atit spații produc
tiv*, cît și depozite, căi de acces,

în schimburi prelungite
BUZĂU. Recoltarea porumbului în 

cooperativele agricole de producție 
din județul Buzău este, practic, în
cheiată. Acum. în fiecare unitate, nu
mărul tractoarelor repartizate la e- 
xecutarea arăturilor de toamnă a 
crescut simțitor, fapt care se re
flectă și în sporirea vitezei zilnice de 
lucru. Formațiile de mecanizatori, 
completate cu tractoriștii care au lu
crat la recoltare, lucrează acum în 
schimburi prelungite. în unitățile 
consiliilor intercooperatiste Glodea-

nu Sărat, Mihăilești, Balta Albă, 
Pogoanele, Padina, lucrările se exe
cută și pe timpul nopții. De aceea, 
aici, suprafețele arate reprezintă 65— 
80 la sută din prevederi. Pe ansam
blul județului, din suprafața totală 
de 127 500 hectare prevăzute pentru 
ogoare de toamnă, lucrările au fost 
făcute pe circa 70 000 hectare, ritmul 
zilnic la arat urmînd să se dubleze 
în cursul acestei săptămîni. (Mihai 
Bâzu).

ECONOMII
în perioada care a trecut din 

acest an, colectivul Combinatu
lui de produse sodice din Ocna 
Mureș a înregistrat succese 
deosebite în economisirea com
bustibililor și energiei.

— Am pornit această acțiune 
pe baza unui plan de mă
suri — a precizat ing, Va
sile Mînăscurtă, directorul uni
tății. Pe zece luni, economiile 
de energie electrică depășesc 
200 000 kWh. Măsurile preconi
zate vizează îmbunătățirea ran
damentului în funcționare a 
utilajelor tehnologice. în acest 
sens, s-a trecut la înlocuirea 
cuptoarelor vechi, de silicat de 
sodiu cu cuptoare de o capaci

DE COMBUSTIBILI
tate mai mare și cu un randa
ment superior. Se realizează ast
fel însemnate economii de com
bustibil de ardere. De aseme
nea. au fost înlocuite pompele 
de vid cu inel de apă cu pom
pe de vid cu piston. Eficiența? 
Economisirea a 4 kW pe tona 
de carbonat de sodiu. La secția 
a doua sodă caustică, colectivul 
de aici a gîndit și aplicat în 
producție o metodă de preîncăl- 
zire a aerului de combustibil la 
bateria de căldări. Tot aici s-a 
introdus o nouă repartiție ter
mică pe utilaje, care asigură e- 
conomisirea combustibilului și 
prelungirea duratei de funcțio
nare a căldărilor de concen-

ȘI ENERGIE
trare a sodei caustice. O altă 
măsură aplicată a avut ca o- 
biect sistematizarea conducte
lor de abur proaspăt pentru faza 
de evaporare, urmărind pe a- 
ceastă cale reducerea pierderi
lor de presiune pe rețeaua de 
abur industrial și .asigurarea 
debitului necesar. în final — re
ducerea combustibilului. Conco
mitent s-a acționat pentru în
tărirea disciplinei, desfășurîn- 
du-se o intensă muncă poîitico- 
educativă pentru realizarea de 
economii la combustibil și ener
gie prin asigurarea funcționă
rii instalațiilor și utilajelor la 
parametrii proiectați. (Ștefan 
Dinică).

Ritmul de lucru a crescut
VASLUI- în județul Vaslui, toate 

tractoarele care nu sînt angajate la 
transportul recoltei lucrează zilnic 
la pregătirea ogoarelor de toamnă. 
Printr-o mai bună organizare a 
muncii, în ultimele zile, ritmul a 
fost intensificat, îndeosebi în coope
rativele care au încheiat recoltatul 
porumbului. în vederea creării unui 
front de lucru pentru mecanizatori 
se urgentează eliberarea terenurilor 
de coceni prin folosirea unor să-

nioaie, cuplurilor de grape și altor 
sisteme amenajate în acest scop. De 
la o zi la alta, suprafețele arate cresc 
simțitor, lucrările fiind executate 
pînă acum pe aproape 50 000 hectare, 
ceea ce reprezintă aproximativ 50 la 
sută din plan. Rezultate mai bune 
au obținut mecanizatorii din consi
liile intercooperatiste. Fălciu, Gura 
Idrici, Solești și altele. (Crăciun 
Lăluci).

Lucrările se încheie în scurt timp
SATU-MARE. în unitățile agricole 

din județul Satu-Mare s-au efectuat 
arături pe aproape 80 la sută din su
prafața de 82 840 ha planificată. în 
pofida timpului ploios, care a ume
zit în bună măsură pămîntul, la ară
turi se lucrează intens cu circa 1 300 
de tractoare, care realizează în me
die peste 3 000 ha zilnic. Mai avan

sate sînt cooperativele din consiliile 
Cărei, Moftin, Odoreu, Tiream, unde 
recoltatul porumbului, eliberarea te
renului și aratul se efectuează în 
flux continuu. întrucît se lucrează în 
schimburi prelungite, sînt create 
condiții ca această lucrare să fie ter
minată într-un timp scurt. (Octav 
Grumeza).

într-una din secțiile întreprinderii de utilai chimic din Ploiești

spații verzi — a fost încredințat u- 
nui colectiv de secție. Gu sprijinul 
conducerii întreprinderii, al specia
liștilor, s-au întocmit cu mare rapi
ditate proiecte de reorganizare a sec
toarelor și s-au stabilit planuri de 
acțiuni. Comuniștii, organizațiile de 
tineret și sindicat, consiliul oameni
lor muncii au întreprins apoi o in
tensă activitate de mobilizare a tu
turor oamenilor la îndeplinirea aces
tor planuri ; s-au precizat responsa
bilitățile și, în fiecare zi, după ter-

lor productive, este ordine și cură
țenie, piesele trec de la o mașină la 
alta fără încrucișări, fără pierderi 
de timp. în celelalte secții, potrivit 
programului, reorganizarea a început 
în paralel cu desfășurarea curentă a 
producției.

Efectele acestei acțiuni sînt foarte 
importante : s-a asigurat aprovizio
narea ritmică, neîntreruptă, a locu
rilor de muncă cu toate sortimentele 
și dimensiunile necesare ; s-a redus 
volumul de muncă necalificată din

cepției și realizării acțiunilor de per
fecționare a organizării producției a 
revenit secțiilor. Noi, ajutați bine
înțeles de specialiștii întreprinderii, 
am stabilit ce trebuie făcut, am de
taliat măsurile pe fiecare loc de 
muncă și tot noi le-am aplicat. Deși 
am fost controlați îndeaproape, am 
avut libertate de acțiune și am văzut 
că răspunderea cade pe umerii 
noștri. Toți oamenii din secție au 
simțit încrederea care li s-a acordat 
și au muncit fără preget pînă au

O întreprindere în care 
„s-a descoperit' 

o nouă hală de producție
LA „SEMĂNĂTOAREA", ÎNTREGUL COLECTIV ESTE ANGAJAT 

IN ORGANIZAREA SUPERIOARĂ a MUNCII

minarea fiecărui schimb, prin rota
ție, muncitorii lucrau la amenajarea 
depozitelor și secțiilor.

Acum, cînd acțiunea este încă în 
curs, roadele acestei activități prac
tice se detașează cu pregnanță pen
tru vizitatorul obișnuit cu vechiul 
peisaj al întreprinderii : vrafurile de 
materiale și piese ce blocau aleile 
de acces au dispărut, în depozite, 
unde înainte puteai pătrunde numai 
cu cizme de cauciuc, este ordine ca 
intr-o farmacie, materialele sint sti
vuite cu grijă, pe sorturi și calități, 
pardoseala este betonată, manevrarea 
se face numai cu mijloace mecani
zate ; pe rampa de încărcare, pro
dusele finite stau aliniate în perfectă 
ordine în așteptarea expedierii ; mor
manele de deșeuri metalice nu mai 
există, ele fiind trimise ritmic spre 
combinatele metalurgice ; în secția 
VI, în care s-a finalizat acțiunea de 
reorganizare a fluxurilor și a spații-

depozite și din unele sectoare de 
producție, forța de muncă eliberată 
fiind îndrumată spre calificare ; a 
crescut productivitatea muncii în a- 
numite sectoare și s-a'u eliberat spa
ții de producție — evaluate la circa 
2 500 mp (cit o hală de producție) — 
pe care s-au montat utilaje noi, spo- 
rindu-se producția ; s-au creat con
diții mai bune de muncă și de pro
tecția muncii. Ceea ce ni se pare 
insă demn de relevat, în mod deose
bit. sint pirghiile prin care comitetul 
de partid a acționat in permanență 
pentru mobilizarea energiilor crea
toare ale întregului colectiv, in des
fășurarea acestei adevărate „revo
luții organizatorice" in întreprindere. 
Am notat, în acest sens, cîteva suc
cinte relatări ale cîtorva participant! 
la acțiunea amintită.

• Chiar dacă inițiativa a aparținut 
inițial comitetului de partid și con
ducerii întreprinderii, sarcina con-

izbîndit. (ing. Ilie Pirvu, șeful sec
ției VI).

• Toți muncitorii au fost consul
tați, programul de măsuri a fost e- 
manația gindirii colective. Dar, deși 
fiecare știa ce are de făcut, nu rare 
au fost cazurile cînd toți au sărit 
pentru a da ajutor acolo unde a fost 
mai greu. Fără să ne dăm poate 
seama, colectivul nostru s-a sudat 
mai mult, ne stimăm și am învățat 
să ne sprijinim la nevoie (maistrul 
electrician Ion Marin)

• Organizația de partid a dovedit 
incă o dată că se află in primele 
rînduri, că militează ferm pentru 
perfecționarea activității productive. 
Tot timpul a acționat in deplin con
sens cu conducerea întreprinderii, cu 
specialiștii și a reușit să ne mobili
zeze, să țină mereu în atenția noas
tră problemele organizării activității 
productive pînă la soluționarea lor. 
(Ion Semenescu, inginerul-șef al în
treprinderii).

Laudă oamenilor 
cu simțul datoriei 

Proiectanți, constructori, beneficiari acționează cu hotărîj 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid privir 
reducerea consumurilor de ciment, oțel, beton și alte materii 

de construcții
UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR. 

Acțiunea de îmbunătățire a proiec
telor, aflată In plină desfășurare pe 
șantierul noilor capacități de la Cen
trala termoelectrică din Mintia, a e- 
vidențiat posibilitățile mari de eco
nomisire a metalului, cimentului și 
a altor materiale, precum și redu
cerea substanțială a spațiilor produc
tive.

— In urma analizei efectuate în co
mun de proiectanții din cadrul In
stitutului de studii și proiectări e- 
nergetice din București, constructo
rii și montorii de pe această platfor
mă — ne spunea ing. Florea Bereș, 
directorul tehnic al întreprinderii „E- 
lectrocentrale" Deva — au fost ime
diat adoptate măsuri concrete con- 
stînd în raționalizarea schemelor teh
nologice, găsirea unor soluții con
structive mai eficiente — menite să 
ducă la eliminarea lucrărilor nejus
tificate — precum și în folosirea in
tensivă a capacităților existente. 
Menționez reproiectarea traseelor de 
conducte și scurtarea lor cu 2,1 ki
lometri — modificarea acoperișului 
sălii cazanelor și turbinei, dar și mă
surile vizînd creșterea coeficientului 
de utilizare a estacadei de descăr
care a cărbunelui de la 0,6 la 0,89 —■ 
ceea ce oferă condiții pentru renun
țarea la cea de-a doua estacadă.

Primele efecte economice ? Costu
rile de investiții vor fi reduse cu 17,5 
milioane lei, din care 14 milioane lei 
la capitolul de construcții-montaj. Se 
vor economisi, printre altele, peste 
300 tone metal și circa 500 tone ci
ment. în continuare, prin intensifi
carea acțiunii declanșate, la investi
țiile pentru grupul energetic nr. 6, 
cheltuielile aferente lucrărilor de 
construcții-montaj se vor diminua cu 
30,2 la sută față de prevederile din 
proiectele inițiale, consumul de ci-

• Nu trebuie să se creadă că to
tul a mers bine de la început. Au 
fost destui aceia — chiar unii spe
cialiști — care credeau că n-o să re
zolvăm nimic ; alții n-au vrut să ne 
sprijine. într-o zi, cîțiva dintre 
noi ne-am apucat să curățim un 
fost parc pe care erau depozitate 
tot felul de piese. Muncitorii, pe mă
sură ce ieșeau din schimb, fără nici 
un îndemn, ni s-au alăturat. Sau un 
alt exemplu : pe cînd eram în toiul 
organizării depozitului de laminate, 
serviciul de producție al întreprin
derii s-a plîns că din această cauză 
nu se pot aproviziona secțiile. Am 
sistat pentru cîteva zile lucrul în 
depozit, iar rezultatul a fost că abia 
atunci aprovizionarea s-a dereglat. 
Iată de ce consider că trebuie să 
evaluăm rezultatele acțiunii nu nu
mai prin prisma rezultatelor econo
mice, ci și prin efectele deosebite 
pe care le-a avut asupra curmării 
unor mentalități, a scepticismului și 
automulțumirii. (Alexandru Lăstun, 
secretarul comitetului de partid al 
Întreprinderii).

• Ne-a fost teamă că dacă o să 
facem ordine, după aceea, luctînd 
cu aceiași oameni dinainte, n-o să 
fim în măsură s-o păstrăm. După 
cum se vede, socoteala a fost gre
șită. Oamenii prețuiesc ceea ce au 
făcut cu mina lor și ingrijesc secția 
și depozitele ca pe propria casă. Mai 
mult, au prins gust de perfecționări 
și ne gîndim, bunăoară, să creăm o 
formație de lucru care să finalizeze 
o parte din reperele executate la pre- 
saj, pentru a nu le mai plimba prin 
hala alăturată, precum și să extin
dem pe spațiile actuale depozitul de 
scule și matrițe (lăcătușul Marin 
Cincă, de la sectorul presaj).

Sint fapte de muncă și opinii care 
atestă că ampla acțiune de perfec
ționare a organizării întregii activi
tăți economice a fost inițiată și se 
duce la bun sfirșit prin manifestarea 
concretă a conștiinței revoluționare 
a colectivului muncitoresc al între
prinderii. Catalizatorul acestei ac
țiuni a fost organizația de partid, 
care a știut cu tact, dar și cu fer
mitate comunistă să îndrume ener
giile creatoare ale muncitorilor și 
specialiștilor. De aceea, ni se pare 
binevenită inițiativa comitetului de 
partid al sectorului 7 din Capitală de 
a invita la un schimb de experiență 
la „Semănătoarea" organizații de 
partid din alte întreprinderi.

Corneliu CÂRLAN 
Dumitru T1RCOB

ment va scădea cu 19,25 la sută, iar 
cel de oțel-beton cu 33,9 la sută. Se 
prelimină economisirea a peste 2 300 
tone ciment, 1 000 tone oțel-beton și 
profile metalice și reducerea cu 1,25 
hectare a suprafeței de teren ocupa
te de acest obiectiv de investiții. (Sa
bin Ionescu).

REZULTATE SEMNIFICA
TIVE, Pe baza sarcinilor și indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din sep
tembrie a.c. cu activul din pro
iectare și construcții, în jude
țul Mureș s-a trecut la reve
derea amănunțită a tuturor documen
tațiilor pentru investițiile aflate in 
curs de execuție. Au fost constituite 
colective largi de specialiști — cu- 
prinzînd proiectanți, constructori și 
beneficiari — care au supus unei se
vere și exigente analize un număr 
de 189 obiective de investiții. Pe baza 
concluziilor desprinse la fața locu
lui, pe șantiere au fost imediat sta
bilite căile și măsurile pentru re
ducerea consumurilor materiale și a 
costurilor lucrărilor, urmînd ca în
treaga acțiune să se încheie pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie. Rezultatele 
obținute pînă acum sînt deosebit 
de semnificative. Astfel, valoarea 
investițiilor a fost redusă cu 237 mi
lioane lei, din care la construcții- 
montaj — cu 208 milioane lei. Totoda
tă, se vor economisi 20 500 tone ci
ment, 2 470 tone oțel-beton, 2 170 tone 
de laminate și alte materiale. Prin
tre obiectivele la care intervenția 
specialiștilor a fost deosebit de rod
nică se numără noua turnătorie de 
la întreprinderea metalurgică „Repu
blica" din Reghin, șantierul de regu
larizare a rîului Tîrnava Mare, în 
zona municipiului Sighișoara, o- 
biectivele de investiții din unitățile 
forestiere ale I.F.E.T. Mureș-Reghin. 
Și o precizare suplimentară : numai 
în sectorul construcțiilor de mașini, 
valoarea investițiilor a fost micșo
rată cu 42 milioane lei. (Cornel Po- 
găceanu).

ÎNSTRÎNSĂ CONLUCRARE 
Pe șantierul Combinatului petrochi
mic Teleajen, proiectantul și bene
ficiarul și-au mutat „cartierul ge
neral" în mijlocul constructorilor. 
Scopul : stabilirea în comun, la fața 
locului, a unor soluții constructive 
noi, mai raționale sub aspectul con
sumurilor de materiale și cheltuie
lilor de investiții. „Pînă acum — ne 
arată ing. Elena Comănescu, șeful 
de proiect — am reușit să punem la 
punct o serie de idei tehnice va
loroase și să trecem imediat la a- 
plicarea lor. Este vorba, mai întii, de 
schimbarea soluției la izolațiile esta
cadelor exterioare și la conductele 
aferente instalațiilor tehnologice. De 
fapt, aceste lucrări le realizăm după 
un alt principiu, fapt ce va determi
na o economie de peste 100 de tone 
tablă zincată, material, în general, greu 
de procurat. O altă lucrare, unde am 
modificat soluția din proiectul ini
țial și se află, de asemenea, în curs 
de realizare, este îndiguirea parcu-

rilor de rezervoare. Acolo unde e- 
xistă spații suficiente — și acestea 
au fost deja stabilite — digurile vor 
fi ridicate din pămînt, apelindu-se la 
o îmbinare trainică cu cele betona
te. Cimentul economisit astfel are o 
valoare de peste 2 milioane lei. S-a 
trecut la lucru, după o nouă solu
ție, și la micșorarea înălțimii digu
rilor, luîndu-se ca bază de calcul ca
pacitatea celui mai mare rezervor. A- 
ceastă importantă măsură de rațio
nalizare adaugă la capitolul de e- 
conomii alte citeva sute de tone ci
ment și fier-beton".

O altă problemă supusă analizei 
comune a proiectantului, constructo
rului și beneficiarului constă în re
ducerea masivă a capacităților de sto
care a produselor intermediare, prin 
depozitarea lor în rezervoarele pro
ducției finalizate. „Reducerea aces
tor capacități, pe care le-am stabi
lit la 7 000 mc, ne-a relatat ing. Mihai 
Negulescu, director tehnic al combi
natului, va duce la economii de peste 
200 tone metal". (Constantin Că
praru).

CU PARTICIPAREA TUTU
ROR COMPARTIMENTELOR 
INSTITUTULUI. Indicațiile con
ducerii partidului referitoare la 
promovarea unor soluții moderne, 
raționale și ieftine în construc
ții formează centrul de greuta
te al preocupărilor colectivului 
Institutului de proiectări al ju
dețului Caraș-Severin. Ing. Mihai 
Stănescu, directorul institutului, ne-a 
precizat că direcția fundamentală de 
acțiune avută în vedere constă în 
îmbunătățirea radicală a funcționă
rii tuturor compartimentelor de spe
cialitate, ca o condiție esențială pen
tru reducerea, prin proiectare, a con
sumurilor la ciment, fier-beton, lemn 
și alte materiale de construcții. Pe 
primul plan al atenției se află întă
rirea colaborării, schimbului de ex
periență și idei între proiectanții de 
diferite specialități. „O serie de so
luții adoptate de colectivul nostru 
— ne-a spus directorul institutului — 
sînt de natură să demonstreze efi
ciența acestei orientări de principiu. 
Bunăoară, la alimentarea cu apă a o- 
rașului Oravița, prin stabilirea de 
noi trasee pentru conductele aducțiu- 
nii, aplicarea de soluții constructive 
superioare, am reușit să reducem cu 
15,54 la sută volumul total al cheltu
ielilor, fapt concretizat în primul rind 
prin considerabile economii de ma
teriale. în loc de a mai proiecta un 
rezervor de apă, idee prevăzută în 
proiectele inițiale, ne-am propus mă
rirea debitului prin refolosirea rezer
vorului existent". Un alt exemplu de 
eficiență sporită îl oferă și recon
siderarea documentațiilor pentru baza 
de producție a gospodăriei comuna
le din Caransebeș. Primele economii 
obținute se reflectă în reducerea cu 
14 la sută a volumului lucrărilor. 
Este vorba, în principal, de execu
ția platformelor de la acest obiectiv 
folosind balastul, în locul clasicelor 
îmbrăcăminți asfaltice. fapt ce duce 
la economii mari de ciment, fără să 
afecteze cu nimic calitatea lucrărilor. 
(N. Catană).

La întreprinderea județeană de industrie locală Vrancea

Diversificarea produselor pe baza resurselor locale
In unitățile întreprinderii jude

țene de industrie locală Vrancea 
programul de măsuri ce vizează 
mai buna folosire a capacităților de 
producție, valorificarea superioară 
a materiilor prime, lărgirea sursei 
de aprovizionare prin punerea în 
valoare a unor rezerve existente pe 
plan local se îndeplinește cu suc
ces. în acest an ponderea produse
lor industriei locale in economia 
județului a înregistrat noi creșteri. 
O bună parte din produse se reali
zează pe baza contractelor econo
mice încheiate cu beneficiari din 
țară și de peste hotare. La îndemi- 
na locuitorilor județului au fost 
puse cantități sporite de bunuri de 
larg consum.

— Practic, nu există sector de 
producție în care să nu se poată 
vorbi despre rezultatele diversifi
cării și modernizării produselor — 
spunea ing. Ion Doldor, directo
rul I.J.I.L. Vrancea. în sectorul mo

bilă, de exemplu, s-a asimilat ca
mera combinată „Drobeta 1 și 2“, 
pe baza unor tehnologii moderne de 
fabricație, ceea ce a contribuit și la 
execuția unor finisaje de calitate 
superioară. în atelierul de proiec
tare al întreprinderii s-au conceput 
noi piese de mobilier, paturi pen
tru copii, etajere și altele, produse 
apreciate de cumpărători. Totodată, 
s-au realizat construcții metalice 
complexe, s-au realizat minicon- 
tainere și cărucioare medicale, s-au 
diversificat produsele de tinichige- 
rie. din sticlă, se realizează 
obiecte de artizanat și impletituri 
din răchită. Amintim și faptul că 
s-au asigurat noi sortimente de 
panificație și de băuturi răcoritoa
re. Iată, așadar, doar citeva rezul
tate firești ale perfecționării teh
nologiilor de fabricație, a creșterii 
gradului de pregătire profesională 
a colectivului nostru de muncă. 
(Dan Drăgulescu).
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PRELIMINARII LA FESTIVALUL NAȚIONAL „ClNTAREA ROMÂNIEI"

„Din toată inima"
ACTORI Al 

DE AMATORI
La ora 14,30, mun

citorii din „schimbul de 
dimineața1* ai întreprin
derii „Electronica" — plat
forma Pipera — au fost 
chemați să asiste la un 
spectacol aparte. Au răs
puns cu plăcere invitației. 
S-au îndreptat spre sala 
de festivități, umplînd-o 
pînă la refuz, așa cum e- 
rau, în haine de lucru, în 
halatele albastre cu ecu
soane.

TEATRULUI „C. I. NOTTARA** Șl FORMAȚII 
DE LA „ELECTRONICA** - PE ACEEAȘI SCENĂ

Partea întîi
Pe scenă urcă un grup 

de actori ai Teatrului „C. I. 
Nottara" — teatru care a 
fost prezent cu numeroase 
spectacole și recitaluri în 
școli, biblioteci, case de 
cultură, muzee, în uzine, 
la Slobozia, Alexandria 
etc. Identificăm, printre 
oaspeții „Electronicii", o- 
dată cu spectatorii, pe : 
Lia Șahighian, Eugenia 
Bosînceanu, Ruxandra Si- 
reteanu, Victorița Dobre- 
Tlmonu, Doina Ioneseu- 
Sin, Latrinei Paraschi- 
vescu-BIaja, Emilia Do- 
brin, Mihnea Moisescu, 
Tony Zaharian, Vasile 
Lupu, Mihai Pruteanu, 
Paul Nadolski, Valeria Ar- 
năutu, Mircea Stroe și pe 
Al. Ciprian, autorul scena
riului și regiei. „Nicioda
tă nu i-am văzut atît de 
aproape. Fără grimă, în 
haine obișnuite...". Ceea 
ce poate nu știa tinăra de

lingă mine, care spusese 
aceste cuvinte, era faptul 
că nici actorii nu erau, 
încă, foarte obișnuiți să-și 
privească publicul atît de 
aproape, la lumina zilei...

„Te cintăm patrie" se 
numește spectacolul acto
rilor de la „Nottara", un 
recital de versuri patriotice 
vibrante, rostite din inimă, 
cu sensibilitate, cu simpli
tate și căldură, credință și 
angajare.., In sală e liniș
te. Oamenii retrăiesc, ală
turi de actori, gravitatea 
și frumusețea versurilor 
evoclnd istoria tumultuoa
să și glorioasă a pămîntu- 
lui românesc, prezentul lu
minos. omagiind patria so
cialistă.

Atmosfera din sală devi
ne din ce în ce mai caldă, 
prietenească. Aplauzele vin 
prompt, entuziast.

Partea a doua
După terminarea reci

talului, actorii Teatrului 
„Nottara" se așază prin
tre spectatori, lăsînd sce
na liberă. Venind de unde
va. din dreapta sălii, cîțiva 
tineri le iau locul pe po
dium. Sînt actori amatori, 
membri ai brigăzilor artis
tice din secțiile nr. 26 și 29 
ale întreprinderii — care 
se mîndrește cu nouă ase
menea formații, cu un cor, 
cu o echipă de dans te
matic, o alta de teatru, 
o orchestră de muzică

ușoară etc. „Succes" le 
urează colegii de mun
că, Ilie Iris Lorenzi- 
na, Goidea Valentin, Pătru- 
lescu Nicolae. Bentea Lu
cian, Ana Ana, Dicu Con
stantin, Ioana Dicu (des
pre care aflu că în orele 
de producție lucrează la 
„ansamblul general șasiu"), 
îndrumați cu dăruire de 
Mariana Pleșa, care e și 
autoarea textelor, vorbesc 
„Din toată inima" (așa 
și-au intitulat și progra
mul 1) despre realitățile 
întreprinderii. Ej amintesc 
cu bucurie despre succesele 
obținute în producție, subli
niind. bunăoară, volumul și 
extensia exportului (28 de 
țări 1). Cea mai mare parte 
a spectacolului lor are însă 
teluri și virtuți satirice. 
Sînt vizate situații concre
te și oameni concreți (no
minalizați). Sînt încrimi
nate cu haz. cu umor: 
manifestările de lene, 
dezordine, superficialita
te, parazitism etc. Reacția 
sălii — rîsete, aplauze — a- 
rată cit de exact, cit de just 
și precis se „țintește".

,.M-au interesat tex
tele prin observația de 
viață, prin exactitatea in
formației. Cred că brigada 
pe care am urmărit-o are 
capacitatea de a interveni 
eficace în viața colectivu
lui de muncă, în corecta
rea unor «năravuri», în 
creșterea gradului dă con
știință al tinerilor", spune 
actrița Eugenia Bosîncea-

nu. „Impresionante mi s-au 
părut bucuria, plăcerea, 
dăruirea cu care amatorii 
de la „Electronica" a- 
par pe scenă dezbătînd 
„de acolo" probleme mo
rale ale uzinei ; faptul că 
ei simt nevoia de a inter
veni prin activitatea lor 
artistică în treburile între
prinderii", mărturisea ac
torul Mircea Stroe.

întîmpinat cu interes de 
conducerea unității și de 
colectivul acesteia, specta
colul a fost apreciat drept 
„...o reușită acțiune în 
cadrul festivalului «Cîn- 
tarea României», care va 
stimula substanțial și pe 
viitor viata culturală a co
lectivului de la «Electro
nica»" (Maria Mereanu, 
secretara comitetului de 
partid).

Manifestarea se înscrie 
printre primele activități 
teatrale comune ale profe
sioniștilor și amatorilor. 
Ceea ce am văzut la „Elec
tronica" sugerează una din 
numeroasele modalități de 
colaborare posibile. Nu și 
singura. Recent, ziarul a 
prezentat spectacolul Tea
trului „Bulandra" la Pipe
ra. Mai demult, actori ai 
Teatrului „Ion Creangă" 
au jucat într-un spectacol 
Caragiale alături de mem
brii Teatrului popular din 
Sinaia. Pe cînd următoa
rele acțiuni ?

N.STANCU

Premiul Intervlziunil 
acordat unui spectacol 

românesc
La cel de-al V-lea Festival inter

național de teatru de televiziune de 
la Sofia, spectacolul cu piesa „Reci- 
tindu-1 pe Shakespeare" de Cristian 
Munteanu, în regia lui Nae Cosmes- 
cu (in distribuție — Valeria Seciu 
și Ștefan Iordache ; imaginea — 
Edviga Adelman ; operatori — Con
stantin Lungu, Alexandru Condu- 
rache, Nicolae Modreanu, Alexandru 
Nemeș ; operator film — Cristian 
Miiller ; regia de montaj — Marga 
Niță ; sunetul — Constantin Petres
cu ; ilustrația muzicală — Lucian Io- 
nescu ; scenografia — Cornel Iones- 
cu ; șef de producție — Ilie Măi- 
nescu), a fost distins cu Premiul In- 
terviziunii.

Reamintim că la al XIII-Iea Fes
tival internațional al filmului de te
leviziune, care a avut loc în luna 
iunie la Praga, actorului Ștefan Ior
dache, interpretul rolului Barmanul 
din spectacolul cu piesa „Speranța 
nu moare în zori" de Romulus Guga, 
în direcția de scenă a aceluiași re
gizor, i s-a acordat Premiul pentru 
cea mai bună interpretare masculină.

Marele premiu UNESCO 
de artă plastică acordat 

unei pioniere românce
Pioniera Adriana Moisin, elevă în 

clasa a Vil-a a Școlii generale nr. 
19 din Timișoara, a primit recent la 
Paris „Marele premiu" al Concursu
lui de artă plastică organizat de 
UNESCO dedicat „Sâptămînil pentru 
salvgardarea Veneției" și premiul 
Fundației „Sonja La Bree" pentru 
cel mai bun desen executat de o 
participantă. Atribuirea acestor dis
tincții este cu atît mai semnificativă 
dacă amintim că la acest concurs au 
fost prezentate peste 100 000 de lu
crări realizate de copii de pe toate 
continentele lumii. Rezultatul se da
torează calităților artistice ale A- 
drianei și activității desfășurate în 
cadrul cercului de desen de la școa
la timișoreană.

(Agerpres)

Noul cinematograf din orașul minerilor — Motru. Foto: Ion Drăgan

Creația muzical-foitlorică- 
un tezaur la discreția oricui ?

„PREMIERA"
Filmul începe cu 

preludiul melodrama
tic al unei crime pa
sionale... Suspensul 
durează doar cîteva cli
pe, urmat de o plăcu
tă destindere. Nu, nu 
a murit nimeni. Dra
mele erau de împru
mut. Lacrimile erau 
de glicerină. Glonțul 
era „orb". Urmărisem 
o scenă dintr-un spec
tacol ; o repetiție fe
brilă.

„Premiera", produc
ție a Casei de filme 
numărul patru (sce
nariul: Aurel Baran- 
ga, regia : Mihai Con- 
stantinescu), este o 
comedie inspirată din 
viața teatrului, a „ca
racterelor" lui, a pro
blemelor lui.

Cunoaștem, citită In 
cheie comică, viața 
„unei femei", a unei 
directoare. Alexandra 
Dan pune în miș
care nu numai inteli
gența, energia, spiri
tul autoritar, buna cu
noaștere a oamenilor, 
curajul, ci și o pa
siune fără margini, 
specifică, o conștiin
ciozitate, iarăși speci
fică, tactul său supe
rior, care include și 
mica, nevinovata șire
tenie. In existența și 
așa frămintată a Ale
xandrei Dan se creează 
un moment de cum
pănă, căci directoarea 
are o familie, pe care, 
fără să-și dea seama, 
o „neglijează"...

Și in această lucra
re Aurel Baranga 
meditează, fără cris
pare, chiar degajat, 
cu eleganța-i caracte
ristică, asupra condi
ției teatrului și a ac
torului.

Portretizînd gene
ros, „Premiera" chea
mă la reflecție. Ori- 
cît de sacră ar fi arta, 
viata rămine suvera
nă, ea nu trebuie ig
norată și falsificată. 
Sensurile „Premierei" 
sint cu mult mai largi, 
adresîndu-ni-se nouă, 
tuturor, ca un apel la 
o existentă autentică.

Așa cum se știe că 
orice fabulă despre 
teatru poate servi 
drept fabulă a vieții, 
talentatul dramaturg 
care este Aurel Ba
ranga știe că nu exis
tă comedie fără dra
mă. „Premiera" con
ține sugestia unei a- 
tari drame. Drama 
„dedublării" profesiei 
actoricești. Căci pen
tru marele, adevăra
tul actor delimitarea 
apelor nu e deloc sim
plă. Niciodată pentru 
el lacrimile nu sînt 
de glicerină, suferința 
nu e mimată. Artistul 
trăiește pe scenă...

Astfel înțeles, fil
mul „Premiera" este 
și un omagiu a- 
dus slujitorilor scenei.

„Premiera" are la 
origine o piesă de 
succes a lui Aurel 
Baranga, intitulată 
„Travesti". Și pentru 
cine cunoaște condi
ția comediei cinema
tografice românești 
este evident că ideea 
fructificării pentru 
film a scrisului celui 
care a dat literaturii 
noastre „Mielul tur
bat" și „Opinia publi
că" este salutară, iar 
cea a apelului la 
„Travesti" esta bine
venită.

Numai că rareori se

întîmplă ca o come
die bună (pe scenă) 
să devină, automat, 
un bun film, fără nici 
un fel de demersuri 
creatoare suplimenta
re. Ceea ce era și mai 
firesc în cazul lui Ba
ranga, mare maestru 
al scrisului dramatic, 
ale cărui virtuți de 
teatralitate sînt ex
cepționale și unanim 
recunoscute. Elabora
rea unui film presu
punea o preocupare de 
rescriere din partea 
autorului scenariului 
și mai ales un efort 
cu totul deosebit, sub
stanțial, susținut de 
inteligență și fantezie, 
din partea regizorului 
— in sensul unei 
transpuneri cinemato
grafice creatoare.

Era firesc ca regizo
rul Mihai Constanti- 
nescu să-și pună pro
blema veridicității pe
liculei sale (atit timp 
cit renunța la „con
venția scenei", a deco
rului unic), să găseas
că „unghiuri" tipic ci
nematografice de fruc
tificare a situațiilor. 
Ne așteptăm la nuan
țarea și adîncirea co
mică, prin imagine, a 
portretelor ; la pregă
tirea și favorizarea — 
cu mijloacele artei 
filmului — a „zboru
lui" replicilor ; la o 
potențare, prin meta
fore cinematografice, 
a textului. Ceea ce nu 
se prea întîmplă.

S-a spus că „Pre
miera" este „teatru fil
mat corect". Nu, nu 
este adevărat. Scene 
de teatru sînt mutate 
fără precauții necesare 
în alte locuri de joc,

în exterioare. Replici 
care în teatru smul
geau ropote de aplau
ze rămîn în această 
comedie cinematogra
fică fără ecoul firesc.

Altfel plăcut, amu
zant, filmul „Premie
ra" atrage atenția 
spectatorilor prin for
țele actoricești pe care 
le include în distribu
ție (dar, din păcate, 
nici acestea nu sint 
puse ‘în evidență cu 
strălucirea necesară).

Interpretarea rolului 
principal conferă Ale
xandrei Dan acel 
aplomb, acel farmec, 
acea feminitate des
pre care noi, spec
tatorii, știm și aflăm 
mereu că sint numai 
și numai ale lui Car
men Stănescu. Radu 
Beligan impresionează 
prin finețea cu care 
configurează oboseala 
combătută prin umor, 
spirit „ludic" și stăpi- 
nire de sine. Șarja co
mică realizată Cu posi
bilitățile sale cunos
cute de către Toma 
Caragiu vizează nu 
numai carențe perso
nale ale „maestrului 
Titi", nu numai slă
biciuni „eterne" ale 
actorului, ci și unele 
mai „actuale". Manie
rismul lui Emil Boita 
este excepțional fruc
tificat în rolul sufleu- 
rului cu suflet mare, 
mereu „la datorie", 
respirînd parcă doar 
în atmosfera rarefiată, 
dar magică, a scenei.

întîlnim de aseme
nea în „Premiera" și 
pe Dem Rădulescu, 
care interpretează cu 
mijloacele bine cunos
cute și fără „comple
xe" un fel de regizor 
de culise travestit în 
regizor de concepție ; 
pe Vasilica Tastaman, 
o secretară de o non
șalanță controlată, 
foarte atentă la con
juncturi ; pe Vir
gil Ogășanu, un secre
tar literar mai derutat 
decît toată lumea tea
trului la un loc ; pe 
Carmen Galin, care 
schițează cu precizie o 
„aiurită sinceră" ; pe 
Tamara Buciuceanu 
(admirabilă în notele 
de căutată, falsă deli
catețe și distincție), pe 
Aurel Giurumia, Flori
na Cercel și alții.

Față de progresele 
autentice realizate în 
ultima vreme de cine
matografia româneas
că și, mai ales, față 
de nivelul exigențelor 
artistice ale publicu
lui nostru, filmul nu 
răspunde, în măsura 
cuvenită, așteptărilor.

Natalia 
ATANASIU

(Urinare din pag. I)

CARNET ARTISTIC

Imagini din America
Sub acest titlu expo

ziția deschisă în sălile 
de la etaj ale Muzeu
lui de istorie din Calea 
Victoriei iși propune 
să ofere, cu mijloace
le fotografiei, „ima
gini ale realității unei 
națiuni diverse, care 
timp de două sute de 
ani a încorporat po
poare și experiențe, 
simțăminte și expresii 
multiple", după cum 
se exprimă, în cata
logul pe care l-au pus 
la îndemîna publicu
lui vizitator, organi
zatorii.

Organizată cu pri
lejul bicentenarului 
proclamării indepen
denței S.U.A., expo
ziția sintetizează as
pecte ale vieții po
porului american din 
perioade îndelungate 
(cele mai vechi ima
gini datează din anul 
1850) și realizează, tot
odată, o spectaculoasă 
trecere în revistă a e- 
voluției de ordin teh
nic înregistrată în 
domeniul artei foto
grafice. De la imagi
nea statică a mamei 
și a copilului, realiza

tă în 1850, la aceea a 
șefului de trib, datînd 
din 1900, și pînă Ia 
imaginea subacvatică 
realizată în 1961, foar
te numeroasele foto
grafii înmănuncheate 
în expoziție oglindesc 
căutările și rezultate
le reprezentative pen
tru nivelul pe care 
l-a atins evoluția a- 
cestei tehnici artisti
ce. Diapozitivele color 
care prezintă, în trei 
săli ale expoziției, 
imagini ale peisajului 
american și reproduc 
cunoscute lucrări de 
pictură tind, de ase
menea, spre închega
rea unei sugestive 
imagini de ansamblu 
a vieții șl culturii a- 
mericane. Atît portre
tele, imaginile oame
nilor surprinși In ac
tivitatea lor cotidiană, 
cît și aspectele cita
dine deschid vizitato
rilor o perspectivă 
generoasă asupra unor 
realități dintre cele 
mai variate, econo
mice și sociale, ale A- 
mericii. Selecția pe 
care au reallzat-o or
ganizatorii expoziției,

ca și modul de pre
zentare au urmărit 
atît înfățișarea para
lelă a acestor realități 
contemporane, a eve
nimentelor sociale, 
ideilor și concepțiilor 
artistice, cît și ilus
trarea aportului origi
nal adus de fotogra
fie ca mijloc de ex
primare a universului 
unor domenii. Abor
dat cu predilecție, 
peisajul devine în 
multe din imaginile 
expoziției o preocu
pare de sine stătătoa
re care se adresează 
direct, prin efectele 
de ordin artistic ob
ținute, sensibilității 
privitorului.

Expoziția depășește, 
prin dimensiuni șl fi
nalitate, rolul de sim
plu ghid turistic, evi
dențiind, în primul 
rind, acele permanen
țe care alcătuiesc via
ta poporului american. 
Ea oferă astfel vizita
torului român o utilă 
modalitate de cunoaș
tere a unui univers 
spiritual.

Marina PREUTU

înscriindu-se pe firul unei tradiții 
deja înstăpînite de multă vreme, la 
Bockrijk, localitate din Belgia care 
conservă, în maniera Muzeului Sa
tului de la noi, elemente de cultură 
materială aparținînd epocii de după 
mijlocul mileniului actual, mai exact 
spus din epoca lui Breughel, loc re
putat al întîlnirilor folclorice euro
pene, se derulau, cu vreun an în 
urmă, o serie de manifestări avînd 
ca temă obiceiurile de nuntă la dife
rite popoare de pe continentul nos
tru. Era vorba de cutume păstrate și 
practicate nu ca spectacol, ci ca fap
te permanente de viață.

între țările participante se nu
măra și România, nunta la români 
fiind prezentată de un grup complex 
alcătuit din muzicanți, dansatori, 
urători, bucătari, toți din Oaș. Ale
gere cum nu se putea mai inspirată, 
întrucît colțul de țară ce se cheamă 
Țara Oașului conservă la modul cel 
mai fidel o cultură populară nu nu
mai bogată, și nu numai originală în 
multe privințe în aria largă a cul
turii populare a românilor, dar și de 
o mare frumusețe. Nunta la români, 
cum am zis, transpusă ca fapt 
real într-iin cadru natural superb, 
acel cadru al Brabantului care a in
spirat pe Breughel și o întreagă ple
iadă de mari maeștri ai penelului 
din epoca de aur a picturii flaman
de, a fost, din cîte ne-au relatat or
ganizatorii, contribuția cea mai reu
șită adusă la respectiva ediție a con
fruntărilor europene pe tărîmul obi
ceiurilor tradiționale. Pentru că am 
enumerat în componența ansamblu
lui și prezența bucătarilor, ne sim
țim datori cu o explicație. A fost 
vorba de redarea ceremonialului de 
nuntă, a nunții, așa cum se desfă
șoară aceasta în realitate, ca act fi
nal întinzîndu-se o masă la care au 
luat parte circa două sute de per
soane, cu bucătărie românească și 
meniu ca de nuntă, din care nu au 
lipsit berbecul la proțap și nici sa
vuroasele sarmale, fierte în pînte- 
coase oale de pămînt sub umbrar în 
poiană.

Desigur, a impresionat ritualul 
nunții, începînd cu alaiul mirelui, 
alai vesel și însoțit de sacadatele țî- 
purituri oșenești, a fost un spectacol 
inedit învelirea miresei și facerea 
steagului nunții, ceremonia luării 
miresei și acel suculent dialog de la 
poarta casei socrilor mici, apoi dru
mul către casa mirelui cu opriri la 
răspîntii unde se încingea hora, bă
tuta oșenească, și în sfîrșit masa cu 
întreg cortegiul de momente ce pre
ced așezarea, unul lingă altul, pen
tru prima oară și în centrul aten
ției generale, a mirelui și miresei.

Ceea ce a rămas însă ca o per
manență, pe durata programului de 
o zi întreagă, a fost muzica. Doi 
frați pe nume Pițigoi de la Negrești,

avînd alături de ei pe un virtuoz al 
muzicii populare din zona de nord a 
țării, Ion Petreuș, au delectat, „ca 
la nuntă domnească", cum se expri
mau ei, un public ales, un public de 
specialiști, de cunoscători în materie, 
și aprecierile au fost pe măsura ni
velului ridicat al artei noastre popu
lare și a efortului interpretativ al 
muzicanților populari aflați la aceas
tă confruntare europeană de valori 
tradiționale.

Am asistat însă, către finalul pro
gramului, la un aspect al acelei pre
zențe românești, care ridică o pro-

SUGESTII
blemă de principiu. în jurul muzi
canților români și-au făcut apariția, 
ca corbii de pradă, amatorii de în
registrări. Este cunoscut faptul — și 
este prea bine cunoscut I — că zone 
bogate în folclor, în tezaure de fol
clor viu au mai rămas puține în Eu
ropa, iar, printre cele ce supravie
țuiesc, o viață veșnic tînără are crea
ția noastră populară. Este la fel de 
cunoscut faptul că cercetători, speci
aliști, instituții specializate, ca și co
horte întregi de amatori de valori 
tradiționale se întrec în a acumula 
pe benzi, pe discuri, pe portative tot 
ceea ce se poate încă acumula în di
ferite colțuri ale Europei. Ei colindă 
fără osteneală zone, explorează, a- 
chiziționează sau de cele mai multe 
ori fură, iar atunci cînd li se oferă 
ca pe tavă, la ei acasă, ceea ce nici 
nu au bănuit că poate exista unde
va, fac toate eforturile ca prada să 
nu le scape. Este și cazul micului, 
dar valorosului grup de lăutari oșeni 
la întîlnirea de la Bockrijk. Asaltați, 
supralicitați din multe părți, oferin-

du-ll-se derizorii recompense, el au 
sfîrșit prin a ceda. S-au lăsat înre
gistrați de feluriți amatori, vinzînd 
comori pe gratis. Este un fapt văzut. 
L-am mai constatat șl cu alte pri
lejuri.

Firește, atunci cînd se realizează 
un disc cu muzică populară româ
nească în acord cu forurile noastre 
competente ori sub supravegherea 
lor, nu avem decît să ne bucurăm. 
La fel și atunci cînd un amator în
registrează folclor românesc pentru 
propria sa desfătare artistică. Aici 
e vorba însă de altceva : de încăl
carea unor drepturi firești în vede
rea comercializării comorilor noastre 
folclorice fără știrea și asentimentul 
autorităților de resort.

Se cere instituit, credem, un regu
lament sau o prevedere legală refe
ritor la muzica populară, la păstra
rea ei ca valoare națională. Astăzi, 
datorită deschiderilor tot mai largi, 
și în planuri multiple, ale țării noas
tre în lume, tot mai multe formații 
folclorice iși fac apariția pe meridi
ane din cele mai îndepărtate ale glo
bului. Este un motiv de mîndrie să 
aflăm că la cutare sau cutare con
fruntare artiștii noștri populari au 
fost răsplătiți cu distincții de aur și 
au lăsat impresii de neuitat. Dar co
moara trebuie readusă acasă sau o- 
ferită altora în condiții legale, care 
să-i garanteze integritatea și, mai 
ales, să nu-i nesocotească marca ori
ginară, proveniența. Nu este pentru 
nimeni un secret că formații muzi
cale de prestigiu, atunci cînd ies în 
public și mai ales peste hotarele țării 
lor, își iau severe măsuri de a nu fi 
furate prin mijlocirea înregistrărilor. 
Faptul fiind o practică și în materie 
de artă populară, este de datoria 
noastră să ne apărăm și noi împo
triva acestui delict nesancționat da 
nimeni.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI
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menzi, concediere și șo
maj. Orînduirea noastră, 
care nu se poate com
para cu nici una, n-are 
de ce să-și refuze, In 
opera de ridicare a mo
ravurilor, un control mai 
rezolut al faptului antiso
cial. Sînt școli care atunci 
cînd merg la teatre sint o 
catastrofă pentru specta
col. obligă uneori actorii 
să se oprească din rol. 
Profesorul e însă absent, 
ori dacă e prezent ridică 
din umeri. La școală se 
spun fel de fel de teorii, 
se fac nesfîrșite predici 
pedagogice, dar sancțiu
nea, sancțiunea nu apare. 
Ba uneori, din cauza mo
dului cum sînt puși elevii 
în contact cu cultura, 
sancțiune li se pare chiar 
faptul că sînt duși la 
teatru...

Un asemenea element

regulator, stimulativ sau 
inhibitor lipsește și din 
activitatea școlară. Cînd 
eram eu în liceu (și se fă
cea totuși carte !) existau 
nota 4, nota 3, nota 2 și 
chiar unu sau zero tăiat 
în două. Repetentul repe
ta clasa sau pleca în altă 
parte, corigentul se dădea 
de ceasul morții. Acum 
destule școli au desființat 
toate notele punitive, toa
tă lumea trece și. ceea ce 
e mai rău, știe că trece. 
Că trece mai departe spre 
calificări tot mai înalte. La 
aceste școli, una din pîr- 
ghiile educaționale e ruptă. 
Nu demult, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat, 
cu o mare bunătate și dra
goste, studențilpr să nu ia 
mai puțin de șase. Normal. 
Studenții trebuie să se stră
duiască pentru a-și însuși 
temeinic profesia, ceea ce 
acum, in anii uceniciei, se 
exprimă în notă. Evident,

profesorii și studenții se 
vor sili să împlinească 
acest bun augur. Dar, de 
predilecția unor profesori 
pentru cifre statistice fru
moase, nu cumva să profite 
și „loaza". Căci „loaza" a- 
junge mîine intr-un post

toarea știe că e nevoie de 
ea oricum, fiindcă se des
chid mereu alte prăvălii, 
și elevul știe că va găsi 
oricum un post într-o so
cietate planică, că în loc 
să caute el, sau să aspire 
el, va fi solicitat ca mun-

temătoare. Cum va fi po
sibil ca mica noastră mo
rală (mai ales dacă e us
cată, didactică) să-l atingă 
pe el care de la început 
nu e interesat de ea, care 
n-are nici un contact cu 
ea ?

stract. Evoluția a fost 
prea rapidă. Stăruind pe 
nou, pe investiție, nu am 
fost la fel de stăruitori cu 
educația îngrijirii, păstrării, 
conservării a ceea ce s-a 
achiziționat mai înainte. 
Or, in orice educație, a-

Cînd este vorba de educația elementară...
în economie sau tehnică și 
complezența educatorului 
de azi se va transforma în 
pagubă curată. Și ar fi cu 
totul împotriva indicațiilor 
și urărilor secretarului ge
neral al partidului nostru.

Sigur că această stare 
de lucruri are cauze obiec
tive în însăși dezvoltarea 
impetuoasă a societății 
noastre care cere cadre 
multe. Atunci și vinză-

citor, ca tehnician, ca spec
tator la teatru și consuma
tor de cultură, nu-1 va 
lăsa statul să stea degea
ba, să nu producă, să nu 
consume. Și atunci, baza 
fiind asigurată, merge pe 
minima rezistență, și su
prastructura nu-1 mai in
teresează prea mult. Noi, 
scriitorii, venim cu o mică 
morală, la care el ne opu
ne o mare imoralitate ne-

Dar poate cel care stă 
cu bascul pe cap nu știe 
că nu trebuie să stea cu 
bascul pe cap, și cel care 
iți pune mina în spinare 
în autobuz, împingindu-te 
să te dai la o parte, nu 
știe că nu trebuie să facă 
așa ceva. Poate că educa
ția care se tot face de 
multă vreme, care s-a fă
cut pină acum, a rămas 
într-un stadiu prea ab-

ceastă grijă gospodărească 
joacă un rol important. 
Muncitorul a cărui fabrică 
e bine întreținută, ale că
rui utilaje sînt îngrijite și 
puse mereu la punct nu e 
acela care rupe tapetele 
prin hoteluri ; acela e der
bedeul pentru care nimic 
n-are valoare, și pe care 
corpul social îl adăpostește 
fiindcă se sfiește să-l 
sancționeze sau să-l eli

• DÎMBOVIȚA, in bazinul le
gumicol al județului, la Băleni, pe 
lîngă liceul din localitate și-a în
ceput activitatea cenaclul literar- 
artistic „Armonii". Cenaclul are o 
brigadă artistică, o formație de re
citatori și alta de culegători de fol
clor („Vorbesc bătrînii"), un cerc al 
istoricilor. Ca o primă manifestare 
în cadrul festivalului „Cîntarea 
României", cenaclul pregătește un 
program cultural-artistic și edita
rea primului număr al revistei 
„Hronicul Bălenilor". o BIHOR. La 
Oradea a fost sărbătorit printr-o 
șezătoare literară poetul Horvath 
Imre, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. Despre activitatea 
poetului orădean au vorbit loan 
Chira, președintele comitetului ju
dețean pentru cultură și educație 
socialistă, scriitorii Laszloffy Ala- 
dar și Ion Horea. în încheiere, ar
tiști ai teatrului din localitate au 
recitat versuri ale sărbătoritului în 
limbile română și maghiară. • IA
LOMIȚA. La Țăndărei, localitate 
devenită oraș, a luat ființă un ce
naclu literar. La ședința de consti
tuire, urmată de o seară de poezie 
și proză scurtă, au luat parte mun
citori de la fabrica de cărămidă, 
de la S.M.A., I.A.S., cooperatori și 
lucrători de la cea mai tînără uni
tate industrială din oraș : fabrica 
de zahăr. • GALAȚI. A început 
prima ediție a „Colocviului despre 
arta comediei", manifestare teatra
lă ce reunește, timp de o săptămînă, 
un număr de 10 colective teatrale 
din Capitală și din țară. întreprin
derea Laminorul de tablă găzduieș
te expoziția de pictură a elevilor 
școlii populare de artă e CLUJ. Cu 
prilejul inaugurării noii stații Făget 
a Observatorului astronomic din 
Cluj-Napoca, în această localitate se 
desfășoară lucrările Colocviului na
țional de astronomie și cercetări spa
țiale. Participă specialiști din întrea
ga țară. Galeria Fondului plastic 
găzduiește expoziția județeană de 
pictură și sculptură, o ARGEȘ. Un 
festival-concurs, „Argeșule, plai, de 
dor", a avut loc la Casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești. La Le
șești a avut loc simpozionul „Pa
gini glorioase din lupta poporului 
român pentru independența națio
nală". • IAȘI. Asociația scriitorilor

din Iași și-a constituit un cenaclu 
literar a cărei primă manifestare 
s-a ținut la întreprinderea mecani
că „Nicotină". La clubul „Femina" 
au fost prezentate conferințele 
„Crearea P.C.R." și „Lupta poporu
lui român pentru independență na
țională și participarea femeilor la 
această luptă". La Muzeul politeh
nic din Iași a avut loc simpozionul 
„Momente din dezvoltarea radio- 
tehnicii — realizări și perspective". 
Biblioteca orășenească din Pașcani 
a deschis o expoziție de carte pe 
tema „Principiile eticii și echității 
socialiste în viața societății noas
tre". • ALBA. O expoziție cu 
tema „Femeia în arta fotogra
fică" a fost inaugurată la Mu
zeul de istorie din orașul Aiud. în
treprinderea cinematografică jude
țeană a organizat la Clubul mun
citoresc din Cugir un schimb de 
experiență privind „Mesajul artis
tic — implicații etice și umane". 
• MEHEDINȚI. La Șantierul naval 
din Drobeta Turnu-Severin s-a or
ganizat o expoziție cu ultimele 
cărți ale Editurii politice. La Rogo
va, Vinjuleț, Pătulele, Gruia, Pris
tol, Girla Mare și Salcia a fost pre
zentat simpozionul cu tema : „In
dependența — visul de veacuri al 
națiunii noastre". La cabinetul de 
științe sociale din Baia de Aramă 
s-a organizat un simpozion cu 
tema : „30 de ani de la alegerile 
parlamentare din 19 noiembrie 
1946". • MARAMUREȘ. La Sighe- 
tu Marmației a avut loc premiera 
filmului documentar color „Diplo
me maramureșene", realizat de stu
dioul „Alexandru Sahia" în regia 
lui Paul Orza, după un scenariu de 
Romulus Zaharia. Muzeul județean 
a deschis expoziția „Perenitatea în 
meșteșugurile populare — olăritul". 
Corul și orchestra de cameră ale 
Liceului de muzică și arte plastice 
din Baia Mare au prezentat con
certul „Pagini din literatura corală 
românească", o OLT. La liceul 
„Radu Greceanu" din Slatina a 
avut Ioc un simpozion pe tema „A- 
sigurarea reușitei la învățătură pe 
calea sprijinirii diferențiate a ele
vilor". Au participat peste 500 de 
învățători, profesori și educatori 
din școlile județului.

Corespondenții „Scînteii"

mine. Nu sîntem încă in 
stadiul în care opinia pu
blică să se delimiteze net 
de șmecher, de coțcar, de 
bețiv, oricîte foiletoane 
s-ar scrie. Corpul social 
trebuie să lupte, după pă
rerea mea, altfel.

Vreau să salut cu bucu
rie grija care se arată 
pentru limba română, pen
tru rostirea ei corectă, ca 
și repunerea limbii latine 
în drepturile ce i se cu
vin, drepturi de care unii 
au frustrat-o. Toate țările 
își respectă limba, unele 
duc chiar campanii vehe
mente pentru apărarea ei, 
sancționind (ca în Franța) 
pe cei ce se exprimă pocit 
sau cu citate inutile din 
limbi străine. La noi se 
pune, după părerea mea, 
problema nu numai de a 
se vorbi o limbă corectă, 
gramaticală, ci de a o 
intona intr-un mod decent,

cult, de a părăsi verbiajul 
mahalagesc, mitocănesc pe 
care îl practică uneori 
chiar pretinși intelectuali 
cu subțirime, de a feri 
limba de aluviunile obsce
ne, de grosolăniile, de po
luarea fonică ce a infestat 
mulți tineri și constituie 
un spectacol degradant al 
străzii, în special în Bucu
rești. Un asemenea verbiaj 
corupt nu se învață în 
școală, dar unele școli îl 
tolerează într-un mod inex
plicabil, din aceeași lipsă 
de sancțiune. Cum fenome
nul e proliferant, preocupă
rile pentru asanarea lui 
trebuie să fie și ele incluse 
în ceea ce numim „educa
ția elementară". Tocmai 
pentru a da dovadă de o 
înțelegere corectă a docu
mentului de care vorbeam 
la începutul acestor însem
nări.

tv
PROGRAMUL I

14,15 Rugbl : România — Maroc.
16,00 Teleșcoalâ.
17.20 Itinerar sovietic : Tiumenia — do

cumentar.
17.30 Consultații în ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor șl cursantilor din 
invățâmlntul politico-ideologic.

18,00 Baschet masculin : Steaua Bucu
rești — Beșiktaș Istanbul.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : „Unde ne sînt ro

manticii
20,35 Telecinemateca : Ciclul „Mari ci

neaști" — Henry King. Filmul „la 
bătrînul Chicago".

22,10 Telejurnal.

PROGRAMUL n
20,00 Pe teme economice.
20.20 Film documentar : „o expediție 

românească in Sahel".
20.30 Armonii intime : Fr. HfindeL
21.20 Telex.
21,25 O viață pentru o idee : Petrach® 

Poenaru.
21,55 Clntece populare.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările dumneavoastră prietenești adresate 
cu prilejul Zilei naționale a Austriei.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că bunele relații dintre țările 
noastre se vor adinei in continuare în interesul păcii și al colaborării 
internaționale, spre binele celor două popoare ale noastre.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria

întrevederi ale delegației parlamentare 
indiene

Marți dimineață, delegația parla
mentară indiană condusă de B. R. 
Bhagat, președintele Camerei Repre
zentanților din Parlamentul Republi
cii India, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită de 
prietenie în țara noastră, a avut în
trevederi cu George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică româno-indiană.

în cadrul convorbirilor -au fost a- 
bordate probleme de interes reciproc, 
apreciindu-se că în prezent există 
largi posibilități de dezvoltare în 
continuare a colaborării și cooperării 
româno-indiene pe multiple planuri.

A fost de față S. L. Kaul, amba
sadorul Indiei la București.

Cu prilejul împlinirii a șase ani de la declanșarea 
mișcării de redresare din Republica Arabă Siriană

Cu prilejul împlinirii a 6 ani de 
la declanșarea mișcării de redresare 
din Republica Arabă Siriană — 16 
noiembrie 1970 — Asociația de prie
tenie româno-siriană și Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au organizat marți după- 
amiază, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., 
o adunare dedicată acestui eveni
ment.

Au luat cuvîntul scriitorul Nicolae 
Dragoș. vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-siriană, și Yahia 
Al-Najjad, prim-secretar al organi
zației județene Soueida a Partidului 
Baas Arab Socialist, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie Siria — 
România, șeful delegației culturale a 
asociației, care face o vizită în țara 
noastră în cadrul schimburilor din
tre cele două asociații.

e SPORT • SPORT O SPORT © SPORT © SPORT @ SPORT

Azi, la București, Atena și Timișoara

SPORTIVI ROMANI IN INIILNIRI INTERNAȚIONALE
• RUGBI : România—Maroc, în cadrul C.E. • SCRIMĂ : Echipele 
noastre la a IX-a ediție a Balcaniadei • BASCHET : Steaua 
București—Besiktas Istanbul în „Cupa cupelor" ® FOTBAL : 

România—R. F. Germania (echipe secunde)
Pe terenul central din „Parcul Co

pilului** va avea loc astăzi o nouă 
partidă internațională de rugbi 
în cadrul campionatului european 
F.I.R.A. Selecționata României va 
întîlni, în cel de-al treilea meci al 
său din actuala ediție a C.E., echipa 
Marocului. După strălucita victorie 
repurtată duminică în fața reduta
bilei echipe a Franței, evoluția rug- 
biștilor noștri este așteptată cu și 
mai mare interes de amatorii spor
tului cu balonul oval.

Echipa Marocului (învinsă dumi
nică, la Varșovia, cu 13—7 de Polo
nia, tot în cadrul C.E.) va prezenta
— așa cum a declarat antrenorul ei
— următorul „15“ : Lamgamar, Cha- 
midi, Zaoui, Moussahi, El Mansouri, 
Moumen, Belfarti, Chikuadui — Ga- 
choui, Bougja Azis — Bennouri, 
Bougja Abdurahlm, Bougja Nacer, 
Bouzza — M. Barki.

Din lotul formației române fac 
parte, printre alții, Dinu, Bucos, Dă- 
răban. Alexandru, Paraschiv, Mușat, 
Stoica, Nica. Jocul începe la ora 14,15 
și va fi arbitrat de francezul Michel 
Messan.

★
La Atena, In palatul sporturilor 

„Spyros Louis**, încep astăzi Jocurile

Rodnica activitate
Situată în inima zonei indus

triale a municipiului Botoșani, 
întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb a devenit în 
cei 3 ani de existență o unita
te de prestigiu. Pe baza con
tractelor încheiate cu aproape 
100 de întreprinderi ale indus
triei ușoare și din alte ramuri, 
aici se produc și se livrează 
beneficiarilor din țară peste 
2 000 de repere (piese de schimb) 
și zeci de ansamble și utilaje.

Pe primele 10 luni ale anu
lui curent, întreprinderea a do- 
bindit rezultate economice bune, 
planul la producția marfă fiind 
depășit cu 1,6 milioane lei, iar 
productivitatea muncii cu 1300 
lei pe angajat ; s-au realizat în
semnate economii de combusti
bil și energie. „La baza acestor

Ambasadorul Indiei la București, 
S. L. Kaul, a oferit marți o recepție 
în cinstea delegației parlamentare in
diene, condusă de B R. Bhagat, pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
din Parlamentul Republicii India, 
care se află într-o vizită de priete
nie în România.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte ai 
M.A.N., Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, președintele păr
ții române în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică și 
tehnico-științifică româno-indiană, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale M.A.N., membri ai con
ducerii Asociației de prietenie româ
no-indiană, deputați, alte persoane 
oficiale, oameni de știință, artă și 
cultură. (Agerpres)

La adunare au luat parte membri 
ai comitetului de conducere al Aso
ciației de prietenie româno-siriană, 
reprezentanți ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, I.R.R.C.S., Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

A participat, de asemenea, dele
gația de femei din Republica Arabă 
Siriană, condusă de Hajar Sadek, 
președinta Uniunii femeilor siriene, 
care face o vizită în tara noastră la 
invitația Consiliului Național al Fe
meilor din România.

A fost prezent Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

balcanice de scrimă (ediția a IX-a). 
Primele probe — floretă și sabie (in
dividual masculin). Miine — proba 
feminină de floretă și proba de 
spadă.

întrecerile vor reuni reprezenta
tivele Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
României și Turciei. De reținut că la 
precedenta ediție (anul trecut la 
Belgrad), scrima românească a obți
nut toate titlurile puse in joc.

★
Sala Floreasca din Capitală găzdu

iește astă-seară primul joc dintre 
echipa Steaua București și formația 
turcă Besiktas Istanbul, contînd pen
tru optimile de finală ale „Cupei cu
pelor** la baschet masculin. Meciul 
începe la ora 17,45.

★
La Timișoara se va desfășura as

tăzi după-amiază întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre se
lecționatele secunde ale României și 
R. F. Germania. Din lotul echipei 
române fac parte, printre alții, por
tarul Iordache, fundașii Anghelinî, 
Păltinișan, Vigu, mijlocașii Romilă, 
Kun II, atacanții I. Moldovan, Dă- 
nilă și Radu II. în deschidere se in- 
tîlnesc selecționatele de tineret ale 
Banatului și Voivodinei (Iugoslavia).

a unei noi unități industriale botoșănene
rezultate — ne-a spus tovarășul 
Marin Georgescu, inginerul șef 
al unității — stau în principal 
două elemente: ridicarea cali
ficării oamenilor și înnoirea 
continuă o producției. în acest 
an, de exemplu, au absolvit 
cursurile de perfecționarea pre
gătirii profesionale un număr 
de aproape 500 de angajați în 
sctoarele productive și din cele 
auxiliare, iar alți 280 le frec
ventează în momentul de față. 
De pregătirea lor se ocupă cei 
mai buni specialiști din între
prindere care îi ajută să asi
mileze atît cunoștințele teore
tice, cît și cele practice. Aceasta 
a făcut ca, în ansamblu, să 
crească în acest an cu o cate
gorie încadrarea medie a per
sonalului. Competența profe-

Primire Ea primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, 
marți după-amiază, pe Maciej Wi- 
rowski, ministrul industriei chimice 
din Republica Populară Polonă, care 
face o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost subli
niată evoluția ascendentă a relații
lor de colaborare dintre România și 
Polonia, raporturi ce se desfășoară 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășii

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republ

La Ministerul Afacerilor Externe 
s-au desfășurat marți convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Zambia. Siteke Gibson Mwale.

Cu acest prilej, a fost analizat 
modul în care se îndeplinesc înțele
gerile convenite cu ocazia întîlniri
lor la nivel înalt, exprimîndu-se sa
tisfacția față de cursul ascendent al 
relațiilor pe multiple planuri ce s-au 
statornicit și se dezvoltă între 
România și Zambia. în cursul con
vorbirii s-au degajat puncte de ve
dere comune în ceea ce privește 
largile posibilități de extindere și 
diversificare a cooperării româno- 
zambiene în diferite sectoare ale e- 
conomiel, de intensificare a schim
burilor comerciale, de întărire a con
lucrării dintre cele două țări in do
meniile politico-diplomatic, tehnico- 
științific, cultural.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale vieții internaționale.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă, au participat 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Alberto 
Nkanda Kalyati, ambasadorul Zam- 
biei în țara noastră, și persoanele 
care-1 însoțesc pe ministrul zambian.

★
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al României a oferit un di
neu în onoarea ministrului afaceri
lor externe al Zambiei.

Au luat parte Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Accesul publicului la patinoarul 

artificial din parcul sportiv „23 Au
gust" se face după următorul pro
gram : joia și sîmbăta între orele 17— 
19, duminica între orele 10—12 și 
17—19.
• în meci tur pentru optimile de 

finală ale „Cupei cupelor" la hand
bal masculin, S.C. Magdeburg (R.D. 
Germană) a întrecut, pe teren pro
priu, cu 28—20 (13—7) formația Elek- 
tromos Budapesta.

• La Banja Luka, în meci pentru 
turul doi al Cupei campionilor euro
peni la handbal masculin, Ț.S.K.A. 
Moscova — Borac Banja Luka 26—23 
(14—3).
• La Hamburg, în meci retur pen

tru „Cupa campionilor europeni" la 
volei masculin. Real Madrid — S.V. 
Hamburg 3—0 (15—10, 15—6, 15—6). 
învinși cu 3—2 în primul joc, 
voleibaliștii spanioli s-au calificat 
pentru turul II.
• Pugilistul mexican Carlos Za

rate și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria cocoș, învin- 
gîndu-1 prin KO, în repriza a patra, 
pe japonezul Waruingge Năkayama.

• în clasamentul general al „Ma
relui Premiu — F.I.L.T." conduce 
mexicanul Raul Ramirez (853 punc
te), urmat de Manuel Orantes (Spa
nia) — 811 puncte, Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 700 puncte, Eddie Dibbs 
(S.U.A.) — 687 puncte, Harold Solo
mon (S.U.A.) — 561 puncte. Ilie
Năstase (cu 405 p.) ocupă locul 11.

• Ieri, la Londra, în prima zi a 
turneului de tenis contînd pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T." s-a înre
gistrat o surpriză : Haroon Rahim 
(Pakistan) l-a eliminat cu 7—6, 6—4 
pe Harold Solomon (S.U.A.), al 6-lea 
favorit al concursului.

sională a oamenilor ne-a per
mis să modificăm rapid struc
tura producției în funcție de so
licitările partenerilor noștri de 
colaborare și să nu mai avem 
în momentul de față nici un fel 
de refuzuri de calitate".

Cu rezultate pozitive pentru 
bunul mers al întreprinderii 
s-au soldat și eforturile depuse 
in direcția diversificării pro
ducției, modernizării și crește
rii nivelului ei de tehnicitate. 
A fost înființat un atelier de 
prototipuri unde se asimilează 
noile repere, precum și utilajele 
pentru autodotare. Din această 
ultimă categorie s-au realizat 
aici în ultima perioadă un 
cuptor de menținere a tempe
raturii metalului lichid (E. Na- 
zarie).

Nicolae Ceaușescu și Edward Gie- 
rek. Totodată, au fost evidențiate 
noi posibilități de amplificare a co
laborării și cooperării economice, in
dustriale și tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
participat Mihail Fiorescu, ministrul 
industriei chimice.

A fost prezent Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

icii Zambia
terior și cooperării economice inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, loan 
Bogdan, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, precum 
și persoanele oficiale române și 
zambiene prezente la convorbiri.

în timpul dineului, cei doi miniș
tri de externe au toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a președintelui 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republicii 
Zambia, Kenneth David Kaunda, 
pentru prietenia și colaborarea din
tre țările noastre, subliniind că 
această vizită constituie o nouă ex
presie a dorinței reciproce de a dez
volta relațiile româno-zambiene, în 
interesul ambelor popoare, al coope
rării și înțelegerii între națiuni.

★
Ministrul zambian a depus, marți 

dimineață, o coroană de flori la Mo
numentul eroilo luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
în cursul zilei, oaspetele a vizitat 

întreprinderea de mașini agricole 
„Semănătoarea", Muzeul de istorie a 
Republicii Socialiste România, pre
cum și cartierul bucureștean Drumul 
Taberei.

Reuniune națională 
a muzeografilor

Reuniunea muzeografilor din în
treaga țară, care s-a desfășurat timp 
de patru zile la Muzeul „Țării Cri- 
șurilor" din Oradea, în cadrul ma
nifestărilor „Crisia ’76", și-a înche
iat lucrările. Reuniunea a avut ca 
temă „Muzeul contemporan — fac
tor activ în realizarea educației ti
neretului**. Aproape 100 de comuni
cări au prezentat specialiști de ia mai 
multe muzee din țară, evidențiind 
rolul important al muzeului în ac
tivitatea de educare patriotică a ti
nerei generații. Cu colaborarea parti- 
cipanților, a reprezentanților organi
zațiilor de pionieri și U.T.C., a unor 
cadre didactice, au fost organizate 
acțiuni aplicative, dezbateri pe mar
ginea unor lucrări de artă plastică 
realizate de tineri din întreaga țară, 
lecții tematice cu caracter practic. 
Concluziile reuniunii constituie o 
bună bază de generalizare a expe
rienței pozitive, dobîndită de institu
țiile muzeale, în aplicarea în viață 
a programului ideologic al partidu
lui. (Dumitru Gâță).

Pregătiri pentru tradiționala 
„Lună a cadourilor44

într-o serie de magazine 
bucureștene au început să apa
ră, in aceste zile, primele semne 
ale „Lunii cadourilor". Ce nou
tăți va aduce această tradițio
nală manifestare ediția 1976 in 
rafturile unităților comerciale ?

— Pentru noi — ne spune to
varășul Mihai Comaroni, direc
tor adjunct al Direcției generale 
comerciale a municipiului Bucu
rești — programul pregătirii în
tregii rețele comerciale in ve
derea satisfacerii solicitărilor 
multiple, specifice acestei peri
oade, este o problemă de strictă 
actualitate. Principala problemă 
care ne preocupă acum este, 
bineînțeles, asigurarea unui fond 
cît mai bogat de mărfuri, și în
deosebi a acelor sortimente 
pentru care cererile vor crește 
simțitor. în momentul de față 
putem aprecia, de pildă, că în 
luna decembrie vom putea pune 
Ia dispoziția cumpărătorilor un 
volum de mărfuri din sectorul 
nealimentar cu circa 14 la sută 
mai mare decît desfacerile din 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Sporuri mai mari au 
fost prevăzute Ia unele grupe 
cum sînt țesăturile de lînă (49 
la sută), confecțiile, încălțămin
tea de piele, din înlocuitori și 
din cauciuc, jucăriile și podoabe
le pentru pomul de iarnă. Tot
odată, se vor asigura sporuri 
considerabile și pentru mărfu
rile din sectorul alimentar, a- 
cordîndu-se în același timp o 
atenție mai mare și condițiilor

Cronica zilei
Sosirea unei delegații de 

primari din California. Mart‘ 
a sosit în Capitală o delegație de pri
mari din California, care efectuează 
o vizită în țara noastră la invitația 
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de repre
zentanți ai Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare, ai Con
siliului popular al municipiului 
București, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei Statelor Unite la București.

Zilele filmului din Repu
blica Populară Polonă. Sub 
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, marți seara au Început 
în Capitală Zilele filmului din Repu
blica Populară Polonă, acțiune în
scrisă în planul de colaborare cul
turală dintre cele două țări. în des
chidere, la Casa filmului, a fost pre
zentată, in spectacol de gală, pelicu
la „Jaroslaw Dabrowski", o recentă 
coproducție a studiourilor poloneze 
și sovietice, în regia lui Bohdan Po- 
reba, cu Zygmunt Malanowicz, dis
tins cu premiul de interpretare mas
culină la Festivalul internațional de 
la Karlovy Vary din acest an, și Mal- 
gorjada Potocka, interpreții princi
pali, oaspeți ai țării noastre cu acest 
prilej. Filmul reface cu mijloacele 
sale specifice biografia unui cunos
cut erou al poporului polonez care 
a avut un rol important în insurec
ția din ianuarie 1863 și care și-a în
cheiat viața cu sacrificiul suprem pe 
baricadele Comunei din Paris.

înaintea spectacolului de gală au 
rostit scurte alocuțiuni Eugen Mân
drie, directorul Casei de filme numă
rul trei, și Witold Kierebinski, direc
tor în Direcția generală a cinemato
grafiei polone, conducătorul delega
ției care ne vizitează țara cu aceas
tă ocazie.

Au asistat loan Jinga, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții noastre cultural- 
artistice.

Erau prezenți Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră, membri 
ai corpului diplomatic.

în continuarea Zilelor filmului din 
R. P. Polonă, publicul bucureștean va 
mai putea viziona producțiile cine
matografice „Războiul meu, dragos
tea mea", care reconstituie atmosfe
ra primelor zile ale celui de-al doi
lea război mondial reflectată în con
știința unui adolescent, și „Familia 
Dulscy", avînd la bază renumita pie
să „Moralitatea doamnei Dulska" de 
Gabriela Zapolska.

Aceeași manifestare artistică va fi 
organizată și în municipiile Timișoa
ra și Arad.

Expoziție de gravură ja
poneză. La Muzeul de art® 01 
Republicii Socialiste România, unde 
recent a fost deschisă expoziția de 
gravură japoneză, itinerată și in ora
șele Timișoara, Cluj-Napoca și Craio
va, a avut loc marți o seară cultu
rală dedicată acestei țări. Numero
sul public prezent la manifestare a 
ascultat o conferință despre „Stampa 
japoneză", susținută de Isaburo Oka, 
critic de artă și director al Muzeului 
districtului Gumma din Japonia. Au 
rulat filmele „Gravura japoneză 
clasică" și „Miniatura japoneză în 
artă și știință".

A fost prezent ambasadorul Japo
niei la București, Ryoko Ishikawa.

de prezentare a acestora. Creș
teri substanțiale au fost prevă
zute la produsele zaharoase, 
care se vor desface în propor
ție de circa 70 la sută sub for
mă preambalată. în 200 de ma
gazine alimentare se vor orga
niza expoziții cu vînzare de 
produse zaharoase sau raioane 
speciale cu cadouri, iar în alte 
75 se vor desface și articole de 
podoabă pentru pomul de iarnă.

— Ce ne puteți spune despre 
cadourile pregătite de unitățile 
de alimentație publică 7

— în luna decembrie vom a- 
sigura cu circa 200 tone mai 
multe produse de cofetărie și 
bucătărie decît în luna respectivă 
a anului trecut. Toate cofetăriile 
și restaurantele vor organiza ex
poziții permanente și standuri 
de desfacere a citricelor, un nu
măr de 185 cofetării, 42 pati- 
serii-simigerii, 20 unități gospo
dina, precum și marile restau
rante vor prelua comenzi anti
cipate pentru preparate culinare 
și de cofetărie specifice revelio
nului. De asemenea, prin cofe
tăriile Scala, Nord, Ghiocel, Al
bina, Casa de comenzi Intercon
tinental se vor executa comenzi 
cu livrare la domiciliu. în to
tal, desfacerea de preparate și 
semipreparate va înregistra o 
creștere de circa 6 ori față de 
luna decembrie 1975, iar în ce 
privește organizarea propriu- 
zisă a revelionului, aceasta va 
fi asigurată in 160 de restauran
te pentru aproximativ 35 000 
persoane. (Dumitru Tircob).

MOSCOVA: Uzina de excavație 
de la Nazarovo

Nu a exagerat cituși de puțin 
proiectantul-șef al Centralei de 
construcții miniere „Uralmaș", B. 
Satovski, atunci cînd a spus că 
uriașul excavator cu o cupă de 100 
metri cubi, instalat la bogatul ză- 
cămint carbonifer Nazarovo, din Si
beria centrală, este de fapt „o ade
vărată uzină de extras cărbune". 
Acest agregat unical, care a început 
să extragă cărbune dintr-o carieră 
„la zi“, întrece In forță de patru ori 
mașinile similare realizate acum 
cinci ani.

Brațul macaralei, care susține 
cupa încărcată cu o greutate de 300 
tone, are lungimea de aproximativ 
100 metri. Forța energetică necesară 
punerii în funcțiune a acestui a- 
gregat este superioară aceleia fur
nizate de prima termocentra
lă construită potrivit planului 
GOELRO, cea de la Kașlrskaia.

VARȘOVIA: Pentru dezvoltarea construcției 
de locuințe sătești

Odată cu avîntul construcțiilor de 
locuințe ia orașe, in R.P. Polonă au 
fost adoptate importante măsuri 
pentru folosirea accentuată a teh
nologiilor moderne și în construc
țiile din mediul rural. Primii pași 
în această direcție au fost făcuți în 
localitatea Obornik din voievodatul 
Poznan, unde a fost dată în ex
ploatare prima „fabrică de locuin
țe" — o uzină de prefabricate mari 
— a cărei producție este destina
tă satisfacerii cerințelor sătenilor, 
în prima fază (fabrica funcționea
ză de șase luni), capacitatea de 
producție este de 2 500 de locuințe 
anual, urmînd ca ea să fie dublată 
pînă la sfîrșitul cincinalului în curs.

Tot în voievodatul Poznan a in
trat în funcțiune recent o fabrică

PRAGA: Arcul de oțel de peste Vltava
Praga — „orașul de aur", „orașul 

celor 100 de turnuri" sau al „celor 
șapte coline" — poate fi denumită, cu 
aceeași îndreptățire, „orașul po
durilor". Numai malurile Vltavei, 
ale cărei ape străbat capitala Ceho
slovaciei de la un capăt la altul, 
sînt legate între ele prin 16 poduri, 
în afara acestora însă, în perime
trul orașului există încă 278 de ast
fel de căi de acces 1 Acestora li se 
adaugă alte 94 de poduri aflate în 
construcție, dintre care un număr 
de 40 destinate în exclusivitate 
transportului feroviar.

Un pod gigant, cel mai important 
în rîndul celor în curs de constru

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a răcit ușor 

tn majoritatea regiunilor. Cerul a fost 
mai mult noros. Au căzut precipitații 
sub formă de burniță și ploaie in Ba
nat, Moldova și Dobrogea șl numai sub 
formă de ploaie In Crlșana, vestul și 
centrul Transilvaniei. în masivele Ra- 
rău șl Tarcu, precum șl tn Apuseni, 
precipitațiile au fost șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare, VIntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului, la 
ora 14, a fost cuprinsă intre 6 grade 
la Avrămenl, Joseni, întorsura Buzău
lui și Oravița șl 13 grade la Apa Nea
gră, Băilești, Mangalia și Sf. Gheorghe 
Deltă. în cursul dimineții, local, s-a 
produs ceață, tn București : Vremea

EXCURSII DE REVELION
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

BUCUREȘTI VA INVITA ÎN EXCURSII, CU OCAZIA REVELIONULUI 
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ANTREN. BUNA DISPOZIȚIE, AMBIANȚA PITOREASCA. SURPRIZE - 
TOATE ACESTEA VA AȘTEAPTA ÎN EXCURSIILE ORGANIZATE 

ÎN ORAȘELE : Sibiu, Iași, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț, Miercurea Ciuc, 
Tg. Mureș, Sf. Gheorghe, Covasna, Sovata, Craiova, Tr. Severin, 
Orșova, Tg. Jiu, Tulcea, Curtea de Argeș ;

ÎN STAȚIUNILE : Borsec, Vîlcele, Malnaș, Agapia, Călimănești, Câciulata, 
Cozia, Olănești, Pucioasa ;

PE LITORAL : Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Mangalia ;
LA CABANELE : Padina și Cheile Zânoagei.

. plății suplimentare și înscrieri la filialele de turism din Bd. Repu
blicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Bâlcescu nr. 35 A, zilnic Intre orele 8,00—20,00, 
sîmbătă 9,00—13,00.

Gigantul de la Nazarovo are o 
Înălțime egală cu aceea a unui bloc 
de locuințe cu nu mai puțin de... 20 
de etaje ! Ciclul său de lucru este 
de aproximativ un minut, timp în 
care cupa mușcă din stratul de căr
bune, după care își depozitează con
ținutul la o distanță de 195 metri, 
deplasîndu-se la o Înălțime de 43 
metri.

Noul excavator, care reprezintă 
una din importantele realizări teh- 
nico-științifice ale celui de-al X-lea 
cincinal sovietic, permite o sporire 
a productivității muncii de 3—3,5 
ori. asigurînd o extracție anuală de 
8 000 000 tone de huilă, cu cheltuieli 
minime.

O știre T.A.S.S. anunță că la 
„Uralmaș" specialiștii lucrează acum 
la construirea unui nou excavator 
gigant, cu o cupă de 120—140 metri 
cubi. (L. Duță).

modernă care produce panouri des
tinate întreprinderilor de con
strucții.

Tehnologiile respectivelor fabrici 
sînt în așa fel concepute îneît să 
permită adoptarea unui sistem elas
tic de realizare a diferite tipuri de 
locuințe. Astfel, există posibilitatea 
asamblării unor clădiri cu un etaj 
sau mai multe etaje, a unor case 
destinate unei singure familii sau 
mai multora.

Pe lingă asigurarea producției 
propriu-zise, fabricilor amintite le 
revine sarcina de a pregăti și ca
drele necesare construirii unor alte 
întreprinderi de acest gen în dife
rite regiuni ale Poloniei. (Gh. Cio- 
banu).

ire, ocupă însă un loc aparte în an
samblul lucrărilor de modernizare 
și înfrumusețare a orașului Praga, 
și aceasta nu numai din punct de 
vedere al arhitecturii, cit, mai a- 
les, datorită contribuției pe care o 
va aduce la descongestionarea tra
ficului urban, în lungime de 1200 
metri, el este integrat în magistrala 
nord-sud, pe care o prelungește 
pînă în centrul orașului. Se apre
ciază că, pe parcursul a 24 de ore, 
pe acest spectaculos arc de oțel, 
care trece pe o lungime de aproape 
700 de metri deasupra clădirilor 
din zonă, vor circula 75 000 de auto
vehicule. (C. Prisăcaru).

s-a răcit ușor. Cerul a fost mal mult 
noros. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 83 noiembrie. în țară t După o ră
cire de scurtă durată, vremea se va 
Încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros la începutul intervalului in 
estul țării unde, local, va ploua. în 
rest, ploile vor fi izolate. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile maxime vor înregistra o crește
re ușoară în ultimele zile, oscilind în 
general între 7 șl 17 grade, iar mini
mele vor fi cuprinse noaptea intre 
minus 2 și plus 8 grade. Dimineața și 
seara se va produce ceață. în Bucu
rești ! După o răcire de scurtă durată, 
vremea se va încălzi din nou. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii. Vintul va 
sufla slab pînă la rtioderat. Tempera
tura va crește ușor în ultimele zile.

• PRO Șl CONTRA 
COMUNICĂRII CU CI
VILIZAȚIILE EXTRATE
RESTRE »n timp ce un grup 
de astronomi americani s-au 
pronunțat, recent, pentru Inten
sificarea eforturilor în vederea 
captării unor eventuale mesaje 
emise de ipotetice civilizații 
extraterestre (v. știrea din a- 
ceastă rubrică în „Scînteia" 
din 13 noiembrie a.c.), alți sa- 
vanți, cum ar fi sir Martin 
Ryle, laureat al Premiului No
bel, membru al Societății regale 
de astronomie din Marea Brita- 
nie, a adresat un apel Uniunii 
astronomice internaționale, in 
sensul de a se contramanda în
cercările de comunicare cu 
eventuale alte civilizații, cel 
puțin pînă cind se va ajunge la 
un acord mondial pe acest plan. 
El a motivat această cerere prin 
teama ca nu cumva locuitorii 
altor lumi să nu fie ispitiți să 
considere Terra ca un loc de 
colonizare sau de exploatare a

unor resurse minerale. Aseme
nea supoziții vin însă în contra
dicție cu părerea generală că 
parcurgerea distanțelor de la 
Pămînt și alți aștri, eventual 
locuiți, și invers, ar dura sute, 
dacă nu chiar mii de ani. Pe 
de altă parte, partizanii intrării 
în comunicare cu lumile extra
terestre susțin că informațiile 
ce ar putea fi dobîndite în a- 
cest mod ar fi de natură să 
contribuie la soluționarea unor 
probleme ale omenirii.

• Șl TAJ MAHALUL 
ESTE !N PERICOL. Renu- 
mitul palat Taj Mahal, unul 
din splendorile arhitectonice ale 
Indiei, este amenințat și el de 
poluarea atmosferică. Marmura 
albă a edificiului, vechi de trei 
secole, este pe cale să capete o 
tentă gălbuie, ca urmare a bio
xidului de sulf emanat de o- 
biectivele industriale din apro
piere. Experții indieni au ară
tat, totodată, că ploile sînt în 
măsură să transforme bioxidul

de sulf în acid sulfuric, a cărui 
acțiune chimică ar putea aduce 
grave stricăciuni monumentu
lui. Ca atare, potrivit agenției 
indiene de presă Samachar, care 
relatează știrea, conducerea u- 
neia din întreprinderile poluan
te — e vorba de o rafinărie — 
a luat măsuri in direcția unei 
diminuări a cantității de sulf 
utilizate, ca și a desulfurizării 
unor categorii de combustibili.

o ATLAS AL RESUR
SELOR DE GHEAȚĂ. 
Specialiștii sovietici au început 
elaborarea unui atlas al resur
selor de zăpadă și de gheață 
ale planetei noastre, avînd ca 
principal obiectiv stabilirea 
cantității totale a acestor resur
se. Lucrarea este considerată ca 
deosebit de importantă și de 
actuală, deoarece ghețurile și 
zăpezile au o influență conside
rabilă asupra balanței termice 
și hidrologice a Pămîntului. 
Specialiștii consideră că, în pre
zent, volumul total al rezerve-
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lor de gheață de pe Terra este 
de aproximativ 27 de milioane 
de kilometri cubi.

• RĂCORITOA- 
R E PENTRU ESCHI
MOȘI. înghețata este un 
produs foarte căutat și la lati
tudini nordice. Astfel, din bi
lanțul unei firme scoțiene pro
ducătoare de înghețată rezultă 
că cei mai buni clienți au fost... 
eschimoșii din Extremul Nord 
canadian. Nu mai puțin de 60 
tone de înghețată au fost livrate 
in cursul acestui an în Labra
dor. De altfel, prosperitatea res
pectivei firme își are originea 
tocmai în ingenioasa idee de a 
extinde granița nordică a con
sumului de răcoritoare pînă în 
zone la care nimeni nu se gîn- 
dise că ar mai putea avea cău
tare.

• HIRTIE SOLUBILĂ. 
Un procedeu de obținere a unor 
sortimente solubile de hîrtie a 
fost pus la punct în cadrul In
stitutului de cercetări în dome
niul celulozei și hirtiei din Bra
tislava (R.S.C.). în funcție de 
dozarea diferiților compuși, se 
poate diversifica gradul și vi
teza solubilității — de la cîteva 
secunde la cinci ore. Compo
nenta de bază a noii hirtii, al 
cărei aspect nu se deosebește 
întru nimic de cel al hirtiei o- 
bișnuite, este carboximetilcelu- 
loza. Domeniile de întrebuința
re a hirtiei solubile sînt dintre 
cele mai diverse, de la medi
cină și industrie și pînă la gos
podărie. în construcții, de pildă, 
ambalarea cimentului în saci 
confecționați dintr-un astfel de 
material ar permite introduce
rea directă a cimentului în be
tonieră.

® GALERIA AUTO
PORTRETELOR. Celebra 
„Galeria degli Uffizi" din Flo
rența și-a îmbogățit nepre- 
țuitu-i tezaur artistic cu un 
autoportret donat de cunoscutul 
pictor Marc Chagall, astăzi în 
virstă de 89 de ani. Tabloul va 
fi expus, alături de autoportre
tele altor mari pictori, in nu 
mai puțin celebrul „Coridor al 
lui Vasari", care, trecind peste 
Arno, unește „Galeria degli Uf
fizi" cu Palatul Pitti din Flo
rența.

® TEZAURUL LUI TU- 
TANKHAMON LA WA
SHINGTON. La „Național 
Gallery of Art" din Washington 
va fi inaugurată miercuri cea mai 
importantă expoziție de artă 
veche egipteană organizată vre
odată în S.U.A. Amatorii ame
ricani de artă veche vor putea 
admira, între altele, un număr 
de 55 de piese de o mare va

loare istorică și artistică din ce
lebrul mormînt al lui Tutankha- 
mon, realizate în aur, alabastru, 
esențe rare de lemn și pietre 
prețioase. Expoziția, organizată 
în cadrul schimburilor culturale 
S.U.A.—Egipt, va fi prezentată 
în următoarele 30 de luni în alte 
șase mari orașe americane. între 
exponate figurează și renumita 
mască mortuară a faraonului.

• PLOMBĂ ORIGI
NALĂ. O metodă radical 
nouă de tratare a cariilor 
dentare este experimentată 
cu succes de către stoma
tologii britanici. Medicul nu 
mai intervine cu bormașina 
și nici nu se mai obturează ca
vitatea afectată. „Plombarea" 
— dacă mai poate fi numită 
astfel — constă în „spălarea" 
cariei, cîteva zile consecutiv, 
timp de 10 minute, cu o soluție 
specială pe bază de calcar. So
luția saturată formează în locu
rile atacate cristale care, trep
tat, închid caria ; ea distruge,

în același timp, microorganis
mele din pereții cavității, fără a 
afecta dinții sănătoși.

• DEPARTAMENT ÎM
POTRIVA TRAFICULUI 
CU STUPEFIANTE. Aut°- 
ritățile din Nepal au comunicat 
apropiata înființare a unui așa- 
numlt departament pentru con
trolul stupefiantelor. El va avea 
rolul de a supraveghea și asi
gura aplicarea cît mai strictă a 
măsurilor privind interzicerea 
vînzării și consumului de dro
guri în această țară. (Pedeapsa 
maximă prevăzută, valabilă atît 
pentru nepalezi, cît și pentru 
străini, este de 14 ani închisoa
re). Legiferate încă în 1974, in 
intenția de a anula reputația 
nefavorabilă pe care și-o dobin- 
dise Nepalul ca „paradis al to
xicomanilor", măsurile în discu
ție nu și-au dovedit pe deplin 
eficacitatea, ajungîndu-se astfel 
la hotărirea creării departamen
tului amintit.
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SE NORMALIZEAZĂ 
SITUAȚIA LA BEIRUT

• Au reapărut pietonii șl au
tomobilele pe străzile orașu
lui • Se deschid magazinele 
și școlile • Primele măsuri 
pentru reluarea activității 
organelor de stat • Schimba
re de terminologie în emisiu

nile posturilor de radio
BEIRUT. Agenția France Presse 

transmite că, pentru prima dată în 
ultimele opt luni, populația Beiru
tului a cunoscut o noapte Cu adevă
rat calmă, fără bombardamente și 
fără schimburi de focuri.

„Operațiunea Beirut" — cum a 
fost denumită intrarea forțelor 
arabe de descurajare în capitala li
baneză — s-d desfășurat fără inci
dente.

Forțele arabe de descurajare și-au 
instituit controlul, în conformitate 
cu prevederile acordurilor de la 
Riad și Cairo, asupra principalelor 
sectoare vitale din oraș și suburbiile 
sale : aeroportul, rezervoarele de 
carburanți de la Daura (suburbia 
nordică a Beirutului), Biroul pentru 
electricitate al Libanului și portul. 
Ele au luat, de asemenea, poziții în 
interiorul clădirilor unde se află sta
țiile de radio aparținînd celor două 
părți adverse, precum și de televi
ziune.

Capitala libaneză și-a regăsit acea 
atmosferă specifică de animație, de 
liniște și calm, uitată însă de mult. 
Tn timp ce „căștile verzi" — ale că
ror efective în capitală se ridică la 
11 200 oameni — își consolidează po
zițiile, zgomotul automobilelor, care 
au reînceput să circule, îl înlocuieș
te treptat pe cel al schimburilor de 
focuri, iar strigătele micilor vînzători 
de ziare ce au împînzit din nou 
străzile se amestecă cu clacsonatul 
mașinilor.

Peste tot, în cele două sectoare a- 
flate, pînă luni, sub controlul părți
lor adverse, se reiau activitățile ci
tadine. Febra obișnuită a revenit în 
sectorul comercial al orașului, școlile 
s-au redeschis și ele, iar pietonii au 
luat o alură destinsă.

Pe acest fundal, președintele Elias 
Sarkis a dat dispoziții privind reîn
ceperea activității în ministere și în 
alte organisme guvernamentale în- 
tr-un interval de 10 zile.

De asemenea, o schimbare radicală 
în terminologia folosită, de peste un 
an, de diferitele posturi de radio din 
Liban a intervenit în ultimele 48 de 
ore — scrie agenția France Presse. 
Se constată, astfel, că fiecare din 
posturile de radio a încetat complet 
atacurile la adresa părții adverse.

Întrevedere
palestineano-americană
CAIRO 16 (Agerpres). — Un re

prezentant al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei s-a Întîlnit, 
luni, cu trei senatori americani care 
fac parte din grupul aflat în vizită 
oficială la Cairo — informează agen
ția U.P.I., citind postul de radio 
Vocea Palestinei. întrevederea s-a 
axat pe examinarea ansamblului si
tuației din Orientul Apropiat — 
menționează agenția citată.

„Instaurarea păcii în Orientul Apropiat 
necesită găsirea unei soluții juste 

pentru problema palestineană64
Declarația directorului Biroului Politic al O.E.P. în Adunarea 

Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).

— Luni după-amiază. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a trecut la aborda
rea „problemei palestinene". Drept 
bază a dezbaterilor servește un ra
port elaborat de „Comitetul pentru 
drepturile palestinenilor", organism
— compus din 20 de state membre
— creat anul trecut de Adunarea 
Generală a O.N.U.

Documentul conține un program 
în două etape, vizind reîntoarcerea 
la casele lor a palestinenilor stră
mutați, și recomandă data de 1 iunie 
1977 drept dată-limită a încheierii 
retragerii complete a Israelului de 
pe teritoriile ocupate prin războiul 
din 1967. De asemenea, în raport se

Vizita tovarășului L. I. Brejnev 
in Iugoslavia

Continuarea convorbirilor cu tovarășul I. B. Tito
BELGRAD 16 (Agerpres). — La 

Belgrad au continuat, marți, convor
birile dintre Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele U.C.I., și Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
aflat într-o vizită de prietenie în Iu
goslavia.

La convorbiri au participat din 
partea iugoslavă E. Kardeli, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I. și al 
Prezidiului R.S.F.I., V. Jarkovici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I., 
Stane Dolanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Gemal Biedici, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., președintele Con

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
asupra cererii R. S. Vietnam 
de a fi primită în O. N. U.

• Deși proiectul de rezoluție prezentat de 11 state, 
între care și România, a întrunit 14 voturi, veto-ul 
reprezentantului S.U.A. a blocat admiterea R.S.V. 
în cadrul Națiunilor Unite • Intervenția reprezentan

tului țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores

pondentul nostru transmite : Consi
liul de Securitate și-a reluat luni 
dezbaterile asupra cererii Republicii 
Socialiste Vietnam de a fi primită 
în O.N.U. împreună cu această ce
rere, consiliului i-a fost înaintat un 
proiect de rezoluție, semnat de un 
grup de 11 state membre ale acestui 
for, între care și România, prin care, 
în esență, se cerea consiliului să re
comande Adunării Generale primirea 
R.S. Vietnam în organizație.

în raportul prezentat Consiliului 
de Securitate de Comitetul său pen
tru admiteri de noi membri se sub
liniază că, în ședința sa din 10 no
iembrie, toți membrii comitetului, cu 
excepția reprezentantului S.U.A., 
s-au pronunțat în favoarea "primirii 
în O.N.U. a Republicii Socialiste 
Vietnam.

în sprijinul celor două documente 
au luat cuvîntul, în cursul ședințelor 
de luni, reprezentanții a 13 state. 
Contra cererii și proiectului de re
zoluție nu a vorbit nimeni.

Vorbitorii au argumentat justețea 
cererii R.S. Vietnam și netemeini
cia poziției S.U.A. care se opun ad
miterii în O.N.U. a acestui stat iu
bitor de pace, relevînd că nu există 
absolut nici o justificare pentru a 
nega dreptul R.S. Vietnam de a de
veni stat membru al O.N.U.

Supus votului Consiliului de Secu
ritate. proiectul de rezoluție al ce

Declarația M. A. E. al R.. S. Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.S. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în legătură cu veto-ul opus de dele
gația Statelor Unite la cererea de 
admitere a R.S. Vietnam în O.N.U., 
în care se arată că Guvernul Re
publicii Socialiste Vietnam a adop
tat o politică externă de pace, prie
tenie și cooperare și a declarat do
rința sa de a stabili relații normale 
cu țări avînd regimuri sociale dife
rite, pe baza respectării independen
ței și suveranității, a egalității $1 
avantajului reciproc.

recomandă ca teritoriile evacuate de 
trupele israeliene să fie preluate d» 
Națiunile Unite, care, în cooperare 
cu Liga Arabă, să le predea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

★
Directorul Biroului Politic al Or

ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Farouk Kaddoumi, a declarat, 
în cadrul Adunării Generale a 
O.N.U., că nu poate fi realizată rein- 
staurarea păcii în Orientul Apropiat 
fără găsirea unei soluții juste pentru 
problema palestineană, bazată pe re
cunoașterea dreptului palestinenilor 
de a se reîntoarce la căminele lor și 
de a stabili un stat palestinean in
dependent. 

siliului Executiv Federal al R.S.F.I., 
alte persoane oficiale, iar din partea 
sovietică — A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R S.S., K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., alte persoane ofi
ciale.

în cadrul convorbirilor a continuat 
examinarea problemelor actuale ale 
relațiilor internaționale, ale mișcării 
comuniste mondiale, ale luptei pen
tru promovarea destinderii, pentru o 
pace trainică și progres social. Au 
fost examinate, de asemenea, unele 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor și colaborării re
ciproce prietenești.

lor 11 state a întrunit 14 voturi, 1 
contra (Statele Unite) și nici o ab
ținere. Cu toate acestea, S.U.A. fiind 
membru permanent al consiliului, 
votul lor negativ echivalează cu veto 
și, ca atare, proiectul de rezoluție 
nu a fost însușit de consiliu.

După vot au luat cuvîntul mal 
mulți reprezentanți ai statelor mem
bre ale consiliului, între care și am
basadorul Ion Datcu, care a expri
mat regretul delegației române față 
de situația creată datorită vetoului 
practicat de delegația S.U.A. Pentru 
noi această atitudine rămîne de ne
justificat, așa cum apare și în ochii 
popoarelor lumii care au urmărit 
lucrările consiliului, arăta reprezen
tantul român. Explicațiile date de 
delegația americană sînt bazate pe 
fapte care se referă la trecut. Noi 
credem că ar trebui să privim mai 
degrabă spre viitor, care nu poate fi 
decît un viitor bazat pe principiile 
noi ale relațiilor dintre state, care 
să promoveze dreptatea, egalitatea și 
echitatea pretutindeni, pentru cei 
mari și mici, atit pentru membrii 
permanenți, cît și pentru celelalte 
țări. In încheiere, ambasadorul ro
mân și-a exprimat convingerea că și 
de această dată cauza justă a cura
josului popor vietnamez va triumfa 
și că acesta își va lua, cît mai cu- 
rînd, locul său legitim în organiza
ție, dînd astfel expresie voinței cva
siunanime a membrilor O.N.U.

Aprobarea cererii Vietnamului de 
a fi primit în O.N.U. de către 
peste 90 șefi de delegații In tim- 

dezbaterilor generale ale A- 
ca și votul din

pul 
dunării Generale, 
Consiliul de Securitate de la data de
15 noiembrie dovedesc că Vietnamul 
se bucură de simpatia profundă și 
de sprijinul ferm al multor prieteni 
în lume. Opunînd un vot negativ — 
se arată în declarație — S.U.A. au 
profitat încă o dată de dreptul lor 
de veto, împiedicînd admiterea Viet
namului în O.N.U. Procedînd astfel, 
Statele Unite contravin spiritului și 
literei Cartei O.N.U.

Utilizînd problema americanilor 
dispăruți ca pretext pentru veto-ul 
lor, S.U.A. nu au făcut altceva de
cît să încerce să inducă în eroare 
opinia publică. Este clar că proble
ma persoanelor dispărute este o 
chestiune postbelică, limitată la ca
drul relațiilor dintre cele două țări 
și la care se referă Acordul de 
la Paris asupra Vietnamului. Această 
problemă, ca și cea referitoare la 
obligația S.U.A. de a contribui la re
construcția țării după război, așa cum 
este prevăzut în Acordul de la Paris, 
sînt în prezent examinate de către 
reprezentanții celor două țări, în ca
drul reuniunilor de la Paris. S.U.A.
— se spune în declarație — nu au 
dreptul de a lega problema persoa
nelor dispărute de admiterea Viet
namului în O.N.U.

Guvernul Republicii Socialiste Viet
nam va face tot ce-i va sta în pu
tință pentru a contribui cu consec
vență la cauza păcii, securității și 
progresului social în lume, în con
formitate cu principiile Cartei 
O.N.U.

BONN

Convorbiri româno - vesl-germane
BONN 16 — Corespondentul nos

tru transmite : Gheorghe Oprea,, 
viceprim-ministru al guvernului 
României, s-a întîlnit marți cu Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar fe
deral, ministrul afacerilor externe, 
în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme ale relațiilor bilate
rale, precum și aspecte ale vieții 
internaționale. Subliniindu-se cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a schimbu
rilor și cooperării economice româ
no—vest-germane, au fost evidențiate 
perspectivele favorabile extinderii șl

Conferința privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei din nou aminată

GENEVA. Doi dintre liderii miș
cărilor de eliberare din Rhodesia — 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe — 
au respins, marți, la Geneva, pro
punerea britanică de compromis pri
vind data proclamării independenței 
acestei țări — informează agenția 
France Presse. Drept urmare, după 
reuniunea de marți, care a durat 
doar 15 minute, adaugă agenția, con
ferința privind viitorul cpnstituțio- 
nal al Rhodesiei a fost amînată din 
nou, sine die.

Considerând ca posibilă încheie
rea conferinței de la Geneva la sfîr- 
șitul lunii noiembrie, propunerea 
britanică are în vedere proclamarea 
independentei Rhodesiei într-un in
terval de 12—15 luni de la această 
dată. în funcție de realizarea proce
durilor administrative și constitu
ționale necesare transferării puterii 
către populația de culoare, majori
tară în țară.

într-o conferință de presă, cei doi 
lideri au relevat că declarația bri
tanică în legătură cu accesul la in
dependență a Rhodesiei este „impre
cisă și evazivă în problema crucială 
a stabilirii unei date ferme pentru 
obținerea independenței Zimbabwe". 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe au 
cerut din nou ca data independenței 
Rhodesiei să fie stabilită în mod ferm 
la 1 decembrie 1977. Cei doi lideri

agențiile de presă transmit:
Delegația Frontului Uni

tății Socialiste din Româ
nia, condusa de tovarășul Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., care face o vizită oficială 
de prietenie în R. P. Bulgaria, a a- 
vut marți o întîlnire la Consiliul Na
țional al Frontului Patriei cu Pen- 
cio Kubadinski, membru al Biroului 
Politic al CC. al P.C.B., președin
tele Consiliului Național. în aceeași 
zi, delegația s-a întîlnit cu Vladimir 
Bonev, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B., președintele Adunării 
Populare a R.P.B.

Tîrgul de toamnă de Ia 
CantOn la care sînt exPuse pro
dusele de export ale Republicii 
Populare Chineze, și-a închis porțile. 
Tîrgul s-a bucurat de un succes de
osebit. După cum informează agenția 
China Nouă, s-a înregistrat o afluen
ță de peste 25 000 de vizitatori 
străini.

Manifestări festive consa- 
crate împlinirii a șase ani de la de
clanșarea mișcării de redresare din 
R.A. Siriană, inițiată de președintele 
Hafez El-Assad, au avut loc la Da
masc și în alte localități din Siria. 
Pe lingă manifestările sărbătorești 
de masă, aniversarea a fost, de ase
menea, marcată prin inaugurarea 
șantierelor\unor noi obiective econo
mice și social-culturale, precum și 
prin darea în exploatare a unor noi 
capacități de producție. 

„Mundo Obrero" se vinde pe străzile 
Madridului

Pentru prima oară in ultimii 40 de ani, pe străzile Madridului a 
fost vindut, la începutul acestei săptămîni, ziarul „Mundo Obrero", 
organ de presă al P.C. din Spania. Difuzorii voluntari ai ziarului — 
tineri comuniști spanioli — au vindut într-o singură zi citeva mii 
de exemplare, stringind, concomitent, semnături pe o petiție adresată 
guvernului, in care se cere acordarea dreptului de a reveni in țară 
unui grup de comuniști spanioli.

diversificării în continuare a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări, atit in raporturile lor bilaterale, 
cît și pe terte piețe.

în aceeași zi, Gheorghe Oprea a 
avut o întîlnire cu dr. Hans Frie
drichs, ministrul federal al econo
miei al R.F.G. Trecîndu-se în re
vistă stadiul dezvoltării relațiilor 
de cooperare economică dintre cele 
două țări, s-a subliniat necesitatea 
promovării în continuare a unor noi 
acțiuni, creării unor noi societăți 
mixte de producție și desfacere.

africani au menționat, de asemenea, 
că, „prin imprecizia și caracterul său 
echivoc", documentul britanic privind 
independența Rhodesiei „nu permite 
să se treacă la etapa următoare a 
deliberărilor" (privind structura și 
componența guvernului interimar).

Africa de Sud 
iși va menține armată 

în Namibia
PRETORIA 16 (Agerpres). — In

tr-un comunicat publicat marți la 
Pretoria se spune că „armata sud- 
africană va rămîne în Namibia atît 
timp cît vor dori conducătorii celor 
trei regiuni care formează „zona 
operațională" — Ovambo, Kavango 
și Caprivi.

Relatînd despre publicarea la Pre
toria a comunicatului menționat, 
agenția France Presse subliniază că 
„Africa de Sud menține un puternic 
contingent militar în Namibia" in 
baza unui mandat „contestat de-Or
ganizația Națiunilor Unite și de an
samblul statelor africane". Menține
rea acestor forțe militare are ca 
scop lupta împotriva organizației 
S.W.A.P.O. reprezentînd populația 
majoritară de culoare.

Creșterea rîndurilor 
P.C.U.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Reluind o serie de date prezen
tate în revista „Kommunist", a- 
genția T.A.S.S. relatează că, în 
prezent, P.C.U.S. are în rîndu- 
rile sale aproximativ 15,9 mili
oane de membri, cifră care con
semnează creșterea de aproape 
trei ori a numărului membrilor 
p.C.U.S. în ultimele trei dece
nii. Numai In anii celui de-al 
nouălea cincinal (1971—1975), în 
partid au intrat aproximativ 2,6 
milioane de oameni, dintre 
care 80 la sută ocupați în sfera 
producției materiale.

GrCVă» U” milion de funcțio
nari italieni (din ministere, spitale, 
administrații comerciale și regionale) 
au declanșat, marți dimineața, o gre
vă de 24 de ore, revendicînd reîn
noirea contractelor colective de mun
că.

Convorbiri austriaco-gre- 
COSti. Președintele federal al Aus
triei, Rudolf Kirchschlaeger, l-a pri
mit, luni după-amiază, pe Constan
tin Karamanlis, primul ministru al 
Republicii Elene, aflat într-o vizită 
oficială la Viena. în aceeași zi au 
avut loc întrevederi între cancelarul 
austriac, Bruno Kreisky, și premierul 
Karamanlis.

hanoi Tovarășul Le Duan a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

HANOI 16 (Agerpres). — Tovară
șul Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, a primit, luni, pe tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al Par
tidului Comunist Român, viceprim- 
ministru al guvernului român.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost transmis tovarășului Le 
Duan, celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat vietname
ză, un mesaj de salut tovărășesc, 
urări de sănătate, precum și urări 
de noi succese Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, poporului 
vietnamez, în opera de edificare so
cialistă a patriei lor.

Mulțumind pentru acest mesaj, 
tovarășul Le Duan a adresat tova

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-vietnameze

La Hanoi s-au încheiat lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
In spiritul înțelegerilor convenite în 
cursul convorbirilor care au avut loc 
la București, în noiembrie 1975, între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, în vederea dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări, în inte
resul ambelor popoare.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de tovarășul Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului român, 
și de tovarășul Do Muoi, viceprim-

Succes al candidatului 
forțelor progresiste.In orașul 
japonez Siraisi, din prefectura Ml- 
yadzaki, a fost ales primar candida
tul forțelor progresiste, K. Suzuki, 
sprijinit de frontul unic format din 
partidele comunist și socialist, și alte 
organizații democratice. în prezent, 
reprezentanții forțelor progresiste o- 
cupă posturile de primari în peste 
70 de orașe ale țării.

întrevedere chino-centra- 
fricană. Hua Ku°-fen- Pr®_ 
ședințe al C.C. al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a avut marți o întrevedere 
cu Salah Addin Ahmed Bokassa, 
președintele Republicii Centrafricane, 
președinte al Consiliului Revoluției al 
acestei țări.

Rezultatele alegerilor le
gislative desfă?urate luni în pr°* 
vincia canadiană Quebec confirmă 
victoria înregistrată de „Partidul din 
Quebec", care a obținut 41 la sută din 
voturile exprimate, beneficiind de un 
număr de 66 de deputați în Aduna
rea Națională a provinciei. Partidul 
liberal, aflat la conducere în ultimii 
zece ani, a realizat 34 la sută din 
voturi.

Un seminar internațional 
In problemele protejării populației 
de contaminarea radioactivă ce ar 
putea rezulta în cazul unor accidente 
produse în întreprinderile ce folosesc 
energia nucleară în scopuri pașnice 
și-a început lucrările la Ankara. Se
minarul a fost organizat de Comisia 
pentru energia atomică de pe lîngă 
guvernul turc și Agenția Internațio
nală pentru Energia Atomică.

Ministrul irakian al pe
trolului, Tayeh Abdul Karim, a 
declarat că țara sa va susține spori
rea prețului petrolului, la reuniunea 
ministerială a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 

rășului Nicolae Ceaușescu și celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat un salut cald, prie
tenesc, multă sănătate și urări de 
noi succese Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român in opera de construcție a so
cialismului.

în cursul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a exprimat hotărîrea comună de a 
înfăptui înțelegerile convenite la 
București în noiembrie 1975, cu pri
lejul convorbirilor la nivel înalt, de 
a dezvolta cooperarea economică pe 
multiple planuri, relațiile politice, 
ca și colaborarea pe plan interna
țional dintre cele două țări și po
poare, în spiritul respectului reci
proc, al prieteniei frățești și solida
rității internaționale ce caracterizea
ză relațiile româno-vietnameze.

ministru al guvernului vietnamez. 
Documentul prevede măsuri cores
punzătoare pentru dezvoltarea și di
versificarea cooperării româno-viet
nameze în domeniile industriei mi
niere, petroliere, al construcțiilor de 
mașini, materialelor de construcții și 
în alte domenii de interes reciproc.

S-a încheiat, de asemenea, protoco
lul privind schimburile reciproce de 
mărfuri pe anul 1977, care prevede 
o dezvoltare superioară celei stabi
lite în acordul de lungă durată din
tre guvernele Republicii Socialista 
România și Republicii Socialist'’ 
Vietnam.

Delegația română a vizitat Fabrica 
de cărămizi și țigle din Ha Bac, con
struită cu utilaje și asistență tehnică 
românească. Cu acest prilej a avut 
loc un miting consacrat prieteniei 
româno-vietnameze.

Conducătorul delegației române a 
făcut, de asemenea, o vizită în ora
șul Ho Și Min.

care va avea loc luna viitoare In 
Qatar. El a arătat că în timp ce pre
țul țițeiului s-a majorat doar cu 10 
la sută din 1974, în aceeași perioadă 
a existat o inflație de 81 la sută pen
tru prețurile produselor pe care Ira
kul le-a achiziționat din statele in
dustrializate. în ce-1 privește, mi
nistrul de externe al Emiratelor A- 
rabe Unite, șeicul Ahmed Khalifa Al 
Suweidy, a arătat că guvernul său 
sprijină poziția Iranului privind ma
jorarea prețului petrolului de către 
țările membre ale O.P.E.C.

A V-a sesiune a Comisiei 
mixte sovieto-americane d® 
colaborare în domeniul protejării 
mediului înconjurător și-a început 
lucrările la Moscova. Agenția T.A.S.S. 
informează că specialiștii din U.R.S.S, 
și S.U.A. conlucrează în înfăptuirea 
unui număr de circa 40 de proiecte, 
avînd drept obiectiv crearea de mij
loace de prevenire a poluării aeru
lui, apelor și solului în urma activi
tăților din industrie și agricultură.

Ordinea de zi • storului 
congres al Internaționalei socialiste, 
care va avea loc la Geneva, între 26 
și 28 noiembrie, cuprinde, între al
tele, probleme privind realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, progresele făcute în direcția 
instaurării unui climat de destindere 
și cooperare în Europa, după re- 
niunea la nivel înalt de la Helsinki, 
precum și evoluția situației din țări
le în curs de dezvoltare.

ACOrdlll cu Privire ,a Institui
rea unui fond special al grupului an
din care să contribuie la intensifica
rea colaborării în domeniile finan
ciar și monetar a fost semnat de 
miniștrii economiei din Peru, Boli
via, Ecuador, Columbia și Venezuela, 
la Caracas. Pentru început, fondul 
va dispune de un capital de 300 mi
lioane de dolari.

Președintele ales al 
S.U.A., Jimmy Carter, l-a desem
nat pe Jody Powell în funcția de se
cretar de presă al Casei Albe. Aceas
ta este prima numite făcută de vii
torul președinte american în admi
nistrația pe care o va conduce înce- 
pind din ianuarie 1977. Jody Powell 
a fost timp de mai multe luni pur
tătorul de cuvînt pentru relațiile cu 
presa al președintelui ales al S.U.A.

Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriali 
(O.N.U.D.I.) împlinește un deceniu de existență. înființată intr-un 
moment cind pe ruinele sistemului colonial se creaseră sau iși făceau 
apariția zeci de noi și noi state, organizația și-a propus drept obiectiv 
fundamental să sprijine eforturile de industrializare ale acestora, prin 
mobilizarea tuturor resurselor naționale și promovarea unei largi 
cooperări internaționale.

Deși este unul dintre cele mai ti
nere organisme ale sistemului Na
țiunilor Unite, O.N.U.D.I. a desfășu
rat, in cei zece ani de existență, o 
multilaterală activitate, în vederea 
îndeplinirii importantei sale misiuni, 
în acest sens, organizația a oferit 
țărilor în curs de dezvoltare o largă 
asistență tehnică, în scopul creării și 
extinderii unor ramuri industriale, 
valorificării mai eficiente a resurse
lor naturale, lărgirii și diversificării 
producției pentru export. Specialiștii 
O.N.U.D.I. lucrează azi în peste 120 
de țări în curs de dezvoltare ; numai 
in perioada 1972—1976 organizația a 
finanțat aproape 800 de proiecte de 
dezvoltare industrială. O.N.U.D.I. ac
ționează, de asemenea. în direcția 
stimulării cooperării economice între 
țările avansate și cele rămase in 
urmă, mai ales în domeniul investi
țiilor industriale, dezvoltării comer
țului și transferului de tehnologie. 
Importanța activității O.N.U.D.I. 
apare cu atît mai pregnant pusă în 
evidență în lumina cerinței strin
gente a contemporaneității pe care o 
reprezintă lichidarea decalajelor din
tre țările bogate și cele sărace. Sub
liniind însemnătatea ce revine ac
tivității O.N.U.D.I. în ansamblul efor
turilor pentru eliminarea subdezvol
tării, președintele Nicolae Ceaușescu 
arăta în mesajul adresat celei de-a 
doua Conferințe generale a organiza
ției, de la Lima, din martie 1975 : 
„Apreciem că se impune elaborarea 
unui program special care să ducă, 
intr-o anumită perioadă de timp, la 
eliminarea decalajelor economice și 
tehnologice, la progresul mai rapid 
al țărilor rămase In urmă. în 
această privință, O.N.U.D.I. poate și 
trebuie să joace un rol important in 

elaborarea și realizarea unul aseme
nea program".

Membră a O.N.U.D.I. încă de la 
Înființare, România socialistă, ea în

0. N. U. D. I. și imperativul făuririi 
noii ordini economice mondiale

Experiența pe plan mondial confirmă: 
industrializarea este veriga esențială a lichidării subdezvoltării

săși țară în curs de dezvoltare, a 
adus o contribuție activă la realiza
rea scopurilor organizației. De un 
larg interes se bucură experiența 
țării noastre în făurirea unei indus
trii proprii moderne. Așa cum se știe, 
în procesul edificării noii orînduiri, 
partidul și statul nostru au acordat și 
acordă o atenție primordială indus
trializării ca verigă hotăritoare a 
creșterii tuturor forțelor de producție, 
într-un răstimp istoricește scurt, de 
numai trei decenii, ca urmare a mo
bilizării eforturilor întregului popor, 
prin alocarea sistematică a unei părți 
importante a venitului național în 
scopurile dezvoltării și, totodată, 
printr-o participare activă la diviziu
nea internațională a muncii, poporul 
român, sub conducerea partidului 

său comunist, a obținut realizări re
marcabile în lichidarea stării de 
înapoiere economică de la care a 
pornit, producția industrială fiind 
anul trecut, după cum se știe, de 
peste 30 de ori mai mare decît în 
anii dinaintea celui de-al doilea răz
boi mondial. In baza succeselor in 
activitatea de industrializare s-au în
făptuit modernizarea agriculturii, 
dezvoltarea celorlalte sectoare eco
nomice, s-a ridicat neîntrerupt nive

lul de trai material și spiritual al 
poporului.

Preocupindu-se de rezolvarea sar
cinilor dezvoltării economiei proprii, 
România a acționat în același timp 
multilateral, pe plan internațional, 
pentru ca problema lichidării sub
dezvoltării să-și găsească o rezolvare 
echitabilă. în concepția țării noastre, 
o asemenea rezolvare este strîns le
gată de imperativul făuririi unei noi 
ordini economice internaționale. în 
cuvintările și interviurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în diferite do
cumente ale partidului și statului 
nostru, inclusiv documentul de po
ziție difuzat anul trecut la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., România a subliniat, pe baza 
propriei sale experiențe, necesitatea 

priorității eforturilor proprii în pro
cesul industrializării, în general al 
dezvoltării economice, concomitent 
cu o largă colaborare economică in
ternațională, întemeiată pe egalitatea 
deplină în drepturi și avantaj re
ciproc.

Consecventă acestei poziții princi
piale, România a acționat și acțio
nează stăruitor pentru extinderea 
relațiilor cu țările în curs de dezvol
tare, cărora le acordă un sprijin 

direct în eforturile lor pe calea pro
gresului economic și social. Coope
rarea cu aceste țări îmbracă modali
tăți variate, intre care construirea in 
comun de obiective industriale prin 
livrări de echipament pe credit, pro
ducerea în comun de instalații și uti
laje, acordarea de asistență tehnică, 
crearea de societăți mixte de produc
ție și comercializare — forme supe
rioare de cooperare, de natură să 
contribuie substanțial la punerea în 
valoare a resurselor naturale ale ță
rilor în curs de dezvoltare. Rodnicia 
acestor eforturi își găsește expresie 
în faptul că volumul schimburilor 
economice dintre România și aceste 
țări a fost în 1975 de peste 5 ori mai 
mare decît în 1970.

Succesele dobîndite de România 

pe calea edificării unei economii di
namice, multilateral dezvoltate, po
ziția sa consecventă în sprijinul li
chidării subdezvoltării pe plan mon
dial se bucură de o largă apreciere 
internațională, inclusiv în cadrul 
O.N.U.D.I. O dovedește și crearea, în 
1972, a Centrului comun România — 
O.N.U.D.I. de cooperare internațio
nală în domeniul industriei chimice 
și petrochimice, pentru țările în curs 
de dezvoltare. Experiența dobîndită 
de specialiștii noștri se dovedește de 
un real folos pentru tinerele state 
independente. în activitatea Centru
lui comun, care întreține relații cu 
organizații din 54 de țări în curs de 
dezvoltare, se înscriu realizarea de 
proiecte de asistență tehnică, cu par
ticiparea de specialiști români, pro
grame de perfecționare în domeniul 
industriei petrochimice, la care parti
cipă numeroase cadre tehnice superi
oare din diferite țări în curs de dez
voltare ; organizarea de vizite de stu
diu în întreprinderi românești, ela
borarea de informări și studii tehni- 
co-economice ș.a. Totodată, Bucu- 
reștiul a găzduit o serie de conferințe 
și seminarii în probleme privind 
dezvoltarea industriei chimice și pe
trochimice. în același timp, Româ
nia are sectoare pe care dorește să 
le extindă și, în acest sens, se do
vedește deosebit de utilă asistența 
tehnică pe care o primește din par
tea O.N.U.D.I.

La aniversarea unui deceniu de la 
înființarea O.N.U.D.I., România so
cialistă își reafirmă hotărîrea de 
a-și aduce și in viitor, cu aceeași 
consecvență, contribuția la înfăptui
rea obiectivelor organizației, în ve
derea lichidării decalajelor existen
te in lume, asigurării unei dezvol
tări economice și sociale multilate
rale tuturor popoarelor lumii, edi
ficării noii ordini economice, cu con
știința că răspunde, în acest fel, 
unui postulat vital al progresului 
umanității.

Gh. CERCELESCU

Sub auspiciile Secretariatului de stat pentru afacerile externe, la 
San Marino a fost prezentată enciclopedia „România", publicată de edi
tura „II Calendario del Popolo" din Milano. La manifestare au fost 
prezenți căpitanii regenți Primo Bugli și Virgilio Cardelli, secretari de 
stat, reprezentanți ai partidelor politice.

FOTO-ACTUALITATE

Invadind, recent, teritoriul Mozambicului — sub pretextul urmăririi 
unor unități ale mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe — trupele 
regimului rasist de la Salisbury au primit o ripostă viguroasă din partea 
forțelor armate mozambicane, fiind respinse în afara hotarelor țării. în 
adunări și mitinguri, populația Mozambicului a condamnat energic (așa 
cum se vede în imagine) acțiunile criminale ale rasiștilor rhodesieni, în 
urma cărora și-au pierdut viața numeroși civili și au fost provocate dis
trugeri, exprimindu-și, totodată, sprijinul deplin față de cauza eliberării 

popoarelor din Africa australă aflate încă sub dominație colonială
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