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Succese 

le întrecerea 
socialistă 

Au îndeplinit 
planul anual

Vrednicul colectiv al con
structorilor de mașini de la ÎN
TREPRINDEREA MECANICA 
DIN SUCEAVA a obținut un 
nou și remarcabil succes în în
trecerea socialistă — realizarea 
prevederilor de plan pe anul 
1976 atît la producția globală in
dustrială, cît și la producția 
marfă. Totodată, în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost depă
șită cu peste 10 000 lei pe an
gajat. Pînă la finele acestui an 
urmează să se obțină o produc
ție industrială suplimentară în 
valoare de 19 milioane lei, con
cretizată într-un însemnat nu
măr de mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor. (Gh. Pa- 
rascan).

Minerii de la ÎNTREPRINDE
REA MINIERĂ BAIA DE ARIEȘ 
au raportat îndeplinirea sarcini
lor de producție pe întregul an. 
Acest succes a fost determinat 
de organizarea superioară a 
muncii în subteran, mecanizarea 
continuă a lucrărilor de exploa
tare, îmbunătățirea tehnologii
lor de extracție, care au duș 
la creșterea productivității mun
cii cu 11 la sută față de preve
deri. (Șt. Dinică).

FORESTIERII DE LA I.F.E.T. 
PITEȘTI au anunțat realizarea 
planului anual la producția glo
bală și marfă. Pînă Ia finele a- 
nului, ei s-au angajat să reali
zeze suplimentar o producție în 
valoare de 48 milioane lei. (Gh. 
Cîrstea).

Suplimentar - 
60 000 tone oțel

oțelăriile COMBINATULUI 
SIDERURGIC DE LA HUNE
DOARA, unde în acest an 
au fost aplicate o serie de 
studii făcute de specialiști pen
tru reducerea timpului de elabo
rare a șarjelor și o mai com
pletă folosire a capacității agre
gatelor, au produs, pînă la a- 
ceastă dată, suplimentar, apro
ximativ 60 000 tone oțel.

O nouă navă 
lansată

La ȘANTIERUL NAVAL DIN 
GALAȚI a avut loc cea de-a 
douăsprezecea lansare a anu
lui. Noul vas, de 7 500—8 700 
tdw, are un grad sporit de sa
turare pe cală, ceea ce va per
mite scurtarea perioadei de sta
ționare a navei la cheiul de ar
mare- în acest fel navaliștii gă- 
lățenî își îndeplinesc angaja
mentul pe acest an, de a lansa 
cîte o navă în fiecare lună. (D. 
Plăeșu).

CRONICA SĂPTĂMÎNII

Beneficiind, ca de obicei, de con
dițiile necesare unei bune desfășurări 
a activității în toate domeniile vieții 
economico-sociale, zilele celei de-a 
doua săptămini a lunii noiembrie s-au 
caracterizat printr-o intensificare 
generală a efortului pe care oamenii 
muncii de la orașe și sate îl depun 
pentru realizarea hotăririlor adopta
te de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor secretarului 
general al partidului de a face ca. în 
această perioadă decisivă a anului, 
zi de zi, la fiecare loc de muncă să 
se realizeze exemplar toate sarcinile 
de producție.

Fără îndoială, cu deosebire atenția 
s-a îndreptat și continuă să se în
drepte spre încheierea grabnică a 
lucrărilor agricole de toamnă, în 
primul rînd a recoltării, transportu
lui și depozitării porumbului, lucra
re de mare importanță pentru asi
gurarea unei bune aprovizionări a 
populației cu produse alimentare, 
pentru satisfacerea cerințelor indus
triei și comerțului. De altfel, suita 
de știri care ne sosesc de pe frontul 
ogoarelor este îmbucurătoare : mobi- 
lizînd la muncă pe toți locuitorii sa
telor, antrenînd toate mijloacele teh
nice de care dispun, un număr de 
județe au și anunțat terminarea re
coltării porumbului, acționează in
tens pentru ca în următoarele zile 
să încheie toate lucrările agricole de 
sezon.

Dar dacă atenția s-a îndreptat, fi
resc, spre sate, o intensificare cores
punzătoare a ritmului de lucru a cu
noscut activitatea în toate celelalte 
domenii, îndeosebi în industrie, pe 
șantierele de investiții, în institutele 
de cercetări și proiectări etc. — unde 
se desfășoară in prezent o mobilizare 
generală a forțelor pentru realizarea 
integrală, sortiment cu sortiment, o- 
biectiv cu obiectiv a prevederilor 
primului an al cincinalului, precum 
și ample acțiuni de evaluare a po
sibilităților de sporire a capacităților 
productive, de concretizare a planu
rilor economice pentru anul 1977. Re
marcabilele succese pe care le ob
țin în aceste zile oamenii muncii din 
industria se materializează in spo
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Canadei

MIINE SDSESTE IN TARA NOASTRĂ 
secretarul general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

TOVARĂȘUL LEONID ILICIBREJNEV

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă dimi

EXIGENTĂ SI RĂSPUNDERE
IN COMERȚUL 
CU STRĂINĂTATEA

La plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie a.c., !n cadrul dezbaterii 
unor documente de asemenea im
portanță cum sint Planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1977 și bugetul de 
stat pe anul viitor, s-a pus un ac
cent deosebit pe cerința reali
zării riguroase a sarcinilor de co
merț exterior. „Este necesar — a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea rostită la plenară — 
să luăm măsuri hotărite pentru a 
asigura realizarea 
în întregime a 
sarcinilor de co
merț exterior, atit 
în ce privește ex
portul — în pri
mul rînd în ce 
privește exportul 
— cît și în ce pri
vește importul... 
Insist încă o dată 
asupra necesității 
ca ministerele, co
mitetele județene 
de paftid, care 
dispun de comisii 
speciale pentru 
comerț exterior, 
toate organismele 
economice de sin
teză să acționeze 
cu mai multă răspundere, urmărind 
zilnic realizarea programului de ex
port".

în lumina sarcinilor stabilite Ia 
plenară, ce imperative se ridică în 
fața colectivelor de oameni ai muncii 
din Întreprinderi, a ministerelor, a 
organismelor de comerț exterior ?

Pe total, planul de export pe acest 
an este integral angajat cu contrac
te, chiar cu o ușoară depășire. O- 
biectivul principal, numărul unu, 
spre care trebuie îndreptate toate 
eforturile constă în realizarea întoc
mai a contractelor încheiate cu 
clienții de peste hotare. Aceasta este 
sarcina esențială stabilită de secre
tarul general al partidului, pe liniă 
aceasta trebuie mobilizate toate for
țele, din toate unitățile care pro
duc pentru export. Așa cum s-a 
subliniat la plenară, toți factorii 
cu răspunderi in acest domeniu tre
buie să înțeleagă că pentru a putea 
vinde, a exporta, este necesar să pro
ducă la termen, la timp și de bună 
calitate. De aici, cerința principală 
privind asigurarea ritmică a fondului 
de marfă pe baza realizării zi de zi 
a producției fizice. Se impune in a- 

ruri substanțiale la producția fizică, 
îndeosebi ca rezultat al creșterii pro
ductivității muncii ; au loc progrese 
însemnate în diversificarea și îmbu
nătățirea calității produselor, în rea
lizarea înainte de termen a sarcini
lor de export, în reducerea consumu
rilor materiale, iar în săptămîna pe 
care o consemnăm, un număr de în
treprinderi au anunțat încheierea pla
nului anual de producție.

Grijă permanentă 
pentru creșterea 
nivelului de trai 

al poporului 
în contfextul preocupărilor întregii 

noastre societăți pentru îndeplinirea 
prevederilor cincinalului, evenimen
tul care a dominat viața politică a 
săptăminii pe care o încheiem azi l-a 
constituit vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o miercuri, 
17 noiembrie, la o expoziție de ele
mente de construcție, precum și pe 
mari artere comerciale ale- Capitalei, 
vizită care, după cum se știe, vine să 
continue dialogul secretarului gene
ral al partidului cu muncitori și spe
cialiști, cu edili ai orașului pe tema 
realizării importantului program al 
construcțiilor de locuințe, moderniză
rii serviciilor publice, îmbunătățirii 
confortului și a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii. Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului a dat 
specialiștilor Și ministerelor de resort 
prețioase indicații vizînd îmbunătă
țirea soluțiilor constructive și tehno
logiile de execuție, reducerea consu
murilor materiale și a costului con
strucțiilor. sporirea gradului de in
dustrializare a lucrărilor pe șantiere, 
cerînd edililor'municipiului și con
structorilor să acționeze totodată 
pentru creșterea confortului aparta
mentelor, pentru îmbunătățirea as
pectului exterior al blocurilor de lo
cuințe, pentru utilizarea unor vechi 

neața pe ambasadorul Canadei, Ro
bert P. Cameron. în vizită de 
rămas bun, în legătură cu înche

cest scop o organizare riguroasă a 
producției în unitățile producătoare, 
o mai bună conlucrare între între
prinderile care cooperează în fabri
carea producției pentru export. Gra
ficul exporturilor în unele luni din 
acest an ar fi avut o înfățișare mai 
pozitivă, realizările ar fi fost mai 
concludente dacă unele unități nu ar 
fi creat anumite dificultăți producă
torului final de mărfuri pentru piața 
externă. Iată de ce în zilele și de
cadele următoare trebuie să se dove

Să înfăptuim cu perseverentă hotăririle 
plenarei C.C. al P.C.R., 

să răspundem prin bune rezultate 
îndemnurilor secretarului general al partidului

dească în practică mal multă grijă 
față de cele mai mici detalii ale coo
perărilor dintre întreprinderi la pro
dusele destinate exportului; în așa 
fel incît prevederile din contracte să 
fie îndeplinite în cele mai bune con
diții.

Menținerea piețelor ciștigate pînă 
acum și dezvoltarea lor în conti
nuare se asigură numai și numai cu 
produse de înalt nivel tehnic și ca
litativ, livrate la termen, competi
tive. Sînt ministere în cadrul cărora 
circa 30—40 la sută din producție 
este destinată exportului. înfăp
tuirea acestei mari sarcini are o im
portanță esențială pentru activitatea 
lor, a întreprinderilor din subordo
narea acestor ministere, căreia tre
buie să i se acorde întreaga atenție. 
Dar. așa cum s-a arătat la plenară, 
desfășurarea în bune condiții a ex
portului trebuie asigurată în mod 
obiectiv necesar în pas cu abordarea 
cu mai multă exigență a problemei 
ridicării eficienței, sarcină ce stră
bate ca un fir roșu atît planul pe 
acest an, cît și planul pe 1977. adop
tat de Marea Adunare Națională. în 
acest context, o deosebită însemnă

edificii și dezvoltarea generală a ur
banisticii.

în același timp, vizita a ilustrat 
din nou preocupările constante ale 
conducerii partidului pentru o altă 
importantă latură a activității eco
nomico-sociale — creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, locuito
rii Capitalei primind cu vie satisfac
ție indicațiile secretarului general al 
partidului cu privire la mai buna a- 
provizionare cu produse industriale, 
mai buna organizare și funcționare 
a unităților comerciale, extinderea 
modalităților moderne, civilizate de 
prezentare și desfacere a mărfurilor.

Astfel, noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în Ca
pitală atestă inpă o dată preocuparea 
pe care conducerea partidului, secre
tarul general, o manifestă constant 
pentru traducerea în viață a obiec
tivelor cuprinse în Programul P.C.R. 
privind creșterea continuă a nive
lului de trai, material și spiritual, al 
întregului popor, acțiunea hotărîtă 
întreprinsă în acest scop.

Pentru o dezvoltare
armonioasă, 

fizică și spirituală
a tuturor cetățenilori

înseriindu-se în cadrul preocupări
lor pentru formarea omului societă
ții noastre noi. programul pe care 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C C. al P.C.R. l-a adop
tat pentru dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport și organizarea 
competiției „Daciada" vine să se ală
ture trecerii în întreaga țară la e- 
tapa de masă a concursului „Cîntarea 
României", care reunește multiple 
forme ale activității de educație po
litică, numeroase și variate mani
festări culturale.

(Continuare în pag. a V-a) 

ierea misiunii sale în țara noastră. 
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire cordială.

tate are promptitudinea în livra
rea mărfurilor către partenerii stră
ini, care este tot o problemă de efi
ciență. Practica demonstrează că fir
mele cu care întreținem relații de ex
port, relații comerciale, sint mai mult 
sau mai puțin interesate să dezvolte 
schimburile cu întreprinderile noas
tre dacă primesc sau nu mărfurile 
la timp — în funcție de aceasta su- 
plimentîndu-și sau nu solicitările. 
Ca atare, promptitudinea livrărilor, 
onorarea la termen și în bune con

diții de calitate a 
tuturor contrac
telor sînt sarcini 
strict obligatorii 
în activitatea de 
export, au o in
fluență hotărâtoa
re asupra crește
rii eficienței e- 
conomice a ex
portului.

în condițiile în 
care aducem din 
străinătate ma
terii prime pen
tru diferite sec
toare ale econo
miei, unele ma
șini și utilaje, a- 
sigurarea impor
turilor la timp și 

cît mai bine este o problemă e* 
sențială. Or, Staul 'acesta, nereali- 
zarea unor importuri a crca,t 0 
serie de greutăți în producție, iar 
nerealizarea unor exporturi a deter
minat neefectuarea anumitor impor
turi. Volumul importurilor pentru 
acest an a fost contractat integral. 
Unele întîrzieri, generate mai ales 
de neînaintarea din timp a specifi
cațiilor, au provocat anumite nea
junsuri întreprinderilor. Este evi
dent că nici un fel de explicații 
sau justificări nu pot motiva1 aseme
nea deficiente. Sarcinile de plan 
pentru fiecare an al cincinalului sînt 
analizate cu mult timp înainte de 
începerea lui, există toate posibilită
țile pentru transmiterea din vreme 
a specificațiilor, pentru elaborarea 
studiilor de necesități, de unde re
zultă ce anume avem nevoie pen
tru a putea asigura la termen im
porturile cerute de economia națio
nală. De aici, sarcina de a întări or
dinea și disciplina Ia toate opera
țiile de Importuri, de a dinamiza 
stăruitor exportul — bază sigură
(Continuare în pag. a IlI-a)

Intervenție la o sondâ de la Schela 
de extracție Videle

In cooperativele 
agricole din județul 

Buzău

S-a încheiat 
recoltarea porumbului 

și sfeclei de zahăr
în pofida înrăutățirii vre

mii," în ultimele zile țăranii 
cooperatori din județul Buzău 
au muncit cu deosebită abnega
ție, reușind Să încheie ieri re
coltarea porumbului și a sfeclei 
de zahăr pe întreaga suprafață 
cultivată în , cooperativele agri
cole de producție. (Mihai Bâzu).

Poporul român intimpinu 
pe distinsul ouspete tu un prietenesc 

și călduros BUN VENIT I
La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, mîine sosește in țara noastrâ, în vizită de prietenie, tovarâșul 
Leonid llicl Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Această vizltâ, care constituie o expresie a dezvoltâril continue a relațiilor de caldâ prietenie, 
de colaborare multilaterală șl solidaritate Internațională dintre P.C.R. șl P.C.U.S., dintre România șl Uniunea 
Sovietică, dintre popoarele celor două țări șl se înscrie ca un moment de mare însemnătate în evoluția 
ascendentâ a acestor raporturi, este salutată cu sentimente de bucurie șl satisfacție de oamenii muncii, 
de intregul nostru popor.

Născut la 19 decembrie 1906, într-o 
familie de muncitori metalurgiști, în 
orașul Dneprodzerjinsk, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev și-a început 
activitatea ca muncitor, la vîrsta de 
15 ani, în uzina metalurgică din 
oraș. Paralel cu munca în fabrică 
urmează cursurile unei școli tehnice, 
iar apoi se înscrie la Institutul de 
metalurgie din Dneprodzerjinsk, ob- 
ținînd diploma de inginer.

Devenind de tînăr activist comso- 
moiist, în anul 1929 L. I. Brejnev 
este primit candidat de partid, iar 
în anul 1931 membru al P.C.U.S., 
încredințîndu-i-se, ulterior, sarcini 
de răspundere pe linie de partid și 
de stat.

în anii războiului, el se află în 
armata operativă, participind activ 
la luptele din Caucaz, Ucraina, iar 
apoi pentru eliberarea Poloniei. Ce
hoslovaciei și Ungariei. în această 
perioadă deține și funcția de șef al 
Direcției politice a Frontului 4 ucrai
nean, iar în 1943 este avansat la 
gradul de general-maior și, mai 
tirziu, la gradul de general-locote- 
nent.

în anii 1946—1950, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev este ales în funcții de 
mare răspundere pe linie de partid 
în Ucraina. în iulie 1950 este ales 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din R.S.S. Moldovenească. 
La Congresul al XIX-lea al P.C.U.S., 
din 1952, este ales membru al C.C. al 
P.C.U.S., iar la plenara următoare a 
C.C. — membru supleant al Prezi
diului și secretar al C.C. al P.C.U.S. 
La Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
din 1956 este reales membru supleant 
al Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S. începînd din anul 1955 înde
plinește funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Kazahă.

în iulie 1957, tovarășul L. I. Brej
nev este ales membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., iar in iunie 1963 — 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Co
mitetul Central al R.C.U.S. îi 
incredințează sarcina. dezvoltării 
industriei‘ grele și construcțiilor ca
pitale, înzestrării forțelor armate 
sovietice și realizării programelor 
de cercetări cosmice.

între anii 1960—1964, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev deține înalta 
funcție de președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La Plenara C.C. al P.C.U.S. din 
octombrie 1964, tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev j- se încredințează cea 
mai înaltă funcție de conducere in 
partid, fiind ales prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

După Congresul al XXIII-lea al 
P.C.U.S. (1966), plenara C. C. l-a 
ales pe tovarășul L. I. Brejnev se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Este reales în această înaltă func
ție și după Congresele al XXIV-lea 
(1971) și al XXV-lea (1976) ale 
P.C.U.S.

în ajunul sărbătoririi celei de-a 
31-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, președintele Consiliului A- 
părării al U.R.S.S., i s-a conferit 
titlul de Mareșal al Uniunii Sovie
tice. Pentru meritele sale deosebite 
față de partid, statul și popoarele 
sovietice, a fost distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și de Erou 
al Uniunii Sovietice, i s-a decernat 
Premiul Internațional „Lenin" — 
„Pentru întărirea păcii între popoare" 
și alte înalte distincții.

Tovarășul L. I. Brejnev a condus 
delegația P.C.U.S. la Congresul al 
iX-lea al P.C.R.. a făcut o vizită 
în tara noastrâ în mai 1966, a parti
cipat. în iulie 1966. la Consfătuirea 
de la București a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Actuala vizită ne care secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. o face în 
România are loc în condițiile în care 
popoarele Uniunii Sovietice sînt an
gajate — sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev — în realizarea istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. privind înain
tarea U.R.S.S. pe calea comunismu
lui.

Remarcabilele succese ale popoare
lor sovietice în construcția comunis
tă. în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce mun
cesc, obținute sub conducerea 
P.C.U.S.. sînt urmărite cu frățească 
bucurie de poporul român — așa 
cum și înfăptuirile României socia
liste sînt călduros apreciate de po
poarele sovietice. Prin aceste reali
zări, țările noastre. împreună cu ce
lelalte țări socialiste, contribuie la 
întărirea Socialismului în lume, la 
sporirea forței și influenței sale pe 
plan mondial.

Relațiile de prietenie, bună veci
nătate și colaborare dintre popoarele 
noastre ah vechi tradiții istorice ba
zate pe întrajutorarea și lupta co

Mîine, în jurul orei 15, posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct ceremonia sosirii tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua 
o vizită de prietenie în țara noastră.

mună pentru cauza libertății și pro
gresului, a unei vieți mai bune și 
mai drepte. în anii socialismului, a- 
ceastă prietenie s-a ridicat pe o 
treaptă nouă, superioară. Punînd în

centrul activității sale internaționale 
aprofundarea legăturilor de alianță, 
prietenie și conlucrare rodnică cu 
țările socialiste, partidul și statul 
nostru au acordat și acordă cu con
secvență o importanță deosebită dez
voltării relațiilor cu Uniunea Sovie
tică. în spiritul solidarității interna
ționaliste. întemeindu-se pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, stimei și întrajutorării tovă
rășești; relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică cunosc o continuă dezvoltare 
și amplificare.

Preocuparea și lupta pentru în
tărirea prieteniei și colaborării ro
mâno-sovietice au caracterizat din- 
totdeauna politica partidului nostru, 
chiar de la înființarea sa. Relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice se dezvoltă pe baza princi
piilor marxism-leninismului și soli
darității internaționale, a egalității, 
stimei și respectului reciproc. Con
secvent acestei politici. Partidul Co
munist Român a militat și militează 
permanent pentru întărirea și extin
derea relațiilor româno-sovietice, re
lații care în anii construcției socia
lismului, în condițiile făuririi noii 
orînduiri sociale în cele două țări, 
au fost ridicate pe o treaptă supe
rioară. .

Contactele nemijlocite și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și L. I. Brejnev, înțele
gerile convenite cu acest prilej au o 
importanță hotărîtoare în dezvolta
rea ascendentă a relațiilor româno- 
sovietice pe multiple planuri. în 
acest cadru se înscriu și recenta vi
zită în U.R.S.S. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile avute 
cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev. 
Relevînd semnificația întîlnirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, sublinia : „într-adevăr, aceste 

Salutînd cu deosebită bucurie sosirea in România a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev și urîndu-l un călduros „Bun venit" pe pămintul Româ
niei socialiste, poporul nostru își exprimă convingerea că noua întilnire 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirile ce vor avea loc vor con
tribui la dezvoltarea și adînclrea pe mal departe a raporturilor româno- 
sovietice pe multiple planuri, vor deschide perspective tot mal ample în
tăririi necontenite a prieteniei șl adinclrll colaborării între partidele, țările 
și popoarele noastre, vor servi aspirațiilor comune ale popoarelor celor 
două țări, cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării în lume.

convorbiri au fost rodnice și ele s-an 
referit atit Ia colaborarea dintre 
partidele și țările noastre, cit și Ia 
o serie de probleme de mare impor
tanță ale vieții internaționale". Tova

rășul Leonid Ilici Brejnev sublinia, 
la Plenara C.C. al P.C.U.S. din oc
tombrie a.c. : „La dezvoltarea prie
teniei noastre cu România, cu parti
dul ei comunist, au contribuit vizita 
in Uniunea Sovietică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și convorbirile to
vărășești pe care le-am avut cu el". 
Opinia publică din cele două țări 
salută cu bucurie noua întilnire la 
București a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Ilici Brejnev, 
cu convingerea că ea va constitui un 
nou moment important în dezvolta
rea cooperării multilaterale româno- 
sovietice.

Relațiile româno-sovietice înfăți
șează un vast și complex tablou, ce 
se îmbogățește an de an. Un cadru 
politic și juridic deosebit de favora
bil pentru ridicarea pe trepte mereu 
mai înalte a raporturilor bilaterale s 
creat Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintr# 
România și U.R.S.S. Colaborarea ro- 
mâno-sovietică se exprimă conclu
dent și in creșterea permanentă t 
volumului schimburilor comerciale, 
if.R.S.S. ocupînd primul loc în co
merțul exterior al tării noastre, în 
intensificarea schimbului de expe
riență în diferite domenii ale con
strucției socialiste și comuniste, în 
amplificarea și diversificarea conti
nuă a colaborării tehnico-științificg 
și culturale. Se extind legăturile din
tre organizațiile de masă și obștești 
din cele două țări.

Cele două țări participă activ la 
colaborarea in cadrul C.A.E.R. și a 
Tratatului de la Varșovia, în con
sens cu interesele fundamentale ale 
națiunilor noastre socialiste, ale 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Evoluția rodnică a relațiilor ro
mâno-sovietice își găsește reflectarea 
și în conlucrarea strînsă în sfera re
lațiilor internaționale. România și 
U.R.S.S. militînd pentru întărirea 
necontenită a forțelor socialismului, 
pentru afirmarea idealurilor de pace, 
securitate și progres ale tuturor po
poarelor.
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L otul de munca al activistului de partid -

PE TEREN, IN MIJLOCUL OAMENILOR
înfăptuirea mărețului program de 

construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate presupune, așa 
cuțm se subliniază cu claritate și 
consecvență în documentele partidu
lui, o................................ .
turor 
partid 
text, 
zațiile 
noștri 
călăuză în munca practică sublinie
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care releva că „problemele trebuie 
soluționate nu in birouri, ci jos, la 
fața locului, in strînsă legătură 
factorii de 
oameni ai 
ducerea in

Pornind 
reafirmate 
tei plenare a C.C. al P.C.R., în
deosebi în cuvîntarea rostită de secre
tarul general al partidului. Comite
tul municipal Hunedoara al P.C.R. se 
străduiește să organizeze în așa fel 
activitatea de partid încît obiecti
vele economice cantitative și calitati
ve ale noului cincinal, ale planului 
pe 1976, precum și pregătirea de pe 
acum a planului pe 1977, să fie ur
mărite perseverent,, stăruitor, în
vederea traducerii lor integrale în
viață. In acest scop, comitetul mu
nicipal se preocupă intens ca între
gul său activ să-și deplaseze locul 
de muncă aproape în totalitate în 
teren, adică în întreprinderi, pe șan
tiere, In instituții, în mijlocul comu
niștilor, al maselor largi. Desigur, 
importantă este nu atit deplasarea 
ca atare, ci care sînt efectele aces
teia, ceea ce se realizează practic.

Astfel, pentru o mai operativă și 
eficientă orientare a mâncii activului 
s-a statornicit întocmirea săptămînală 
a programelor individuale de lucru în 
care se specifică succint organiza
țiile de partid în care vor mer- 
ge tovarășii din activ, proble
mele de care se vor ocupa, o- 
biectivele propuse a fi atinse în pe
rioada respectivă. Eficiența acestor 
programe este amplificată de faptul 
că secretarii, ceilalți membri ai bi
roului și activiștii comitetului muni
cipal sînt repartizați pe timp de un 
an, cu responsabilități concrete, pen
tru a îndruma și urmări activitatea 
unor organizații de partid, ceea ce 
dă muncii lor continuitate, posibili
tatea aprofundării realității din fie
care sector de activitate și. ca atare, 
competența cuvenită în îndrumarea 
și sprijinirea activității organizațiilor 
de partid, a colectivelor muncitorești 
conduse de ele. Acest mod de ac
țiune operativă a fost imprimat tu
turor comitetelor de partid și birou
rilor organizațiilor de bază din între
prinderi, șantiere, secții sau sectoare.

tot mai strînsă legătură a tu
și a fiecărei organizații de 

cu masele. în 
pentru organele 
de partid, pentru 

constituie o

acest con
ți organi- 

toți activiștii 
permanentă

cu 
răspundere, cu masele de 
muncii, care asigură tra- 
viață a sarcinilor".
de la aceste indicații, 
în documentele recen-

prilejuind — acolo unde se impune 
— organizarea unor dezbateri con
crete la fața locului sau analize de 
caz, menite să asigure perfecționa
rea „din mers" a procesului de în
făptuire a sarcinilor economice și 
politico-sociale ce revin fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii.

Prin natura muncii sale, activistul 
de partid are un teritoriu vast de 
activitate : el lucrează cu mai multe 
organizații de partid din diferite sec
ții, întreprinderi, instituții. Aflat în 
contact strîns cu activitatea acestora, 
cunoaște realitățile de la sursă, dis
pune de multiple posibilități pentru 
a asigura — în spiritul indicațiilor de 
partid — conlucrarea strînsă între 
diferite organizații pentru rezolvarea 
unor probleme economico-sociale de

muncă printre specialiști. In felul a- 
cesta a fost inițiată o largă acțiune a 
comitetului de partid și consiliului oa
menilor muncii din combinat, în ca
drul căreia s-a discutat cu cadrele 
tehnice problema asimilărilor, întoc- 
mindu-se un program concret de 
lucru. Programul a fost apoi dez
bătut pînă la nivelul formațiilor de 
lucru care urmau să execute piesele 
și utilajele asimilate.

Comitetul de partid din combinat 
a fost îndrumat să procedeze asemă
nător și atunci cînd s-a pus proble
ma de a se da curs cerințelor tot mai 
exigente 
vitoare la 
El a fost 
temeinică 
fluxul II

pri-
oțelului livrat.

o 
pe 
au

ale beneficiarilor 
calitatea 
ajutat să organizeze 
analiză a activității de 
de producție, la care

ț' VIAȚA DE PARTID
importanță majoră. în virtutea aces
tor principii, activistul comitetului 
nostru de partid care are în răspun
dere combinatul siderurgic și care 
cunoștea bine cerințele imperioase 
ale urgentării reparației capitale — 
lucrare de mare anvergură — efec
tuată la bateria de cocsificare nr. 2 
și posibilitățile constructorilor de la 
T.Q.S Hunedoara (ce executau lu
crarea) a avut inițiativa de a sta
bili un contact strîns între organiza
țiile de partid din cele două între
prinderi. Pentru început, a organizat 
o întilnire de lucru comună cu activul 
de partid de la constructor și bene
ficiar în cadrul căreia. în funcție de 
cerințele stringente ale producției de 
cocs, a fost stabilit un program co
mun de acțiuni care viza buna orga
nizare a muncii constructorului și 
ajutorul concret pe care trebuia să-l 
dea beneficiarul. Această metodă de 
muncă a contribuit substanțial la 
terminarea cu 70 de zile mai devre
me a reparațiilor capitale de la ba
teria nr. 2 de cocsificare.

Munca de zi cu zi în organizațiile 
de partid îl dă activistului posibili
tatea de a asigura transmiterea ope
rativă a sarcinilor primite din 
partea organelor superioare, de a 
înlesni schimbul de experiență, popu
larizarea unor metode de muncă 
și inițiative valoroase fără a se mai 
aștepta ședințe, consfătuiri etc. Cînd 
comitetul județean de partid ne-a ce
rut să acționăm energic pentru re
ducerea importului prin asimilarea 
de piese de schimb și utilaj tehno
logic la C.S. Hunedoara, cadrele cele 
mai competente ale comitetului mu
nicipal de partid au trecut la acțiune 
în combinat, stabilindu-și locul de

participat comuniștii de la oțelăria 
nr. 2, de la laminoarele care preiau 
producția acesteia, cit și de la ser
viciul C.T.C.-laboratoare. Dezbaterile 
la obiect au avut ca punct de por
nire observațiile rezultate din strinsa 
conlucrare a tovarășilor repartizați 
de comitetul municipal cu cadrele de 
partid din organizațiile respective, cu 

, toți muncitorii și specialiștii. Ele s-au 
finalizat într-un program concret de 
acțiune menit să ducă Ia îmbunătă
țirea proprietăților fizico-mecanice 
ale oțelului fabricat, la creșterea 
procentului de lingouri calde livrate 
lamlnoarelor, 
a produselor, 
mii de metal.

Organizarea 
presupune ca 
mitetului municipal, fiecare tovarăș 
din activ să se deplaseze în organi
zații cu sarcini și răspunderi clar 
precizate. Aceasta nu înseamnă uni- 
lateralizarea activității, desfășurarea 
ei „pe felii". Receptivi la aspectele 
noi care apar, activiștii le înscriu, 
în funcție de priorități, în pro
gramul de lucru acționind pentru 
soluționarea lor operativă. Recent 
— conform orientărilor stabilite 
de plenara C.C. al P.C.R. — 
un membru al comitetului municipal 
a primit sarcina de a urmări îndea
proape modul cum se desfășoară în- 
silozarea și depozitarea produselor

a gradului de finisare 
la tot mai mari

Judicioasă a 
fiecare membru

ecOno-

muncii 
al co-

agșoalimentare destinate asigurării 
bunei aprovizionări a populației hu- 
nedorene pe timpul iernii. Contri
buind efectiv la organizarea și des
fășurarea acestei acțiuni, activistul 
a mers mai departe și, în paralel — 
împreună cu organizațiile de partid 
și conducerile unităților comerciale
— a stabilit și înfăptuit măsuri con
crete,. imediate și de perspectivă și 
tn sfera desfacerii produselor, în așa 
fel încit aprovizionarea populației să 
se desfășoare în mod normal, fără 
goluri, pe tot parcursul anului.

De un real folos în munca comite
tului municipal de partid se dove
dește, de asemenea, metoda organiză
rii unor discuții cu anumite formații 
de lucru — brigăzi, echipe — cu mai
ștri sau șefi de echipe, privind 
gradul de realizare a sarcinilor eco
nomice, greutățile întimpinate și mo
dalitățile de învingere a lor. pentru 
îndeplinirea optimă a tuturor indi
catorilor de plan — discuții ce au loc 
în mod frecvent pe șantierele I.C.S. 
Hunedoara, la minele Teliuc și Ghe- 
lar, la furnale, oțelării și în alte sec
toare ale combinatului siderurgic. In 
același cadru se înscrie și practica
— încetățenită în munca activu
lui nostru de partid — ca după 
Încheierea unor plenare, adunări ge
nerale sau dezbateri pe tematici bine 
stabilite să se stea de vorbă cu oa
menii — fără ordine de zi prestabi
lită — pe marginea diverselor pro
bleme care îi preocupă.

Experiența ne-a demonstrat că 
modalitățile de muncă la care ne-am 
referit, ca și altele asemănătoare 
ajuta mult în munca practică, de zi 
cu zi, consacrată îndeplinirii în bune 
condiții a sarcinilor politico-econo- 
mice puse în fața noastră de partid. 
De aici și ferma convingere a noas
tră că numai perseverînd pe a- 
ceste căi și depistînd altele noi, 
mereu mai adecvate cerințelor ac
tuale, vom reuși să răspundem cu 
mai multă competență și prompti
tudine îndatoririi noastre fundamen
tale de a fi într-un permanent con
tact cu toți comuniștii, cu masele de 
oameni ai muncii, mobilizîndu-i în 
acest fel la traducerea in viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului.

INVITAȚIE LA

Vâ informăm despre:

Creșterea competenței 
comisiilor de judecată• •

Expresie a continuei adinciri a de
mocrației socialiste, a rolului din ce 
în ce mai impcwtant pe care opinia 
publică este chemată să-I aibă in 
viața socială a țării, prin Decret al 
Consiliului de Stat (nr. 364 din 2 no
iembrie a.c.) a fost modificată Legea 
nr. 59/1968 cu privire la comisiile de 
judecată- Modificările privesc, 
principal, sporirea competenței 
misiilor de judecată. Potrivit 
reglementări, ele vor judeca și „sus
tragerile sub orice formă, cind co
miterea lor nu a fost înlesnită sau 
acoperită prin fals", chiar dacă „fapta 
a fost săvîrșită în afara locului de 
muncă", iar valoarea pagubei prici
nuite nu depășește 500 de lei. Tot 
comisiile de judecată sînt competen
te să judece de acum înainte și „in
stigarea, complicitatea, tăinuirea și 
favorizarea" unor astfel de fapte.

De la aceste reguli generale, decre
tul a prevăzut și unele excepții de
terminate de atitudinea făptuitorului 
sau de gravitatea faptei,, gravitate a- 
preciată în funcție de modul în care 
fapta a fost săvîrșită sau de urmări
le ei posibile. Astfel, în cazurile în 
care paguba nu a fost integral aco
perită înainte de pronunțarea hotărî- 
rii comisiei de judecată, fapta cade 
în continuare sub incidența legii pe
nale. La fql și fapt.ele săvirșite de 
către persoana care duce o viață pa
razitară — adică, așa cum precizează 
legea, ,,'se sustrage de la desfășura
rea unei munci utile ori nu are do
miciliu stabil" — ori care a fost con
damnată anterior, sau căreia. în ulti
mii trei ani, i s-au mai aplicat de 
două ori măsuri de influențare ob
ștească sau una din sancțiunile cu 
caracter administrativ, prevăzute de 
legea penală. în rîndul excepțiilor de 
la regulă se înscriu și faptele, săvîr- 
șite prin violență, prin pătrunderea, 
fără drept, într-o unitate socialistă 
sau care constă în luarea unui bun 
aflat asupra unei persoanei Tot pre
vederile legii penale se aplică și 
atunci'cînd actele antisociale la care 
ne refșrim „au pus sau ar fi putut 
pune în pericol mașini, instalații, alte

în 
co- 

noii

bunuri sau valori importante, ori ar 
fi putut provoca tulburări grave în 
desfășurarea procesului muncii, pre
cum și dacă au creat o stare de pe
ricol pentru siguranța circulației 
trenurilor sau au avut ca urmare'o 
tulburare in activitatea de transport 
pe calea ferată".

De reținut că sesizarea comisiei de 
judecată se face, de regulă, prin pro- 
ces-verbal. încheiat de organele mi
liției — deci nu de către cel păgubit
— dar mai poate fi făcută și de că
tre procuror ori de către instanța de 
judecată. Hotărîrea comisiei de ju
decată este supusă regulilor publi
cității. După cum se prevede în de
cret, ea trebuie comunicată organu
lui care a făcut sesizarea și afișată 
la sediul unității sau al consiliului 
popular unde funcționează comisia. 
Aceasta, pentru ca actul de justiție 
pe care îl face comisia de judecată 
să îndeplinească — și dincolo de cau
za ca atare și impricinații ei — un 
rol educativ și. totodată, preventiv.

Cauzele care, la data intrării în vi
goare a decretului, se află în curs de 
urmărire penală sau de judecată vor 
fi trimise spre soluționare comisiilor 
de judecată. Iar cele în care s-au 
pronunțat hotărîri de condamnare 
rămase definitive și executarea pe
depsei nu a început, instanța, din 
oficiu, va aplica una din măsurile de 
influențare obștească prevăzută 
lege. Cind s-au pronunțat hotărîri de 
condamnare, rămase definitive, iar 
executarea pedepsei — închisoare sau 
amendă — a început, la intrarea în 
vigoare a decretului, executarea pe
depsei va înceta.

Iată, așadar, că principalele pre
vederi ale acestui decret au menirea
— după cum se aprecia la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 14 septembrie -r să ' 
ducă la o și mai mare participare a 
oamenilor muncii la înfăptuirea le
galității, la educația civică a mase
lor de cetățeni.

de

Florin CIOBANESCU

Gheorghe VAS IU 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Hunedoara al P.C.R.

REVELION
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Rachiul 
capatuieln

De la o vreme, Iosif Galdoș — fost res
ponsabil la cazanul pentru fabricarea ra
chiului din satul Jidioara, județul Timiș — 
Începuse să aibă discuții cu cetățenii care 
apelau la serviciile sale. (A se citi : ale 
unității la care acesta lucra 1). Oamenii ii 
reproșau că... prea e puțină cantitatea de 
rachiu pe care le-o dă, că legea prevede 
mai mult. Lucru Ia care I.G. reacționa ast
fel ori se făcea că nu aude, ori dădea 
vina pe... calitatea materiei prime aduse. 
Numai că la primul control al organelor 
de resort s-a constatat altceva ; că de vină 
este nu calitatea materiei prime din care 
urma să se facă țuica, ci „calitatea" morală 
a lui I.G, Contrar legii 
resele 
ment 
xarea 
cesta 
murile, îi frustra pe cei în cauză de impor
tante cantități de produse. (în 
zile, I.G. a reușit să sustragă 
de țuică în valoare de 756 lei !). 
tru care a fost deferit justiției.

„îmbunătățirile" procesului tehnologic nu 
ie fac nici în detrimentul intereselor cetă

care apără inte- 
cetățenijor prin fixarea unui randa- 

minim al materiei prime și prin fi- 
unui timp-limită de fierbere I — a- 

micșora cu de la sine putere bare-

numai trei 
o cantitate 
Motiv pen-

Agenția de turism a 
cooperației de Consum 
ce se află în holul ca
sei de bilete a Sălii 
Palatului ne informea
ză că a început reți
nerea de’locuri la uni
tățile''turistice ale.coo
perației de consum 
care asigură, : în cele 
măi pitorești locuri din 
țară,. condiții optime 
de cazare și masă cu 
ocazia Revelionului. 
Printre acestea se nu
mără . hanurile Rucăr 
și Valea Ursului (jud. 
Argeș). Cheia și Slănic 
(jud..Prahova), Lipova

și Vinga (jud. Arad), 
Șurianul (jud. Alba), 
Pasul Buzăului (jud. 
Covasna), Praid (jud. 
Harghita). Ursul Ne
gru și Dealul Viilor 
(jud. Mure^). Horezu, 

. Lotrișor, Topolog (jud.
Vîlcea), Cabana Dealul 
Perșani și Hanul Brîn- 
covenesc (judi Brașov), 
Hanul Morilor și Ha
nul Agigea (jud. Con
stanța) etc., precum și 
unitățile din jurul 
Capitalei : Hotelul și 
restaurantul Măgurele, 
Hanul Buda — Argeș, 
Hanul Săftica, popasu-

rile turistice ..Calul 
Bălan", Vlăsia. Sinești, 
Snagov și Crama 
Domnească din Bucu
rești.

De asemenea, agen
ția poate reține locuri 
pentru toți cei ce do
resc să petreacă în a- 
cest sezon un conceaiu 
de mai multe zile la 
unitățile cooperației de 
consum. Informații su
plimentare la telefo
nul 14 52 09. orele 13.00 
— 17,00. In fotografia 
de mai sus : unul din 
itinerarele de Reve-

DOLJ : Noi produse și servicii în cooperația 
meșteșugărească

Hotărîți să realizeze exemplar 
sarcinile de plan ce le revin în 
acest an și în cincinal, lucrătorii 
cooperației meșteșugărești din 
județul Dolj se preocupă cu 
perseverență de sporirea pro
ducției bunurilor de consum 
pentru populație, lărgirea ga
mei de produse destinate ex
portului, precum și 
ficarea activităților 
de servicii. Dintr-o 
Constantin Băran, | 
U.J.C.M. Dolj, am 
partenerilor externi 1 
ză cu 20 la sută mai 
duse decît în anul 1975. In pre
zent, lucrătorii 
meșteșugărească 
portă peste 160 
voare, tricotaje

țenilor, nici în beneficiul buzunarului celor 
puși pe căpătuială 1

Lăcomia care 
l-a pierdut pe fiu,,.
Ștefan Postariuc, șef al unui centru de 

legume și fructe din Timișoara, i-a solici
tat lui loan Gagiu, angajat la depozitul 
C.L.F. din localitate, să-l anunțe pe șeful 
depozitului să-i trimită urgent o anumită 
cantitate de mere — 33 lăzi. Cantitate pe 
care a primit-o și în schimbul căreia i-a 
eliberat lui I.G. ...un bon de mină, urmînd 
ca actele de rigoare să fie încheiate a doua 
zi, potrivit... obiceiului — ?! — existent la 
acea dată în unitate. (De ce nu s-au în
cheiat actele pe loc. potrivit legii, nu 
știm !). Lucru care nu s-a mai întîmplat 
însă nici a doua, nici a treia zi, ci mult 
mai tîrziu...

Nu vom intra în amănunte. Pentru fap
tele lor, cei doi au suportat rigorile legii. 
Primul a fost judecat pentru săvirșirea in
fracțiunii de neglijență în serviciu, cel de 
al doilea — pentru săvirșirea infracțiunilor 
de fals, uz de fals și sustragere din avutul 
obștesc.

Ceea ce vorbește însă cel mai elocvent 
despre „calitatea" morală a Iui I.G. este 
următorul amănunt; șeful depozitului

de diversi- 
prestatoare 

discuție cu 
președintele 

reținut că 
li se livrea- 

i multe pro-

din cooperația 
doljeană ex- 

modele de co- 
pentru femei și

copii, articole de artizanat, în- 
icălțăminte și împletituri.

In vederea extinderii pres
tărilor de servicii către popu
lație conducerile cooperativelor 
de profil din județ au înființat 
numai in acest an 43 unități în 
cartierele noi ale Craiovei și în 
localitățile rurale mai puțin do
tate. Conducerea U.J.C.M., cu 
sprijinul direct al organizațiilor 
locale de partid și de stat ac
ționează hotărit pentru intro
ducerea unor forme moderne de 
servicii. înființarea, în acest an, 
a unui centru de informare, 
crearea unor dispecerate la coo
perativele „Constructorul" din 
Craiova. „Igiena" și „Victoria" 
din Băilești constituie tot atîtea 
argumente în acest sens. (Nico- 
lae Băbălău).

din care acesta furase merele și în care, 
indirect, lovea prin fapta săvirșită era... 
însuși tatăl său. Cu alte cuvinte. în lăco
mia sa, nu și-a iertat nici tatăl...

Adeverința 
adeverea 

neadevărul
Cetățeanul Gh. G. se îndrepta seara spre 

casă. In’dreptul unui gang, un bărbat și o 
femeie se reped asupra lui, îl tirăsc cu for
ța în întuneric și ii aplică cu brutalitate o 
serie de lovituri. Nu-i dau drumul decît la 
intervenția fermă a unui trecător. După 
care... dispar în noapte.

Firește, faptele celor doi agresori, Anton 
Pirvan și Constantina Antonescu, au fost a- 
preciate și condamnate potrivit legii penale. 
Ceea ce ne-a reținut atenția este altceva. 
Pe parcursul procesului penal, unul dintre 
inculpați — Constantina Antonescu — a pre
zentat instanței o adeverință de la locul său 
de muncă — cooperativa „Avîntul îmbrăcă
mintei" București — din care reiese că... 
în seara in care numita îi aplica lui Gh. G. 
seria de lovituri în gang aceasta era... la 
locul său de muncă, în schimbul doi. în 
ciuda realității, în ciuda martorilor care 
demonstraseră exact contrariul l

Tipuri variate de televizoare
Magazinele de specia

litate din întreaga țară 
— așa cum se vede și 
în imaginea alătura
tă — oferă televizoare 
românești de diverse 
tipuri cu diagonala 
ecranului între 31 și 
65 cm, prețurile lor 
fiind de la 2 870 la

3 960 lei. între acestea 
se numără televizoa
rele Sport, Venus, 
Compliment, Opera, 
Clasic, Diamant, Lux. 
Televizoarele se vînd 
și cu plata in 24 de 
rate lunare, cu un a- 
conto de 15 la sută.

Prezentate în casete cu 
o linie modernă, aceste 
televizoare sînt re
ceptoare multicartal. 
După părerea specia
liștilor, ele au o mare 
stabilitate in funcțio
nare, imagine și sunet 
de calitate.

Cum putem preveni și trata corect 
gripa și virozele respiratorii

In sezonul rece, mai mult decît în 
restul anului, multe persoane se 
îmbolnăvesc de gripă ori fac cu
noscutele viroze respiratorii. în legă
tură cu măsurile ce trebuie luate 
pentru a evita urmările neplăcute ale 
acestor viroze, am solicitat unele 
precizări tovarășului prof. dr. docent 
MARIN VOICULESCU, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, director al clini
cii de boli infecțioase a Spitalului 
Colentina.

— De la început aș dori să fac o 
precizare : gripa nu trebuie confun
dată cu diferitele viroze respiratorii. 
Lista virozelor respiratorii este foar
te lungă : peste 150 de virusuri dife
rite (și un larg evantai de serotipuri 
virale) provoacă afecțiuni la nivelul 
aparatului respirator (răgușeli, bron
șite, faringite, pneumonii, congestii 
etc.) cu sau fără febră. Circulăm 
deseori cu asemenea viroze, fără a a- 
vea febră. Virozele respiratorii sînt 
foarte frecvente : în medie fiecare co
pil poate face 4 
pînă la 6 viroze 
respiratorii pe an. 
iar fiecare adult 2 
pină la 4. Se a- 
preciază că 40—60 
la sută din bolile 
ațute ale copilu
lui sînt viroze respiratorii, iar la 
adult circa 30 la sută. în sfirșit, in
capacitatea de muncă prin viroze 
respiratorii poate ajunge pînă la 12— 
13 la sută. Față de această situație, 
este bine să știm cum să procedăm 
pentru a evita apariția unor compli
cații (pneumonii, infecții de natură 
bacteriană etc.).

— Măsurile de prevenire sînt ace
leași ca în cazul gripei 7

— După cum arătam mai sus, vi
rusurile care determină apariția viro
zelor respiratorii sînt foarte multe și 
deci nu se pune problema unor vac
cinuri. De aceea trebuie intervenit în 
așa fel încît să creștem rezistența 
nespecifică, respectiv puterea de 
vindecare naturală a organismului. 
Acest lucru se obține prin odihnă și 
somn rațional, alimentație variată, 
Care să conțină toate principiile nu
tritive, bogată în vitamine și mai 
ales în vitamina C, care are și acțiu
ne antiinfecțioasă. Consumul de 
mere, lămîi poate fi suplimentat 
și cu vitamina C sub formă de table
te. Se recomandă călirea organismu
lui prin : mișcare în aer liber, sport, 
plimbări indiferent de starea vremii. 
Se înțelege că această acomodare se 
face treptat, dar ea trebuie să devină 
un mod de viață. De evitat praful, 
fumul, tutunul, care irită căile respi
ratorii și le fac mai vulnerabile față 
de virozele respiratorii. Toate acestea 
sînt măsuri profilactice nespecifice. 
Numai în cazul gripei propriu-zise 
se poate vorbi și de o profilaxie spe
cifică. respectiv vaccinarea.

— Cum putem ști că este vorba de 
gripă sau de viroză respiratorie ?

— Organele sanitare de specialita
te din rețea, din laboratoare și uni
tăți de cercetare supraveghează apa
riția eventualelor focare de virus gri
pal în țară și sînt avertizate de cele 
apărute în diferite puncte ale globu
lui. Prin sondaje pe eșantioane (pe 
grupe) de populație centrele de a- 
vertizare și referință stabilesc rezis
tența populației față de virusul gripal 
aflat în circulație. în prezent, Minis
terul Sănătății dispune de vaccinul 
adecvat și a luat măsurile necesare

A 19-a...
La Tribunalul județean Timiș, secția pe

nală, a fost judecat recursul declarat de 
inculpatul Vasile Birăiescu, domiciliat în 
orașul Lugoj, str. Honoriciului nr 7, con
damnat pentru infracțiunea de speculă. 
Deși sancționat pînă acum de.. 18 ori pen
tru diferite infracțiuni, V.B. s-a apucat re
cent de a. 19-a : specula cu porci. îi cum
păra dintr-o localitate cu un preț și-i vin
dea în alta cu unul substanțial sporit 1 Lu
cru care i-a adus numai în cursul unei 
singure luni un venit de... 15 720 lei 1 In
clusiv cea de-a 19-a condamnare penală 1

„Transportul a fost făcut cu mașina pro
prietate personală a lui loan Eranț, căruia 
i-am plătit potrivit înțelegerii" — preciza 
inculpatul. Ceea ce a atras și posesorului 
mașinii cuvenita sancțiune contravențio
nală.

Din caietul 
grefierului

„Faptul că nu reclamantul, ci eu am tre
cut ou mașina pe verde, așa cum prevedea

FAPTUL] 
DIVERS!
Prietenele

• ••

noastre, 
păsările
lntr-o singură lună, o colonie 

de 1 000 de grauri distruge 22 000 
kilograme de lăcuste ; ciocăni- 
toarea neagră consumă zilnic 
peste 130 de insecte dăunătoare ; 
intr-un stomac de cuc pot încă
pea pină la 100 de omizi ; în 
perioada de creștere a puilor, o 
pereche de pițigol poate curăța 
de insecte 40 de pomi fructiferi...

Iată citeva din considerentele 
care i-au făcut pe specialiștii 
Muzeului de științe naturale din 
Galați să deschidă o expoziție 
intitulată „Păsările în folosul 
omului". Ei iși propun să re
amintească o dată in plus vizita
torilor cit 
in lumea 
strădania 
vint...

de multi prieteni 
zburătoarelor. Fie 
lor să nu zboare

Lamîia

au 
ca 
in

pentru vaccinarea grupelor de popu
lație cu un risc crescut față de viru
sul gripal și complicații.

Recunoaștem gripa prin faptul că 
începe cu o ridicare bruscă și puter
nică a temperaturii, cu dureri de cap, 
dureri puternice musculare în spate 
și în picioare, tuse și o stare de slă
biciune, cu amețeli. Prima măsură, 
și cea mai importantă este repaosul 
la pat. Astfel punem organismul în 
condițiile optime pentru o vindecare 
naturală. Răminînd in casă, la pat, 
vom preveni apariția unor complica
ții : amigdalite, sinuzite, pneumonii 
etc., ca și transmiterea gripei la alte 
persoane. O formă de gripă ne
complicată se vindecă in citeva zile, 
maximum o săptămînă, cu mijloace 
simple la îndemîna oricui. La domici
liu, bolnavul trebuie să rămină, pe 
cit posibil, singur în cameră și, mai 
ales, să evite contactul cu copiii mici, 
in special cu sugarii, cu persoanele 
bătrîne sau suferinde de boli clăjnice, 
de plămîni. ori de inimă, intrucit toți 

aceștia pot face 
forme mai grele 
ale bolii.

O altă măsură 
este aceea de a 
ne adresa medi
cului de circum
scripție. pentru

precizarea diagnosticului.' Acesta Vă 
aprecia dacă este vorba de o formă 
simplă, obișnuită de gripă sau dacă 
este o formă severă ori complicată.

— Ce rol joacă medicamentele și 
în special antibioticele in combaterea 
și tratamentul gripei sau al virozelor 
pulmonare ?

— Imensa majoritate a cazurilor 
de gripă evoluează cu forme obișnui
te, fără complicații ; pentru toate a- 
cestea tratamentul se aplică la do
miciliu, cum se spune „la gura so
bei", cu mijloace foarte simple : frec- 
ții cu carmol, ori cu soluție galeni- 
ca, ceaiuri fierbinți pectorale, aspiri
nă (cite o tabletă de 3—4 ori pe zi), 
alternind sau chiar lnlocuind-o cu 
algocalmin sau piramidon pentru cei 
care nu suportă aspirina ; se reco
mandă diferite calmante ale tusei. 
La acestea se poate adăuga un su
pliment de vitamina C (3 tablete pe 
zi). In caz de laringită, manifestată 
prin răgușeală, se va folosi un „inha
lant" aspirind aburii calzi de dea
supra unui vas cu apă fierbinte în 
care a fost pus acest „inhalant".

în gripa simplă nu se dau antibio
tice ; acestea pot face chiar rău, dacă 
se iau fără rost, favorizînd selectarea 
unor microbi rezistenți la antibiotice. 
Numai in cazul complicațiilor bacte
riene (pneumonie, angine. sinuzite, 
otite etc.) sînt prescrise antibioticele 
pe baza aprecierii medicului.

în camera pacientului va fi cald, 
evitîndu-se insă căldura uscată, care 
irită căile respiratorii ; de aceea se va 
umidifica aerul cu ajutorul unui 
prosop umed pe calorifer sau a 
dnui vas cu apă care fierbe. întrucît 
gripa lasă în continuare o stare de 
„anergie", de slăbiciune, este prudent 
să păstrăm repaosul în casă citeva 
zile după scăderea febrei, recurgînd 
și la o alimentație bogată în proteine 
și vitamine pentru creșterea rezisten
ței și o vindecare completă, fără 
complicații.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

legea, poate fi atestat nu numai de soția 
mea, care sta pe bancheta din față, ci și 
de I. F., un martor imparțial, care a asistat 
la producerea accidentului, domiciliat în 
București, sectorul 7, str. V.L., bloc S 1, 
scara A, etajul 8, apartamentul 37, în pre
zent decedat".

(Fragment din „apărarea" lui 
C. Șt., coautor al unui accident 
de circulație).

„Este adevărat că în noaptea cu pricina 
subsemnata am săpat o groapă lingă gar
dul pîrîtului, dar nu pentru a îngropa a- 
colo trei cîini, așa cum în mod calomnios 
acesta a scris in sesizarea adresată mili
ției, ci pentru a îngropa trei pisici, faptă 
care schimbă complet lucrurile, și pentru 
care solicit condamnarea lui pentru denunț 
calomnios".

(Judecătoria sectorului 7, din 
cererea adresată instanței de Vio
rica D„ deținătoarea unui număr 
de nu mai puțin... 13 mițe, în a- 
fara răposatelor trei, care au dus-o 
în „delicata" situație de mai sus).

Titus ANDREI

neobișnuită
Cititorul nostru Vasile Rujan, 

din Tirgoviște, ne trimite o fo
tografie în care distingem o lă- 
mîie uriașă, alături de o mi
nusculă... cutie de chibrituri. 
Imaginea este însoțită de urmă
toarea explicație : „Printre re
cordurile acestei toamne, cred 
că puteți consemna și această 
lămîie. Am cules-o din pomul 
Îngrijit de tatăl meu, pensionar, 
domiciliat în comuna Lipănești, 
județul Prahova. Am. cîntărit-o 
ca la farmacie: 582 (cinci sute 
optzeci și două) de grame 1 
Deocamdată, nimeni nu se atin
ge de ea. O păstrăm „la vedere", 
cit i-o fi sorocul. Am pozat-o 
întru amintire. Poate că la anul 
avem noroc să fie una și 
mare".

Sarea
din ceai

mai

tn timp ce se afla la 
Traian Giurgiu din satul 
șuri, județul Alba, s-a pomenit 
că-i trece pragul casei vecinul 
săut Gheorghe Bile. După ce fă
cuse un chef strașnic, vecinul 
avea și chef de glume. Nici una, 
nici două, a luat solnița cu sare 
și a vărsat-o in cana cu ceai a 
gazdei. Aceasta a încercat să-l 
potolească și să mai „îndulceas
că", prin votbă bună, gluma ne
sărată a vecinului. Degeaba. 
Vebțrtiflut ‘i-a! sărit țandăra, 
itviftrf pdftă de ‘harță.1 Garda a 
cerut ajutorul altot vecini, apoi 
al autorităților. Vecinul glumeț 
și scandalagiu a fost condamnat. 
Decît așa vecin, mai bine lipsă. 
In cazul de față, pentru trei 
luni !

masă, 
Arie-

„îmi acordați | 
un... dans

Deși n-avea permis de condu
cere, Ioan Cuc din Mădăras I 
(Satu-Mare) s-a urcat pe o mo
toretă și a început să umble te- I 
leleu pe ulițele satului. La un i 
moment dat, zărind un echipaj 
al miliției, Cuc s-a dat jos de pe j 
motoretă și a început s-o tîrască 
după el prin grădină și pe un 
cîmp cu scaieți. Nu s-a mai 
oprit decît la... balul din satul 
vecin, cu hainele cam ponosite I 
și pline de scaieți. Dar. așa cum 
era, s-a îndreptat spre o fată, I 
invitînd-o grăbit: „îmi acordați , 
un dans ?“. N-a apucat să afle 
răspunsul fetei, întrucît un lu- | 
crător de miliție l-a bătut pe 
umăr: „Poate dansul următor. | 
Deocamdată poftiți să vă 
jos scaieții care s-au ținut... 
de dumneavoastră".

în loc de

dați 
scai

un 
în-

multumire»
Pripășit prin Timișoara, 

anume Paul Ionas l-a oprit
tr-una din serile trecute pe Teo
dor Botar :

— Omule, dacă ai inimă și ți-e 
milă de bietul de mine, care 
mi-am rupt piciorul, ajută-mă, 
te rog, să ajung pînă acasă.

Omul, bun la inimă, l-a aju
tat să ajungă in strada Gheor- 
ghe Doja nr. 3, unde P.I. locuia 
ca flotant. La despărțire, în loc 
de mulțumire, Teodor Botar s-a 
pomenit lovit de așa-zisul inva
lid, care l-a dezbrăcat de haină, 
i-a luat ceasul de la mînă și ba
nii din buzunar. In aceeași 
noapte, organele de miliție l-au . 
prins pe făptaș, care va fi obli
gat să-și schimbe haina furată. 
Cu alta pe măsură.

Băiețelul 
din autobuz

Gheorghe Opincariu din Bacău, 
strada N. Bălcescu nr> 35, ne is
torisește o întimplare petrecută 
intr-un autobuz aglomerat pină 
la refuz. Pe o banchetă se afla 
un băietei, alături de un tînăr. 
Văzindu-l pe G.O., băiețelul i-a 
spus tinărului :

— Tăticule, ia-mă in brațe, ca 
să ștea și nenea jos liniă noi. 
Nu vezi că e ca bunicul ?

„Bunicul" a zimbit. A doua 
el — ne scrie el — împlineam 
78 de ani. M-am așezat și nu 
m-am putut abține să nu-l în
treb pe băiefel cine l-a invitat 
să se poarte așa de frumos. 
Mi-a răspuns : „M-a invătat to
varășa educatoare de la grădini
ță". „Să-i spui că-i mulțumesc".

Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Evoluția timpului impune o mai mare concentrare
de forțe, muncă sîrguincioasă pe ogoare

Recoltarea și depozitarea porumbului
trebuie grabnic încheiate

în săptămîna care se încheie, pe ogoare a continuat să se muncească 
eu sirguință la recoltarea și transportul produselor din cimp. la exe
cutarea arăturilor de toamnă pe terenurile destinate a fi însămînțate 
cu culturi de primăvară. Datorită bunei organizări a muncii, pină la 
această dată, cooperativele agricole din opt județe — Ilfov, Buzău, Dîm
bovița. Vrancea, Satu-Mare. Harghita, Covasna, Suceava — au încheiat 
recoltarea porumbului. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă că porumbul a fost strîns de pe 2 326 000 
hectare, ceea ce reprezintă 88 la sută din suprafața cultivată. De ase
menea. a fost intensificat și ritmul arăturilor de toamnă, această lu
crare executîndu-se pe 59 la sută din suprafețele prevăzute în coope
rativele agricole și 51 la sută in intreprinderile agricole de stat.

De două zile, cu deosebire în partea de sud a țării, ploile s-au In
tensificat. ceea ce impune ca în unitățile in care nu s-a strîns întreaga 
producție să se acționeze atît în vederea grăbirii recoltatului, cit și 
pentru protejarea porumbului din pătule și arioaie. Este absolut ne
cesar să se respecte cu strictețe recomandările făcute de specialiști în 
ce privește modul de depozitare și conservare a porumbului, pentru 
a se preveni orice pierderi în timpul păstrării. Timpul înaintat, precum 
și persistenta ploilor impun. în continuare, măsuri energice din partea 
organelor și organizațiilor de partid, a comandamentelor locale și a 
conducerilor de unități agricole în vederea încheierii grabnice a recol
tatului și executării in ritm intens a arăturilor de toamnă.

Publicăm. în grupajul de față, relatări ale corespondenților noștri 
din diferite județe cu privire la 
acum la ordinea zilei.

GALAȚI. Pînă vineri, 19 noiem
brie a.c., în județul Galați porumbul 
a fost recoltat de pe circa 68 000 ha, 
reprezentînd 70 la sută din suprafa
ța ocupată cu această cultură în u- 
nitățile agricole de stat și coopera
tiste. In cooperativele Schela, Vi- 
nători, Șendreni și altele, această lu
crare s-a încheiat. De asemenea, a 
terminat recoltatul I.A.S. Tulucești de 
pe cele 2 422 ha cultivate cu po
rumb, lucrarea fiind avansată și la 
I.A.S. Smîrdan. Comandamentul ju
dețean a stabilit să fie impulsionată 
recoltarea mai ales în unitățile din 
nordul județului. De pildă, în con
siliile intercooperatiste Berești, Bălă
bănești, Nicorești. suprafețele recol
tate se ridicau doar la circa o trei
me din cele ocupate cu această cul
tură. Se urmărește, de asemenea, 
desfășurarea mai operativă a 
transportului porumbului, prin ri- 
dicarea din cîmp a întregii cantități 

desfășurarea lucrărilor agricole aflate 

recoltate în ziua respectivă, descăr
carea rapidă a mașinilor la baze, 
fiind antrenați la această operație 
oamenii din unitățile agricole, pen
tru a se scurta la maximum timpul 
de staționare a mijloacelor de trans
port la descărcat. Continuă verifi
carea și sortarea porumbului, atît în 
magaziile unităților, cît și la bazele 
de recepție, iar instalațiile de us
care funcționează neîntrerupt. (Dan 
Plăeșu).

CONSTANȚA. Dis-de-diminea- 
ță, odată cu ivirea zorilor, și pină tîr- 
ziu în noapte, mii și mii de mecani
zatori și cooperatori din județul Con
stanta continuă munca în cîmp, la 
culesul porumbului, la transportul și 
depozitarea recoltei. Volumul de lu
crări 
încă 
de 
circa

care a rămas de executat este 
mare. Vineri seara 
recoltat porumbul

20 000 hectare în

era 
pe

mai 
de

I.A.S.

10 000 hectare în C A P De aceea 
au fost inițiate numeroase acțiuni de 
întrajutorare intre ferme, brigăzi și 
echipe, iar in ultimul timp și între 
cooperativele agricole învecinate. Ca 
rezultat al bunei organizări a mun
cii. in cooperativele agricole 23 Au
gust. Ovidiu, Plopeni, Cuza Vodă, 
Năvodari. Viile. Petroșani și altele 
s-a incheiat recoltarea porumbului 
In aceste unități continuă să se 
transporte de pe cîmp ultimele can
tităti de știuleți și coceni. La coope
rativă agricolă Medgidia, de pildă, 
după ce s-au cules știuleții de pe 
cele 1 455 ha. s-au repartizat forțe su
plimentare pentru încărcarea și des
cărcarea mijloacelor de transport.

Din inițiativa comitetului județean 
de partid, pe măsură ce noi unități 
încheie recoltatul, se organizează ac
țiuni de întrajutorare in așa fel in
cit ritmul de lucru stabilit să fie 
realizat zi de zi. indiferent de starea 
timpului. (C. Bordeianu).

IALOMIȚA. în acest județ, re
coltatul porumbului a intrat în faza 
finală. Pînă sîmbătă, cooperativele a- 
gricole au recoltat 77 100 hectare (90 
la sută), iar întreprinderile agricole 
de stat — 72 100 hectare (84 la sută) 
din suprafața prevăzută. 30 de coo
perative agricole, intre care cele din 
comunele Gheorghe Doja, Muntenii- 
Buzău, „23 Februarie“-Borcea, Ștefan 
cel Mare. Grindu, Cuza Vodă, Dra- 
galina. Brincoveni, Perișoru și alte
le, au terminat recoltatul porumbu
lui. Pe baza măsurilor luate de co
mandamentul județean, toate forțele 
au fost concentrate la transportul po
rumbului din cîmp. în acest scop au 
fost redistribuite în cadrul Trustului 
S.M.A.. de la unitățile mai avansate, 
peste 2 000 de remorci cu tractoare. 
De asemenea, capacitatea I.T.A. des
tinată transportului porumbului a eres-' 
cut de la 1 000 tone pe zi. la 2 700 de 
tone. O măsură pentru păstrarea po
rumbului în cele mai bune condiții 
o constituie punerea în funcțiune la

hectare. De asemenea, la 
agricolă „23 Februarie" 

Borcea. datorită bunei or- 
muncii. aproape întreaga

toate bazele de recepție a unor sta
ții de batozare la capacitatea de us
care a acestora. Cooperatorii din co
muna Valea Ciorii au terminat re
coltatul și transportul porumbului de 
pe cele 900 
cooperativa 
din comuna 
ganizări a 
suprafață recoltată a fost eliberată de 
coceni. Au raportat încheierea recol
tatului și cooperatorii din comuna In
dependenta. Aici se transportă din 
cimp ultimele cantităti de porumb la 
baza volantă. La tăiatul cocenilor au 
fost mobilizați peste 400 de coope
ratori. care asigură zilnic 40 de hec
tare front de lucru pentru arături. 
(Lucian Ciubotarul.

Ritm mai intens la arăturile de toamnă
CLUJ. In cooperativele agricole 

din județul Cluj au fost făcute arături 
de toamnă pe 49 000 hectare, din cele 
52 500 hectare -prevăzute în plan. Cele 
din comunele Bobîlna, Maia, Recea. 
Cristur, Ciubăncuta. Oșorhel au în
cheiat arăturile. Au depășit cu 
mult suprafața planificată a fi arată 
în această toamnă și unitățile din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Ceanu-Mare, Chinteni, Săndulești. 
Gîrbou ș.a. După cum ne relata to
varășul ing. Avram Rusu, directorul 
trustului S.M.A.. in ultimele zile rit
mul arăturilor a crescut, la această 
acțiune fiind angajate peste 1 300 de 
tractoare din cele 2 100 existente. Pen
tru asigurarea unui randament spo
rit la arat, tractoriștii au fost echi
pați cu pufoaice și alte echipamente 
de protecție, iar masa caldă li se ser
vește în cimp. Se evidențiază în mod 
deosebit, prin buna organizare ■
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Stadiul arăturilor de toamnă la 19 noiembrie a c. Cifrele reprezintă suprafețele arate, în procente, în cooperativele 
agricole (sus) și in întreprinderile agricole (jos).
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GALAȚI

muncii, stațiunile de mecanizare Bo- 
bilna, Ceanu-Mare. Gîrbou. Cu toa
te aceste măsuri, în unele unități me
canizatorii întîmpină greutăți la e- 
xecutarea arăturilor din cauză că te
renurile nu au fost încă eliberate de 
coceni. Situații de acest gen se în- 
tîlnesc în unități din cadrul consilii
lor intercooperatiste Mociu și Căianu. 
la cooperativele agricole din Mica. 
Unguraș și în alte părți. Este nece
sar ca organele locale, consiliile de 
conducere ale cooperativelor să ia 
măsuri pentru eliberarea terenurilor 
de resturi vegetale, spre a putea fi 
executate arături pe toate suprafe
țele destinate însămînțărilor de pri
măvară. (Alexandru Mureșan).

OLT. Ploile căzute în ultimele zile 
au îngreunat efectuarea lucrărilor de 
toamnă. în cooperativele agricole din 
județul Olt s-au executat arături pe 

67 550 hectare, ceea ce reprezintă 42 
la sută din suprafața prevăzută. 
Realizări mai mari au mecanizato
rii de la S.M.A. Bucinișu, Corabia, 
Găneasa. Movileni, Recea etc. La o 
recentă analiză a stadiului arături
lor de toamnă, avînd în vedere toc
mai condițiile specifice ale acestui 
an. au fost luate o serie de măsuri 
pentru urgentarea lucrărilor. Din u- 
nitățile din nordul județului trac
toarele sint trimise în sud, acolo unde 
a plouat mai puțin și solul este mai 
permeabil. Astfel, peste 200 de trac
toare de la S.M.A. Vlaici, Becea, Pe- 
rieți, Otești etc. ară pe terenurile 
cooperativelor agricole din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Corabia. 
Vișina, Ștefan cel Mare și altele. Tn 
scopul folosirii eficiente a timpului 
de lucru și a forței mecanice, cu a- 
jutorul motopompiștilor a fost or
ganizat la circa 200 de tractoare și 
schimbul II. (Emilian Rouă).

MEHEDINȚI. în ulti-
mele zile în această zonă a 
plouat din nou, Iar pe mari supra
fețe se menține excesul de umidi
tate, specialiștii din unități au In
dicat ca arăturile să se efectueze 
mai ales pe terenurile în pantă. în 
toate secțiile de mecanizare au fost, 
de asemenea, organizate schimburi 
prelungite. La cooperativa agricolă 
din Oprișor. bunăoară, s-au executat 
deja arături de toamnă pe mai bine 
de 400 hectare, adică pe aproape ju
mătate din suprafața care a fost 
cultivată cu porumb. Și in coope
rativele agricole de pe raza consi
liilor intercooperatiste Obîrșia de 
Cimp, Gogoșu, Livezile, Sișești, Gruia 
și Strehaia. unde mii de cooperatori 
grăbesc eliberarea terenului și trans
portul cocenilor, mecanizatorii lu
crează intens la efectuarea arăturilor 
de toamnă. (Virgiliu Tătaru).

Exigentă si răspundere in cnmertul 
cu străinătatea

(Urmare din pag. I)

pentru achiziționarea de peste ho
tare a celor necesare dezvoltării 
țării noastre.

Sarcinile de plan pentru anul 1977, 
atit la export, cit și la import sint 
cunoscute : volumul total al comer
țului exterior va crește cu 15,5 la 
sută față de primul an al cincina
lului. Este vorba de un plan bine 
așezat și realist. După cum s-a subli
niat la plenară, obiectivele la 
export sînt mult mai bine pre
cizate, comparativ cu anii tre- 
cuți. Esențial este acum de a se 
asigura din vreme portofoliul de co
menzi, contractele externe. Strîns 
legat de aceasta, așa cum se subli
niază în legea planului pe anul vii
tor, trebuie luate măsuri energice în 
vederea îmbunătățirii structurii 
sortimentale și a calității pro
ducției destinate exportului, în 
scopul obținerii de prețuri avan
tajoase și adaptării operative a 
producției Ia cererile piețelor stră
ine, intensificării prospectării pie
ței internaționale pentru contrac
tarea exporturilor în condiții de efi
cientă ridicată. Cît privește impor
turile, este nevoie ca beneficiarii să 
dovedească mult mai multă operati
vitate în definitivarea specificațiilor. 
Totodată, din partea ministerelor se 
cere mai multă răspundere și un 
riguros control, o verificare minu
țioasă a solicitărilor și ofertelor, a 
propunerilor făcute de proiectanți, 
pentru a se asigura gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor valutare alo
cate pentru importuri.

Din prima zi a noului an trebuie 
să se aplice cu perseverență măsu
rile necesare pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor pla
nificate în domeniul comerțului ex
terior. în acest sens — după cum se 
subliniază în Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. — 
ministerele, organele de sinteză eco
nomică, centralele industriale și uni
tățile productive au datoria să ac
ționeze pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de export, prospecta
rea științifică a piețelor externe, în
cheierea de contracte judicioase, 
gospodărirea rațională a fondurilor 
valutare ș.a. Nu mai pot fi admise 
anumite situații cind se recurge la 
justificări, unii aruneînd vina pe 
alții : comerțul exterior spre minis
tere. iar ministerele spre comerțul 
exterior „Trebuie să unim efortu
rile tuturor pentru a asigura reali
zarea in întregime a sarcinilor în 
acest domeniu" — sublinia la plena-

Jubileul întreprinderii 
„Drapelul roșu" 

din Sibiu
într-o atmosferă entuziastă, sîm

bătă, 20 noiembrie a.c., colectivul în
treprinderii de tricotaje „Drapelul 
roșu" din Sibiu a sărbătorit împli
nirea a 100 de ani de la înființarea 
fabricii. Cei prezenți la adunarea 
festivă, muncitori, tehnicieni, ingi
neri, s-au angajat să facă totul pen
tru înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere ce le revin în acest prim 
an al cincinalului și să realizeze 
o producție industrială suplimentară 
în valoare de 30 milioane Iei și o 
producție peste plan la export de 2 
milioane lei valută.

Cu acest prilej, prin Decret al 
Consiliului de Stat, întreprinderea 
de tricotaje „Drapelul roșu" din Si
biu a fost distinsă cu Ordinul Mun
ții clasa I. în cadrul adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Richard Winter, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., care a trans
mis calde felicitări colectivului pen
tru distincția acordată, urări de noi 
și importante succese în muncă.

în încheierea adunării, participan- 
ții au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. 

ră secretarul general al partidului. 
Iată de ce. stăruitor și cu mare forță 
de convingere, organele și organiza
țiile de partid au sarcina de a juca 
un rol tot mai important in reali
zarea planului de comerț exterior — 
în primul rind. la export — pe ahul 
viitor, dar și in perioada ce a rămas 
din acest an. .Organele și organiza
țiile de partid au datoria să cultive 
pregnant în conștiința fiecărui pro
ducător, a fiecărui lucrător din în
treprinderile de comerț exterior sim
țul inaltei răspunderi față de înde
plinirea ireproșabilă a sarcinilor de 
export și import, in condiții de efi
ciență economică superioară. Ele tre
buie să acționeze cu fermitate pen
tru perfecționarea activității în acest 
domeniu, să dinamizeze munca co
misiilor speciale de comerț exterior, 
să urmărească zilnic — cu maximă 
răspundere — realizarea planului in 
domeniul comerțului cu străinătatea.

Stă în puterea oamenilor muncii 
să incheiem cu bune rezultate pla
nul de comerț exterior pe acest an, 
să asigurăm în anul viitor o bună 
activitate în acest domeniu, potrivit 
programului general de dezvoltare a 
economiei naționale, hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului.

SPAȚII DE PRODUCȚIE
UTILIZATE CU RANDAMENT SPORIT

Orientările și măsurile adoptate la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie a.c., dimensiunile sarcinilor care revin industriei in acest an, 
în anul viitor, impun — așa cum se subliniază în documentele plena
rei — preocupări mai insistente pentru creșterea gradului de folosire 
a utilajelor, a suprafețelor productive existente, respectiv pentru utili
zarea intensivă a tuturor capacităților de producție.

Dată fiind însemnătatea deosebită pe care o prezintă pentru econo
mia națională folosirea rațională, cu maximum de randament, a spa
țiilor industriale și, in general, a tuturor fondurilor fixe, această temă 
a constituit subiectul unei convorbiri cu ing. Adriana MORARU, 
primul secretâr al Comitetului de partid al sectorului 2, care ne-a spus :

— în mod firesc, depistarea spa
țiilor productive nefolosite corespun
zător și a celor care pot fi eliberate 
printr-o mai judicioasă organizare a 
producției, precum și realizarea para
metrilor proiectați la obiectivele noi 
date in funcțiune se situează în cen
trul preocupărilor tuturor unităților 
economice ale sectorului. Introduce
rea grabnică în circuitul productiv a 
acestor spații și utilizarea lor cu 
înalt randament, precum și a mij
loacelor tehnice din dotare — sarcini 
majore subliniate cu claritate la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. — se 
înscriu organic în efortul general al 
colectivelor de întreprinderi pentru 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor de plan și a angajamentelor, pen
tru creșterea necontenită a eficienței 
economice. Tocmai de aceea, atari ac
țiuni de mare însemnătate economică 
s-au desfășurat și se desfășoară sub 
conducerea și îndrumarea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de partid. 
Ele au examinat cu exigență și spi
rit de răspundere, la fața locului, in 
întreprinderi. în secțiile de produc
ție, împreună cu conducerile acesto
ra, gradul de folosire a spatiilor de 
producție existente, au investigat po
sibilitățile de amplasare mai rațio
nală a mașinilor și fluxurilor tehno
logice, au stabilit măsuri concrete în 
vederea dotării corespunzătoare a su
prafețelor existente cu mașini și uti
laje.

— Care sînt efectele tuturor acestor 
măsuri ? Ce rezultate au fost obți
nute in acest domeniu ?

— Efectele unor astfel de prepcu- 
pări sînt numeroase. De pildă, con

comitent cu soluțiile adoptate pentru 
amplasarea de noi mașini și utilaje, 
în marea majoritate a întreprinderi
lor s-a pus accentul pe moderniza
rea tehnologiilor de fabricație, orga
nizarea pe baze științifice a activită

O experiență remarcabilă în unități 
industriale din sectorul 2 al Capitalei

ții in spațiile respective, acțiuni care 
s-au răsfrint pozitiv asupra produc
tivității muncii și' eficienței econo
mice. Pe aceste căi. bunăoară, la o 
serie de noi linii tehnologice din 
sectoarele de fabricație a mobilei și 
a scaunelor din cadrul Combinatului 
de industrializare a lemnului Pipera, 
productivitatea muncii a sporit de 4 
ori și, respectiv, de 3 ori. Aici, ca și 
in celelalte unități economice, utila
jele montate pe suprafețele existen
te sînt exploatate în general de co
lective bine pregătite, cu experiență 
în producție, ceea ce reprezintă o 
garanție in plus pentru obținerea 
unui randament superior și atingerea 
de parametri tehnico-economici op
timi în funcționarea mașinilor și in
stalațiilor

Desigur, pot ti amintite și alte a- 
vantaje care decurg din toldsirea mai 
rațională a suprafețelor de producție 
existente. Pe ansamblul sectorului 
• fost atrasă în circuitul productiv o 

suprafață de 5 000 metri pătrați, va
loarea producției pe metru pătrat 
sporind in acest an, comparativ cu 
anul trecut, cu 5,4 la sută. Aceasta 
înseamnă că, prin investirea unor 
fonduri pentru dotarea spațiilor exis
tente cu mașmi și utilaje, unitățile 
sectorului vor obține In anul viitor un 
spor de producție de 50 milioane lei, 
fără a fi necesară construirea unor 
hale industriale noi. Bune rezultate 
au obținut în această privință colec
tivele întreprinderii de piese de ra
dio și semiconductori, de echipamen
te periferice, combinatului de indus
trializare a lemnului, unității „Co- 
nect" ș.a.

— Atragerea tn circuitul productiv 

a acestor suprafețe a solicitat un e- 
fort deosebit, cheltuieli mari ?

— Indiscutabil, depistarea și utila
rea suprafețelor de producție folo
site necorespunzător ridică anumite 
probleme, unele deloc simple, în 
funcție de specificul fiecărei între
prinderi în parte. Faptele atestă 
însă că în unitățile în care se acțio
nează stăruitor și cu pricepere, spa
țiile excedentare sint transformate 
operativ în suprafețe productive, fără 
cheltuieli prea ridicate, dar printr-o 
investiție suplimentară de inteligentă 
tehnică și inițiativă, printr-o mai 
bună organizare a producției.

Așa cum precizam la început, cu
vîntul hotărîtor în această vastă ac
țiune il au organizațiile de partid. 
Aceasta nu Înseamnă că obligația de 
a folosi rațional potențialul tehnic 
existent privește numai organizațiile 
de partid sau intreprinderile în an
samblul lor. ci pe fiecare comunist 
ți lucrător în parte. Ca atare, organi

zațiile de partid, conducerile între
prinderilor au fost îndrumate ca, 
prin mijloacele muncii politico-edu
cative, cultivind spiritul de creație 
propriu, să determine noi progrese 
pe calea organizării științifice a pro
ducției, să acționeze stăruitor pentru 
mobilizarea lucrătorilor în această 
rodnică activitate privind fructifica
rea superioară a resurselor interne 
de creștere a producției și eficienței 
economice. în același timp, organi
zațiile de partid urmăresc în mod 
direct, în fiecare întreprindere, va
lorificarea operativă a tezaurului de 
idei, a propunerilor valoroase ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor. Așadar, nu întîmplător, în cea 
mai mare parte mașinile necesare 
dotării suprafețelor de producție au 
fost realizate cu forțe proprii, valoa
rea utilajelor produse prin autouti- 
lare de ia începutul anului ridicin- 
du-se la peste 30 milioane lei.

Cu siguranță, sub îndrumarea și 
prin controlul direct al organizațiilor 
de partid. în perioadele viitoare co
lectivele de întreprinderi din cadrul 
sectorului vor consolida rezultatele 
bune de pînă acum prin atragerea in 
circuitul productiv a noi suprafețe 
și, mai ales, prin utilizarea lor cu 
randamente superioare. Iată de ce, în 
prezent acordăm o deosebită atenție 
aplicării în practică a tuturor măsu
rilor preconizate în acest scop, mă
suri care vizează folosirea intensivă 
a mijloacelor tehnice din dotare, 
atingerea într-un termen cît mai 
scurt a parametrilor proiectați Ia 
noile capacități de producție, ridica
rea nivelului de pregătire profesio
nală a tuturor lucrătorilor și întărirea 
disciplinei în muncă, într-un cuvînt, 
organizarea științifică a producției și 
a muncii — condiție esențială pen
tru fructificarea pe un plan superior 
a potențialului tehnic modern de 
care dispun unitățile economice din 
sectorul nostru.

Convorbire realizata de 
Iile ȘTEFAN

In județul

Acțiunea „Văi
De-a lungul pîrîului Ru- 

soaia, care străbate codrii din 
preajma comunei Fundu Moldo
vei, pe o suprafață de aproape 
3 200 ha de pădure se află 
„gestiunea" .lui Simion .. Alve- 
res'cu. 'Peste tot, ordihe și cu-' '■ ‘ 
rățenie exemplară. Desdbnges- 
tionate de lemnele antrenate 
de-a lungul anilor de torenții vi- 
jelioși, albiile piraielor au rede- ( 
venit făgașe sigure pentru ape.

Am amintit de acest exemplu 
mai pe larg care reflectă re
zultatele aplicării programului 
național de conservare și dez
voltare a fondului forestier. O 
imagine similară o au în pre
zent și zonele împădurite aflate 
în grija lui Elisei Todașcă, de 
la U.F.E.T. Iacobeni, Aurel Ba- 
zarcă și Alexandru Vasilache, 
de la U.F.E.T. Vatra Dornei, 
Toader Juravle, de la U.F.E.T. 
Rădăuți, și multe altele.

în județul Suceava, lucrătorii 
forestieri aplică în murtca lor 
de zi cu zi cerințele formulate 
in cadrul acțiunii intitulate „Văi

CONTRASTE
„Secretul" unui record minier

întotdeauna, recor
durile bucură ! Cu atît 
mai mult cînd este 
vorba de performanțe 
pe tărîmul muncii. Dar 
minerii din brigada lui 
Grigore Tutunaru, de 
la Exploatarea carbo
niferă Lupoaia, prin ce 
anume sint fruntași ? 
Ei sint autorii celui 
mai nou record de teh
nică minieră din țară 
și au ridicat la 1 500 000 
tone cantitatea de lig
nit extrasă, în cei a-

Complexul de pui 
pentru carne de la 
C.A.P, Pielești este 
unul din obiectivele 
agrozootehnice ce se 
construiesc în acest an 
în județul Dolj. Care 
este stadiul lucrărilor, 
acum cînd una din 
hale ar fi trebuit popu
lată cu pui ? Nu nu
mai că hala nu este 
populată, dar utilajele 
nu au fost nici cel 
puțin montate inte
gral, conform grafi
cului inițial. Nici n-ar 
fi fost posibil acest

proape opt ani de la 
constituirea formației. 
Cele mai bune rezul
tate au înregistrat In 
cursul acestui an. Cum, 
pe ce căi 1 Datorită 
introducerii în abataj 
a unui complex meca
nizat de fabricație ro
mânească, ei au obți
nut un randament me
diu de 32,68 tone căr
bune pe post și au ex
tras cu 20 la sută mai 
mult lignit decît în 
1975. Mecanizarea a

Pe banii cui
lucru, din moment ce 
furnizorul : întreprin
derea de industrie lo
cală Băilești (după 
cum ne informează 
președintele cooperati
vei, tov. Anghel Au
rică) nu și-a onorat 
obligațiile contractuale 
în ce privește livrarea 
utilajelor. Unitatea a- 
mintită nu este singu
ra restanțieră. Are ca 
„surată", în rămînerea 
în urmă, întreprinde
rea de celule electrice 
prefabricate din Băi
lești, care nu a livrat

LA I.T.A. CLUJ : Economii 
de benzină și motorină

Cîteva date și fapte oferă 
o imagine convingătoare asupra 
vredniciei colectivului întreprinde
rii de transporturi auto Cluj. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent au fost transportate peste 
27.5 milioane tone kilometrice con
venționale peste prevederile de 
plan. S-au transportat suplimentar, 
printre altele. 316 000 tone mărfuri, 
productivitatea muncii fiind depă
șită cu 2.8 la sută. La prețul de cost 
au fost înregistrate economii peste 
plan în valoare de 8,1 milioane lei, 
din care 2.3 milioane lei reprezin
tă economiile de carburanți și lu- 
brifianți. La prestările efectuate de 
mijloacele de transport auto expri

si versanti" 
și versanți". în vederea recupe
rării întregii cantități de mate
rial lemnos de pe văi și ver
santi, acționează, in echipe 
speciale, aproape 700 de lucră
tor^ in, cțptarea.Jpr aflîndu-șe 
pester50 ftadtdareTin jur de 100 ' 
fer'Ss'trâie"” mecadTce și un '"tiu- 
măr de 85 atelaje.

— Și rezultatele ?
— Sînt bune — est® de părere 

inginerul Octavian Bodale, șef 
de serviciu la întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport Suceava. De la înce
putul acestui an pînă la sfîrși- 
tul lui octombrie a fost recu
perată o cantitate de 114 000 mc 
masă lemnoasă, din care aproxi
mativ 70 000 mc lemn de lucru, 
adică bușteni sub STAS, și 
lemn de celuloză, restul puțind 
fi folosit ca lemn de foc. 
Rezultatele obținute în acest an 
se concretizează in beneficii de 
peste 5 milioane lei. In fotogra
fia alăturată : un aspect de mun
că dintr-o zonă forestieră a ju
dețului Suceava. (Gh. Parascan).

avut, desigur, un rol 
important, dar mai 
presus dp orice se cu
vine remarcat spiritul 
de echipă, de răspun
dere colectivă pentru 
producție, de care dau 
dovadă minerii de aici. 
Ce-i caracterizează 7 
Ordinea și disciplina, 
cutezanța în gîndire și 
acțiune, o înaltă con
știință muncitorească. 
Prin toate acestea se 
explică și „secretul" 
noului record minier.

la termen unele dis
pozitive și, din această 
cauză, aprovizionarea 
cu energie electrică se 
face pe bază de provi
zorat, în condiții deloc 
corespunzătoare. La 
complexul de pui pen
tru carne Pielești mai 
sînt și alte neajunsuri 
care periclitează reali
zarea planului și livra
rea produselor prevă
zute. Ca atare, în loc 
de pui, complexul pro
duce deocamdată... pa
gube, Dar, pa banii 
cui ?

mate în tone kilometrice și călători 
kilometri s-au consumat cu aproa
pe 700 tone de benzină și 300 tone 
motorină mai puțin decît se pre
văzuse.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit desigur nu numai hăr
nicia și buna pregătire profesiona
lă a șoferilor și mecanicilor, ci și 
îmbunătățirea structurii și stării 
tehnice a parcului de autovehicu
le. întreprinderea a fost dotată In 
acest an cu peste 70 de autobuze 
moderne, de mare capacitate, de 
fabricație românească și 400 mij
loace de transport pentru marfă. 
(Alexandru Mureșan).
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Cum și în ce spirit este pregătit 

VIITORUL CONSTRUCTOR?
Importanța deosebită a orientă

rii imprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu activității de proiectare și 
realizare a investițiilor este marcată 
deopotrivă prin atribute economice, 
arhitectonice, de confort, dar și prin 
faptul că pregătirea viitorilor specia
liști se impune acum intr-o concepție 
superioară menită să asigure trans
punerea integrală in practică a sar
cinilor de complexitate sporită, să-i 
dezvolte invățămintului de profil ca
racterul de laborator al creației prac
tice. Din acest punct de vedere, uni
tăților din invățămîntul superior de 
construcții le revin sarcini deosebite. 
De aceea, ne-am adresat prof. univ. 
dr. ing. Dan GHIOCEL, rectorul 
Institutului de construcții, spre a 
ne vorbi despre 
inițiativele Între
prinse — și cu Ce 
rezultate — pen
tru concretizarea 
importantelor o- 
biective.

— Trebuie ară
tat, mai întîi, că 
o bună parte din
tre cadrele noas
tre didactice au 
participat nemijlocit, de la pri
mele acțiuni întreprinse pentru 
reorganizarea activității în dome
niul proiectării și construcțiilor. 
Atît In municipiul București, cit și în 
județele Prahova, Ilfov. Dîmbovița, 
Mehedinți ș.a. noi am fost prezenți 
ca specialiști în cadrul comisiilor con
stituite pentru reexaminarea docu
mentațiilor și a lucrărilor în curs de 
execuție. Am avut permanent in 
atenție orientările de excepțio
nală valoare date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind folosirea eficientă 
a terenului, a suprafețelor și volu
melor construite, in concordantă cu 
cerințele fluxurilor tehnologice ra
ționai stabilite, utilizarea unor struc
turi ușoare, economice, potrivit des
tinației construcțiilor, evitarea solu
țiilor de fundare grele, costisitoare, 
eliminarea oricăror exagerări in or
ganizarea transporturilor in hale și 
incinte, in adoptarea sistemelor ru
tiere, a instalațiilor de forță, de ilu
minare, încălzire și ventilare, a fini
sajelor —, așadar am confruntat încă 
o dată cu realitatea întregul orizont 
de probleme care definesc conținutul 
învățămîntului nostru.

în momentul de față chiar, cadrele 
noastre continuă să activeze pentru 
examinarea întregului program de 
investiții al actualului cincinal pe li
nia indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului de a se reduce 
cu 30 la sută valoarea lucrărilor de 
construcții-montaj. precum și a con
sumurilor de materiale. îndeosebi a 
consumului de metal și ciment. Par
ticipăm. totodată, la perfecționarea 
prescripțiilor de proiectare In scopul 
reducerii consumurilor de materiale. 
Intr-o primă urgență, pentru orien
tarea unităților de proiectare, a fust 
elaborat cu sprijinul nostru proiectul 
de normativ provizoriu privind mo
dificarea și completarea unor preve
deri din prescripțiile tehnice de cal
cul pentru structurile din beton ar
mat. beton precomprimat sau metal 
ale construcțiilor industriale, de lo
cuințe, social-culturale și agrozooteh
nice, In vederea reducerii consumu
rilor de materiale.

— In ce direcții și In ce modalități 
preconizați perfecționarea procesului 
de invățămint. astfel Incit viitorul 
specialist să aibă competenta și au
toritatea unui militant activ împo
triva risipei de orice fel, pentru spo

rirea economicității și funcționalității 
lucrărilor de construcții ?

— Au fost întreprinse măsuri ur
gente de îmbunătățire a programelor 
de curs in vederea cultivării, in pro
cesul pregătirii viitorilor specialiști, 
a priceperii de a realiza economii 
și de a găsi soluții tehnice cu efici
ență superioară. In acest sens, s-au 
prevăzut extinderea unor capitole sau 
restrîngerea altora, dezvoltarea unor 
aspecte strîns legate de economicita
tea soluțiilor : folosirea betoanelor 
ușoare armate și a otelurilor superi
oare — la cursul Construcții de beton 
armat, consolidarea terenurilor slabe 
pentru fundarea directă a construc
țiilor — la cursul de Geotehnieă și fun
dații. utilizarea materialelor locale

Rectorul Institutului de construcții ne infor
mează despre modul cum se reflectă în pregă
tirea studenților indicațiile privind economici
tatea proiectării și realizării noilor edificii 

industriale și civile

pentru construcții hidrotehnice — la 
cursul de Construcții hidrotehnice, 
prezentarea mai pe larg a materiale
lor noi, ușoare — la cursul de Ma
teriale de construcții etc. Programe
le revizuite au intrat în aplicare în
cetând chiar cu acest semestru.

In aceeași ordine de idei, se cuvine 
amintită extinderea activității de pro
iectare în cadrul programului de in
tegrare, prin modificarea structurii 
anului universitar și sporirea ponde
rii acestei activități la anii IV. V 
ingineri și III subingineri. Se creează 
astfel un cadru și mai favorabil cul
tivării grijii pentru realizarea de eco
nomii, pentru însușirea și aplicarea 
unor soluții tehnice eficiente, cu con
sumuri minime de materiale. Alături 
de cadre didactice, studenții vor fi 
Îndrumați să aleagă soluțiile optime 
In proiectare prin analiza compara
tivă a mai multor variante. In care 
eficiența tehnico-economlcă să re
prezinte parametrul de bază al pro
cesului de optimizare.

— Este evident faptul că recentele 
măsuri din domeniul investițiilor 
creează posibilități largi de extindere 
și adincire a integrării învățămîntului 
cu producția și cercetarea. Ce preconi
zați în direcția valorificării superi
oare a tuturor acestor posibilități ?

— Intr-adevăr, pe această Cale. In* 
vățămlntului nostru de construcții 11 
revine cu deosebire sarcina de a avea 
responsabilitatea științifică a activi
tății desfășurate în cadrul ÎNCERC 
și în Institutul de cercetări hidroteh
nice. Activitatea de cercetare a cate
drelor va fi orientată spre perfectio
narea metodelor de calcul, care sâ 
evite supradimensionările construc
țiilor, să asigure o reducere substan
țială a cheltuielilor și consumurilor 
materiale, spre diversificarea și crea
rea de noi materiale de construcții 
și instalații, spre tehnologii noi. mo
derne de execuție.

Activitatea de proiectare va căpăta 
o pondere mai mare în planurile de 
Integrare și ca urmare a angajării 
în producție a tuturor studenților 
din anii IV, V ingineri și III subin
gineri. Proiectarea se va realiza în 

•ateliere proprii sau ale altor institu
ții. cite 16 ore sâptăminal. pe par
cursul a 3—4 săptămîni, iar în se
mestrele terminale — cite 36 de ore 
săptămînal. Activitatea va consta in 
elaborarea de proiecte reale, pe bază 
de contracte încheiate cu producția.

In această activitate de proiectare 
vor fi angajate toate cadrele didac
tice.

— înțelegem că o acțiune de o ase
menea amploare presupune implied 
un sistem superior de practică a stu
denților ; vă rugăm să vă referiți și 
la acest aspect.

— Am înființat loturi studențești 
de execuție, pentru construcții (ci
vile, căi ferate, drumuri, hidrotehni
ce), instalații, precum și un atelier 
mecanic cu studenții de la Faculta
tea de utilaj tehnologic. în activita
tea de execuție vor fi angajați stu
denții anilor I—III ingineri și anii 
I—II subingineri, care vor activa in 
loturi, pe perioade compacte de 3, 4 
sau de 7 săptămînl. Avem în vedere 

ca, printr-o ac
tivitate mai in
tensă de instrui
re la locul de 
muncă a studenți
lor din anul I, 
prin personalul 
calificat al lotului 
studențesc, să se 
poată constitui 
formații stabile 
de studenți, pe 

cîteva meserii de bază, astfel incit, 
în etapele următoare de produc
ție, ei să poată realiza lucrări 
în volumul și la calitatea cerute, asi- 
gurîndu-se prin aceasta ridicarea 
nivelului tehnic al producției și. im
plicit. apropierea activității produc
tive de necesitățile învățămîntului. 
Pe această bază putem estima pen
tru anul 1977 o creștere a valorii ac
tivităților productive cu minimum 
10 Ia Sută față de 1976, ceea ce co
respunde cu o valoare , medie de 
9 500 lei a producției realizate de 
fiecare student. Amintesc, de ase
menea. cj în Iulie 1977, 150 proiecte 
de diplomă, la care lucrează 750 stu
denți din anii V ingineri și III sub
ingineri, vor fi finalizate prin pro
iecte de execuție pentru obiective 
economice.

Dorința noastră unanimă, a cadre
lor didactice și studenților, este de 
a face totul pentru ca — prin traduce
rea in viață a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea din septembrie și la Plenaia 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie — 
să imprimăm procesului de învăță- 
mînt noi valențe, perfecționate,

La Cjuj-Napoca

Un nou 
observator 
astronomic

La Cluj-Napoca a fost inaugu
rat Observatorul astronomic al 
Universității- „Babeș-Bolyai" — 
modernă bază de cercetare și 
invățămint care îmbogățește zes
trea dotărilor de acest fel a cen
trului universitar clujean.

Studenții au astfel create con
diții dintre cele mai bune pentru 
a contribui, alături de astronomi, 
la aprofundarea cunoașterii spa
țiului cosmic, pentru efectuarea 
de cercetări și observații speci
fice. cu corespondentă practică 
de cea mai mare importanță și 
actualitate.

CONCEDII 
PLĂCUTE

Pentru toți cei care și-au pla
nificat concediile în această pe
rioadă. ca și pentru cei care 
doresc să petreacă zile recon
fortante Intr-una din cele mai 
frumoase stațiuni balneoclima
terice, întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante Bucu- 

. rești, precum <și toate Oficiile 
județene de turism recomandă 
în aceste zile stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal și Poiana Bra
șov.

Oficiile județene de turism și 
întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București 
oferă bilete în aceste stațiuni, 
cu Sejur pînă Ia 20 decembrie.

Se acordă importante reduceri 
de tarife la cazarea în vile, pre
cum și 50 la sută la transportul 
pe C.F.R.

Unitățile de turism amintite 
vă invită să participați și la 
excursiile cu durata de 1—3 zile, 
organizate în fiecare săptămînă 
pe Valea Prahovei. In fotogra
fie : unul din locurile de po
pas în stațiunile balneoclimate
rice amintite — hotelul ..Mon
tana" din Sinaia.

Convorbire consemnata de 
Mihai IORDANESCU

Ansamblul național 
folcloric „Omayad" 

din Republica Arabă Siriană
Ansamblul național 

folcloric „Omayad" — 
care ne vizitează țara 
— poartă în sine te
zaurul spiritual al unei 
civilizații milenare, 
păstrată vie In tradi
ția și prin creația 
populară siriană, atît 
în formele străvechi 
ale ritualului, cit și 
metamorfozată In dan
surile și cîntecele lai
ce. Cultura orientală 
se dezvăluie iubitoru
lui de artă român In 
devenirea sa istorică ; 
stilul lent, unduitor, 
obsesiv al primelor 
compoziții muzicale și 
coregrafice, prezentate 
In spectacolul de pe 
scena Sălti Palatului, 
se împlinește cu noi 
aspecte în dezlănțui
rea vitală, acumulată. 
Îndeosebi, in partea a 
doua a reprezentației 
de gală: o evolu
ție policromă se naș
te din succesiunea ti
purilor inveșmintate 
in costumele diferite
lor zone etnografice 
din Republica Arabă 
Siriană.

Elementele diverse 
ale artei folclorice se 
reunesc tntr-un pro
gram conceput omo
gen ; rînd pe rînd 
Insă, virtuozitatea co
rului, a unui Instru
mentist ori a unul 
dansator trece in 
prim-plan. Un mic 
grup vocal, acompa

niat de o formație or
chestrală, din care, 
evident, nu lipsesc
vechile instrumente
arabe. structurează
continuu, cu străluci
re. Întreaga ambianță 
sonoră. Kanounul. un 
instrument oriental de 
percuție, Sau acordeo
nul se transformă, cî- 
teodată. in protagoniș

tii unul animat dialog 
cu publicul.

Tabloul coregrafic 
se nutrește din suges
tii ori chiar din de
scrierile amănunțite 
ale obiceiurilor pămîn- 
tului, restituite In va
riante plastice de înalt 
relief — „Dansul nun
ții", „Dansul carava
nei" sau „Dansul be
duinilor" — transpu- 
nînd pe scenă momen
te ale sărbătorilor si
riene — .Jocul basto
nului" sau „Fata și 
spada". învăluirea li
rică a melodiei ori 
ritmurile Impetuoase 
cheamă mișcările pli
ne de forță și gestu
rile grațioase ; pe cor
purile dansatorilor.

faldurile costumelor, 
puternic colorate, or
nate cu arabescuri de 
broderii, capătă dina
mism. dobîndesc ade
vărate virtuți expresi
ve.

Siria, leagăn al unei 
sensibilități aparte 
pentru frumusețea ra
finată. sublimată in 
eleganta liniilor, în 
repetiția incantatorie 
— și totuși mereu ori
ginală — a frazelor 
muzicale, precum și a 
ritmurilor coregrafice 
frenetice, își cultivă 
valorile folclorice pen
tru sine, impunîndu-le 
totodată spiritualității 
universale, prin vigoa
rea lor. prin puritatea 
lor. nealterată de 
veacuri.

Formația „Omayad". 
nobil sol al națiunii 
siriene, adaugă acum 
în palmaresul succe
selor obținute In nu
meroasele sale turnee 
(din Tunisia. Irak. Al
geria. Iordania. Gre
cia. R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria, Sudan. 
R. P. Ungară. Turcia 
sau R. D. Germană) 
aprecierile entuziaste 
ale publicului din tara 
noastră, semn plenar 
al unei calde comuni
cări, și prin Interme
diul artei, a popoare
lor noastre prietene.

Ioana CREANGA

Pentru cine urmărește 
de mai multă vreme acti
vitatea Teatrului dramatic 
din Galați, nu este prea 
greu de observat că o 
anumit* continuitate in do
meniul opțiunilor reperto
riale caracterizează. în 
mod cert, programul aces
tei instituții.

Teatrul acordă o deose
bită atenție dramaturgiei 
românești clasice, demon- 
strind un interes susținut 
pentr-u Alecsandri și Cara
giale sau. în această sta
giune, pentru Delavrancea. 
Manifestă receptivitate față 
de dramaturgia străină 
contemporană — îndeosebi 
față de piesa americană 
— cu caracter progresist. 
La loc de cinste pe afișul 
teatrului se află însă piesa 
românească de actualitate, 
îndeosebi cea care propune 
dezbaterea unor probleme 
ale omului contemporan, al 
societății noastre. Am vă
zut la Galați interesante 
piemiere absolute, cum ar 
fi : „A doua față a meda
liei" de I D Sirbu. „Cazul 
profesorului Enăchescu" de 
Eugenia Busuioceanu ș.a. 
dar am fost invitați și la 
botezul scenic al unor texte 
mediocre Ceea ce arată 
că, perseverind in promo
varea unor scrieri de ac
tualitate. teatrul trebuie 
să-și ascută. totodată, exi
gența. Ar fi de dorit, de 
asemenea, ca teatrul gă lă
țeam Însuflețit de multi oa
meni tnfmoșl. să-și spo
rească eforturile — in sen
sul comandării, definitivării 
unor piese cu tematică 
muncitorească. Inspirate 
Chiar din problematica și 
ambianța oamenilor care 
muncesc in marele combi
nai siderurgic din oraș, 
pe șantierul naval etc.

Fără a dăuna echilibru
lui optim al repertoriului, 
balanța teatrului din Ga
lați înclină spre comedie.

La putină vreme după

deschiderea stagiunii cu 
„Sîmbătă la Veritas" de 
M. R. Iacoban. teatrul gă- 
lățean a întreprins, un tur
neu în Canitală nrezen- 
tînd, mai întîi, o foarte vie 
„Chiriță în provincie", care 
se înscrie printre cele mai 
interesante versiuni sceni
ce ale scrierii lui Alec
sandri. \

Montarea Arianei Kunner 
Stoica e axată pe o idee

generoasă și fertilă specta
cular. Cadrul desfășurării 
piesei e conceput ca un mic 
bilei cu călușei, in care oa
menii (ca și intimplările co
mediei) vor fi animați de 
„Ion Păpușariu!" — su
gestie a spectacolelor popu
lare. familiare autorului și 
totodată sugestie a „lumii 
— ca scenă". Soluția la 
care ne referim (și care 
sprijină dinamismul specta
colului) a fost admirabil fi
nalizată sub aspectul ex
presivității plastice de că
tre scenograful Mircea Ri- 
binski.

Paralel cu acest aspect 
înnoitor, reîntîlnim un ele
ment de tradiție : „Chirița" 
este interpretată de un 
actor in travesti. Bine cu
noscut talent al teatrului 
gălățean, Mitică lancu rea
lizează în Chirița nu nu
mai uha din „creațiile vie
ții sale artistice", ci și una

• VASLUI. In cadrul fazei de masă 
a Festivalului national „Cintarea 
României", comitetul județean 
pentru educație și cultură socia
listă. tn colaborare cu redacția re
vistei „Cronica" din lași, a orga
nizat. la Vaslui și Bîrlad. dezbateri 
pe tema : „Literatura sociai-polltică 
integrată în procesul de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
maselor". Totodată, redactorii și co
laboratorii redacției ieșene au par
ticipat la Intllniri cu cititorii, șeză
tori literare și la vernisarea unei ex
poziții de carte social-poiftică la bi
blioteca județeană. • ARGEȘ Pen
tru îmbogățirea repertoriilor și pen

tru perfecționarea mijloacelor de 
expresie ale brigăzilor artistice din 
întreprinderi și instituții — parti
cipante de frunte la Festivalul ..Cin
tarea României" — pe lingă Casa 
de cultură a sindicatelor din Pitești 
a luat ființă un „studio al artistului 
amator". • TIMI$. „Pe urmele 
inatntașilor" și-au intitulat elevii 
de Ia Școala generală nr. 9 din Ti
mișoara excursia făcută la Calafat, 
Vidin și in alte locuri evocatoare 
ale luptelor de la 1877 Casa muni
cipală de cultură din Timișoara a 
găzduit un program cultural-artistic 
dedicat fruntașilor in producție șl 
un concurs pe tema „Ideea inde

pendenței de stat la români, de-a 
lungul veacurilor". Un monta) llte- 
rar-muzical, „Pe urmele doroban
ților", au prezentat, la clubul între
prinderii și la căminul pentru ne
căsătoriți. artiștii amatori de la fa
brica de incălțăminte „Banatul" 
• BOTOȘANI Teatrul de păpuși 
„Vasilache" din Botoșani participă 
nu lucrări Inedite la faza de masă 
a Festivalului „Cintarea României" 
Recent, acest, colectiv a prezentat, 
in premieră. „Micul dorobanț" de 
Toma Biolan. Tot la Botoșani au 
fost vernisate expoziția pictorului 
Ion Murariu și a sculptorului ama
tor muncitorul dorohoian Valerian
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„Desenul este probitatea 
artei" a spus cindva 
Ingres, marele pictor fran
cez din prima jumătate a 
veacului trecut. Cu alte 
cuvinte, desenul este baza 
și controlul operei de artă, 
criteriul ei fundamental de 
apreciere și garanție, pen
tru că ii oferă o osatură, 
ii asigură construcția ; de
senul este forma.

A desena bine nu în
seamnă însă, cum mai cred 
incă mulți, a imita corect 
formele din natură, ci a 
prinde caracterul acestor 
forme, pentru a le poten
ța expresia. Oricît l-ar în
depărta pe artist interpre
tarea de punctul de pleca
re inițial, desenul continuă 
să se poarte garant pentru 
relația dintre interpret și 
realitate, mai bine spus 
pentru nivelul calitativ al 
acestei relații. înainte de 
a presupune talent, dese
nul presupune știință, meș
teșug ; el ii asigură artis
tului libertatea de a-și tra
duce voința în fapt. „A ști 
pentru a putea", iată su
prema motivare a desenu
lui in artă, așa cum l-au 
gindit toți iluștrii săi re
prezentanți, de la Diirer și 
Holbein pină la Picasso și 
Klee.

Desigur, trebuie să avem 
în vedere că de-a lungul 
timpului însuși conceptul 
de desen a suferit, In 
multe din Ipostazele sale 
artistice, modificări profun
de. Pentru a ne păstra în 
contemporaneitate trebuie 
să posedăm percepția cla
ră a ceea ce a devenit re
volut.. Există desen și de
sen, în funcție de ceea ce 
își propune artistul. îna
inte de a-i cîntări valoa
rea sîntem obligați să-l. 
raportăm la sistemul de 
referință corespunzător.

In cazul Salonului re
publican de grafică — 1976, 
acest sistem este impus de 
relația artistului cu reali
tatea. de faptul că vrea s-o 
exprime intr-un limbaj 
care, fie că operează prin 
reprezentări directe, fie că 
procedează prin aluzii sau 
simboluri, se conformează 
în general normelor de in- 
teligibilitate curentă. Avem 
de-a face cu o expoziție 
ale Cărei lucrări sînt în co- 
vîrșitoare ngajoritpte. sub
ordonate unor 'tenie, de la 
oele-inspirate de marile fi
guri șl ideahîri ale trecutu
lui istoric, pîhă la cele iz- 
vorite din realitatea so
cială și culturală a zilelor 
noastre, implicînd astfel nn 
cîmp vast de resurse emo
ționale și educative. Dar 
aceste resurse se concreti
zează artistic numai în 
măsura in care sînt res

pectate anumite valori ale 
limbajului expresiv. Se 
știe prea bine că ideea te
matică trăiește estetic nu 
prin enunț, ci prin modu
lațiile neașteptate ale ima
ginii care îl transpune 
plastic. Echilibrul celor doi 
termeni — temă-creație — 
constituie valoric un factor 
major. De aici și criteriile 
noastre de apreciere.

Conslderînd tușurile Iul 
V. Socoliuc Valea albă 1 
și II, avem certitudinea u- 
nei remarcabile stăpîniri 
de mijloace. Ea e dublată 
de o sensibilitate puterni
că, ce conferă liniilor, în 
dialogul dintre alb și ne
gru. un dinamism sugestiv.

luptător și Pastorală ; aici 
linia, fie supusă mișcării, 
fie statică, dar continuu și 
variat modulată, comunică 
in primul rînd forța.

Diversitatea exemplelor 
de mai sus (exemple care 
pot fi extinse și la o sea
mă de alți artiști) aparține 
acelei categorii în care de
senul e tratat ca o tehnică 
și gen de sine stătătoare. 
Multe lucrări expuse țin 
însă de domeniul gravurii 
— în metal sau lemn — 
sau al litografiei, ceea ce 
presupune adaptarea cît 
mai suplă a desenului la ce
rințele de maniabilitate și 
la posibilitățile de efect ale 
materialului. Mai mult ca

Salonul
republican

degrafică-1976
încleștarea de forțe și 
mobilitatea luptei istorice 
de odinioară le aflăm tra
duse aici în valori de de
sen și tonalitate.

Cu totul altfel, dar por
nind o dată mai mult da 
la stăpînirea de meșteșug, 
vede Octav Grigorescu so
luția celor trei imagini în 
tuș. tempera și pastel, in
titulate fiecare Desen pen
tru „Craii de curtea veche" 
Și aici intervine o țesătură 
complexă de linii, însă di
namismul lor. de o expre
sie delicată, la care finețea 
culorii vine să-și adauge 
efectul, trezește calmul u- 
nei evocări visătoare. Așa 
cum Socoliuc nu ilustrează 
bătălia lui Ștefan cel Mare, 
ci doar îi omagiază semni
ficația printr-o transpune
re de sugestii, tot astfel 
Octav Grigorescu nu-1 ilus
trează pe Matei Caragiale, 
ci preia și potențează plas
tic elementul simbolic de 
bază al . romanului : atmo
sfera. - - v ' I

O modalitate din care 
rezultă capacitatea artistu
lui de a mînui desenul ca 
pe un instrument al voin
ței sale; diriguitoare și de 
a-1 face astfel interpretul 
necesar al ideii tematice, 
recunoaștem și fn tușurile 
lui Marcel Chirnoagă. Ges
tul agresiunii, Cavalerul

orieînd. a ști înseamnă aici 
a putea, dar un rol hotărî- 
tor revine și ingeniozității.

La Adina Caloenescu in
geniozitatea se aliază cu 
sobrietatea și cu rigoarea, 
iar voința de construcție a- 
pelează la simplitatea for
melor geometrice, oferin- 
du-ne o soluție de mare 
puritate în litografia inti
tulată Construcții industria
le. De astă dată imaginea 
menită să traducă ideea te
matică se confundă cu 
simbolul și ceea ce la pri
ma vedere pare o simplă 
epură se vrea încărcat de 
semnificația efortului rațio
nal care definește edificiul 
realității noastre sociale.

Pe un alt plan al atitu
dinii față de problemele ac
tualității se situează ciclul 
de xilogravuri al lui Ethel 
Lucaci Băiaș, Calamitate 
(respectiv, înfruntare), și 
lucrarea în acvaforte a So- 
niei Barcianu Petrașcu, 
Dezarmare. La cea dinții 

impresionează incisivitatea 
și energia desenului, poten
ța lui comunicativă, amin
tind întrucîtva maniera cla- 
sic-expresionistă. La cea 
de-a doua — mult diferită 
ca familie spirituală de 
Ethel Lucaci Băiaș — se 
remarcă o sensibilitate de
licată și ferm orientată în 
soluționarea raporturilor de

alb și negru cu ajutorul li
niei, ceea ce face ca, în 
ciuda simbolului, exploatat 
pretutindeni, nu numai la 
noi, pînă la ultima limită a 
banalului (e vorba de po
rumbel ca mesager al pă
cii), imaginea să fie totuși 
sugestivă și atrăgătoare.

Nu putem aminti decît 
fugitiv realizările în acua
relă, așa cum, de pildă, 
apar la Coriolan Hora, în 
lucrarea Deltă, exemplu de 
fructuoasă asimilare a lec
ției lui Klee, pentru care 
acuarela nu se reduce la 
efect și spontaneitate, ci 
implică aportul subtil al in
telectului și rațiunii, și I. 
Murariu, în lucrarea Amurg, 
unde întreaga imagine nu 
trăiește decit prin sponta
neitate și efect, înscriin- 
du-se astfel — ca adeziune, 
nu ca finalizare — mai cu- 
rind în preceptelb tradiției' 
clasice extrem orientale.

Cît privește tușul și tem
pera, Vasile Baboie demon
strează, în Ogoare și fruc
te, pe lingă o remarcabilă 
siguranță de execuție, o 
sensibilitate ascuțită care 
știe să profite de lecțiile 
folclorului fără să folclori- 
Zeze.

în sfîrșit. afișul și ilus
trația de carte și, într-o 
prea redusă măsură, dese
nul umoristic și caricatura 
contribuie, la rîndul lor, 
prin penelul și penița unor 
artiști ca I. Molnar, Zamfir 
Napoleon, Emilia Baboia 
Done Stan, Adrian Mihules- 
cu, Nell Cobar, la a da ac
tualului Salon republican 
de grafică o notă de repre- 
zentativitate.

Trebuie totuși spus că, 
privită din perspectiva în
tregii expoziții, această notă 
vizează nu atît forțele de 
creație propriu-zise, cît ge
nurile și tehnicile. în linii 
mari și comparată cu ma
nifestări similare din anii 
trecuți, expoziția . de la 
Dalles prezintă un nivel 
simțitor mai scăzut. La a- 
ceasta contribuie, desigur, 
și lipsa anumitor fruntași 
ai graficii, prezenți unii în 
expoziții personale care au 
precedat Salonul. De alt
fel, spațiul care îi este a- 
fectat de obicei nu a fost 
folosit in întregime, proba
bil și datorită insuficientei 
afluente de opere demne de 
a fi expuse.

Ceea ce am arătat nu a- 
fectează dezvoltarea gene
rală a graficii noastre, ci 
constituie doar un simptom 
al anului în curs. Problema 
merită însă a fi dezbătută 
și analizată, în cadrul Uniu
nii artiștilor plastici, de 
plenul creatorilor pe tărî- 
mul graficii.

Radu BOGDAN

din compozițiile de referin
ță. realizate în teatrul ro
mânesc, în genere — cu a- 
cest rol. cu această parti
tură. Mitică lancu regindeș- 
te și rescrie cu fantezie și 
măsură șarja comică, re- 
modelează contrastele din
tre aparență și esență — 
introducînd nuanțe noi și 
spirituale. Forța satirizării 
formelor parvenitismului, a 
moravurilor societății ro-

col al teatrului gălățean a 
fost „Băiatul de aur", de 
Clifford Odets, reprezentant 
al dramaturgiei americane 
eu preocupări de critică so
cială — din deceniile al 
treilea și al patrulea ale 
secolului nostru. Posibilă, 
nu neapărat și necesară, 
opțiunea pentru această 
piesă nu a părut întru to
tul justificată. Să ne ex
plicăm. Mai întîi trebuie să

mânești, la începutul seco
lului al XlX-lea, rămine 
neștirbită. Eroina devine 
mai interesantă și ceva 
mai simpatică, hazul ei mai 
autentic.

Meritorie este șl contri
buția celorlalți membri ai 
distribuției. Viorica Model 
(o melancolică Luluța). 
Marcel Hîrjoghc. Gheorghe 
V. Gheorghe. Dan Andrei 
Bubulici, Al. Năstase, Radu 
Gh. Jipa. Gabriela Redev, 
Veronica Irașog Teodoru. 
Se simte totuși o oarecare 
distantă între felul în care 
e recreat rolul Chiriței și 
gradul, nivelul de „origina
litate" al celorlalte compo
ziții. De asemenea, specta
colul trădează pe alocuri 
distonante — mai precis di
ferențe între stilurile comi
ce practicate și are scene 
lipsite de acuratețea ori 
nervul necesar.

Cel de-al doilea specta-

observăm că timpul nu a 
lucrat prea mult in favoa
rea acestei piese, inspirată 
din lumea de junglă a vie
ții sportive americane. Va
lorile ei general-umane Be 
dovedesc a nu fi prea a- 
dînci. iar forța ei demas
catoare nu mai pare azi a- 
tit de puternică și nouă, 
surprinzătoare. Perspectiva 
autorului asupra mecanis
melor ce generează aliena
rea și tragismul din socie
tatea capitalistă pare, azi 
îngustă, capacitatea lui 
de a crea situații și destine 
tipice, destul de redusă. Or. 
teatrul gălățean (și regizo
rul George Rada) nu au 
găsit o perspectivă asupra 
textului care să compense
ze aceste evidențe și să de
monstreze că „Băiatul de 
aur" poate fi înțeleasă și 
ca altceva decit o melo
dramă inspirată și de re
țete ale teatrului comercial.

Pe de altă parte, nici resur
sele actoricești, notabile, 
de care dispune teatrul nu 
erau cele mai indicate pen
tru a susține alegerea „Bă
iatului de aur". Tempera
mentul și chiar virsta lui 
Mihai Mihail își spun un 
cuvînt asupra prezenței 
scenice a lui Jo Bonaparte 
— actorul fiind profund 
convingător în scenele de 
combustie interioară. de 
dramă. Structura tempera
mentală specifică nu îi in
dica nici pe Liliana Lupan, 
nici pe Eugen Popescu Cos- 
min pentru rolurile lui 
Tom Moody și ‘ Lorna 
Moon. Și nu putem decît a- 
precia in mod deosebit e- 
forturile lor salutare — 
alături de cele finalizate în 
compozițiile mai rotunde — 
de Șerban Bogdan. Al. 
Năstase, Leonard Calea, 
Marcel Hirjoghc, titularii 
unor partituri mai restrin- 
se.

In general formula de 
teatru — și formele artistice 
de subliniere a mesajului 
social al piesei, promovate 
de George Rada sînt depă
șite, neconvingătoare. Se 
mizează pe vizualizări 
ostentative. Se acceqtuează 
dimensiunea melodramatică 
a textului.

Cum obiecțiile noastre se 
referă totuși la un specta
col lucrat cu seriozitate, 
închegat, coerent, capabil 
să rețină atenția spectato
rilor, cum ele au ca pre
misă o deosebită conside
rație față de valorile ar
tistice ale colectivului gă- 
lățean și vizează doar o 
mai mare exigență in 
sensul realizării unor Spec
tacole vii, moderne, de pu
ternic ecou spiritual, un șl 
mai pronunțat simț al va
lorii, spirit critic și auto
critic — așteptăm cu încre
dere viitoarele premiere.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

tv
PROGRAMUL I

0,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9.35 Film serial pentru copil.

10.00 Viața satului.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,05 Album duminical.
16.30 Moscova : Monumente de ieri șl 

de azi. (reportaj).
16,50 Din tainele mărilor.,
17.40 Drum de glorii. Eml'siune-concurs. 
19.00 Micul ecran pentru cel mici.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămlnt.
20,25 Film artistic : „Ferma suspiciuni

lor* — coproducție franco-itallană.
22.00 Șlagăre și lnterprețl.
22.30 Telejurnal.
22.45 Magazin sportiv.

PROGRAMUL II
10,00—it,45 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copil. 
20,25 Ora melomanului.
21.20 Miracolul plantelor.
21.40 întîlnire cu opereta românească.

LUNI, 02 NOIEMBRIE 1076 
PROGRAMELE I șl II

fn jurul orei 15, posturile noastre de 
radio șt televiziune vor transmite 
direct ceremonia sosirii tovarășu
lui Leonid Ulei Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, care, Ia Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită de 
prietenie in (ara noastră,
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Teleglob — Singapore.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cu toate comorile mele.
20.20 Viața economică.
21.35 Roman-Iolleton : .,David Copper- 

field". Episodul III.
22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,05 Marele șl micul ecr»n.
18.35 Oaspeți ai vieții muzicale româ

nești : Orchestra de cameră a 
RadiotelevlzlunU din Iran.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil.
20,25 Tinerețea unei tinere industrii.
20.45 Muzică populară.
21,10 Telex.
21,15 Telerama — Bucuria jocului.
21.45 Scriitorul și opera : Al. Rosettl.

Țopa. • ARAD. La 19 noiembrie, 
la cinematograful „Dacia" din Arad, 
în cadrul „Zilelor filmului polonez", 
a avut loc gala filmului „Iaroslaw

Dabrowski". tn prezența unul grup 
de realizatori ai filmului și a lui 
Witold Kiereblnski, director în Mi
nisterul Culturii al R. P. Polone. 
• GORJ. O șezătoare intitulată 
„In memoria celor ce s-au jertfit 
pentru independența națională" a

avut loc la liceul „Tudor Vladl- 
mirescu" din Tirgu-Jiu. Biblioteca 
județeană a realizat expoziția iti
nerantă de cărți și fotografii 
„Mărturii despre lupta poporului 
nostru pentru cucerirea indepen- 
dănței" • DOLJ. „Definirea omului 
prin munca sa“ — sub acest generic 
a avut loc, la Casa de cultură a 
studenților din Craiova, o dezba
tere din ciclul „Să trăim șl să mun
cim în chip comunist". • IALOMI
ȚA. Teatrul popular din Călărași 
a găzduit o consfătuire cu tema : 
„Misiunea teatrului de amatori în 
contextul educației socialiste". La

dezbateri au participat artiști ama
tori, dramaturgul Virgil Stoienes- 
cu și regizorii Mircea Avram de 
la Teatrul „C. I. Nottara" și Eduard 
Covali de Ia Teatrul din Piatra 
Neamț. • OLT. La casa de cultură 
a sindicatelor din Slatină a avut 
loc un spectacol de gală cu noul 
film românesc „Tănase Scatiu". Cu 
acest prilej, regizorul Dan Pita, 
actrița Eliza Petrăchescu și produ
cătorul delegat Marin Teodorescu 
s-au intilnit cu publicul slătlnean. 
• SATU-MARE. Secția maghiară 
a Teatrului de Nord prezintă, în 
sala „Studio" și în școli, recitalul 
de poezie patriotică „Patrie, scump

pămînt natal", alcătuit din versuri 
ale poeților români și de limbă 
maghiară și germană din țara noas
tră. La Caret, întreprinderea jude
țeană cinematografică și cineclubul 
local „9 Mai" au organizat o con
sfătuire. Cenaclul literar-artistic al 
pionierilor din Satu-Mare, înfiin
țat de curind. a prezentat, tn cin
stea pionierilor fruntași, un spec
tacol de poezii și muzică patrio
tică. • DÎMBOVIȚA. A ieșit de 
sub tipar un Documentar tematic 
destinat activității de educa
ție politică și cultură socialistă.

Corespondenții „Scinteil"
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, sîm- 
bătă dimineața, pe tovarășul Emil 
Ludviger, secretar federal pentru 
comerț exterior al R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej s-a evidențiat cu 
satisfacție dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre România și Iugoslavia, în lu
mina convorbirilor dintre conducă
torii de partid și de stat ai 
celor două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz 
Tito. S-a apreciat că bunele relații 
statornicite între cele două țări cre
ează noi perspective pentru lărgirea 
și diversificarea cooperării econo
mice și tehnico-științifice în multi
ple domenii, în interesul popoare
lor român și iugoslave. In acest con
text, au fost relevate noi posibilități

La Dalnic, județul Covasna

Festivitatea dezvelirii monumentului 

lui Gheorghe Doja
în satul Dalnic, județul Covasna, 

sîmbătă după-amiază a avut loc fes
tivitatea dezvelirii monumentului lui 
Gheorghe Doja, legendar conducător 
al războiului țărănesc de la 1514.

Semnificația istorică a luptei ioba
gilor români și maghiari împotriva 
nobilimii și figura eroică a lui Doja, 
fiu al acestei localități, au fost evo
cate de Ferdinand Nagy, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Covasna 
al P.C.R.

„GUTINUL“ - o marcă de mobilă apreciată
De mai mulți ani, cooperativa 

meșteșugărească „Gutinuî* din 
Baia-Mare, ca de altfel și alte 
surori ale ei din Maramureș, 
manifestă un interes crescînd 
față de dezvoltarea sectorului 
de tîmplărie, care execută mo
bilă stil și sculptată, mic mo
bilier la comandă ori garnituri 
întregi în care linia modernă 
poartă amprenta tradiției mara
mureșene a civilizației lemnu
lui. După ce vizitezi expoziția 
de prezentare îți devine mai 
limpede cum, sub dalta mește
rilor din atelierele secției de 
mobilă cu acest profil din Str. 
Mărgeanului nr. 7, fibra de ste
jar capătă valențe artistice, fă- 
cind mai plăcute orele căminu
lui ce o adăpostesc. Lăzi de 
zestre, comode, măsuțe pentru 
copii, etajere, tipuri de biblio
teci, garnituri pentru hol, ca
mere combinate ori pentru bu
cătărie, în general mobilă de 
dimensiune neconvențională, cu 
suprafețe curbate și elemente de 
migăloasă sculptură — iată cî- 
teva din produsele care duc in 
lume numele acestei secții de 
tîmplărie, în care fiecare meșter 
a învățat să fie și artist. Peste 
75 la sută din producția de mo
bilă a secției este contractată 
pentru export. în cursul aces
tui an, pentru beneficiarii lo
cali secția a executat aproape

Asigurarea facultativă complexă 
a gospodăriilor

Una din cele mai răspîndite și 
convenabile forme de asigurare 
practicată de către Administrația 
Asigurărilor de Stat este Asigura
rea facultativă complexă a gospo- 
c viilor. Intr-unui și același con- 
t .act sînt cuprinse trei feluri de a- 
sigurări : asigurarea bunurilor ; a- 
sigurarea de accidente produse la 
domiciliu ; asigurarea de răspun
dere civilă legală.

In asigurarea facultativă com
plexă a gospodăriilor sînt cuprinse 
aproape toate bunurile cetățeanu
lui : mobilier, obiecte casnice, îm
brăcăminte, covoare, produse agri
cole, viticole și pomicole, produse 
animaliere și alimente, materiale 
de construcții și multe altele. In 
cazurile de pagube produse la bu
nurile asigurate, provocate de o 
multitudine de riscuri (incendiu, 
explozie, inundație, ploaie torenția
lă, furtună, avarii accidentale pro
duse la instalațiile de gaze, apă, 
canal sau încălzire), Administrația 
Asigurărilor de Stat plătește des
păgubiri.

In asigurarea de accidente sînt 
cuprinși — pentru urmările unor 
evenimente nedorite întîmplate la 
domiciliu — atit soții, cit și părin

și s-au stabilit măsuri concrete de 
conlucrare în diverse sectoare de ac
tivitate, printre care construcția de 
mașini, transporturi, agricultură, 
tehnico-științific, precum și lărgirea 
schimburilor comerciale. Au fost, 
de asemenea, subliniate condițiile 
favorabile de cooperare complexă in 
domeniul cercetării, proiectării și 
fabricării în comun a unor produse.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășii Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, și Nico
lae Ștefan, prim-adjunct al mi* 
nistrului.

A luat parte Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Realizată de sculptorul SzObotka 
Andras și de arhitectul Anton Dîm- 
boianu, lucrarea îmbogățește seria 
monumentelor ridicate spre cinstirea 
luptătorilor pentru libertate și drep
tate socială din patria noastră.

Participanții la festivitate au tri
mis o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

500 comenzi de mobilier cu spe
cific de unicat.

După cum preciza președin
tele cooperativei, inginer Grigo- 
re Roman, acest colectiv și-a 
atras, de-a lungul anilor, încre
derea beneficiarilor prin știința 
de a înnobila cu arta lor fiecare 
palmă de suprafață lemnoasă, 
prin năzuința de a forma oa
meni pricepuți în confecționa
rea acestui mobilier ce se adre
sează bunului gust, dar și prin 
grija de a face din calitatea 
produselor semnul distinctiv al 
mărcii de fabricație. De altfel, 
așa se și face că 30 la sută din 
planul de producție al coopera
tivei se realizează aici, în atelie
rul de mobilă sculptată, că in 
oraș există o clasă de 30 de 
elevi care se pregătesc să de
vină meșteri în a supune lem
nul la rigorile artei aplicate, 
că șeful secției, Vasile Pop, abia 
răzbește, în aceste zile, să pre
gătească cele necesare pentru 
realizarea noilor contracte. Toc
mai de aceea, aflăm. Ia U.J.C.M. 
s-au luat noi măsuri ca și în 
alte cooperative meșteșugărești 
din județ sectorul acesta al mo
bilei stil și sculptate să se dez
volte, spre a satisface din plin 
solicitările beneficiarilor interni 
și partenerilor externi. (Gheor
ghe Susa).

T?

ții și copiii acestora, dacă în mod 
statornic locuiesc și gospodăresc 
împreună. De asemenea, în baza 
asigurării de răspundere civilă le* 
gală, ADAS plătește sumele dato
rate, potrivit legii, față de proprie
tar pentru unele pagube produse la 
imobil, precum și sumele datorate 
altor persoane pentru accidentarea 
acestora și avarierea bunurilor lor 
la domiciliul asiguratului. Tot
odată, ADAS plătește și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare lo
catarilor apartamentelor învecina
te pentru pagube la bunurile asl- 
gurabile ori la elementele de con
strucție ale apartamentelor respec
tive, cauzate de o inundație pro
dusă in apartamentul asiguratului.

Prima de asigurare este de nu
mai 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 
de Iei din suma asigurată, sumă 
care se stabilește Ia cererea asigu
ratului pentru bunurile din gospo
dărie.

Pentru încheierea asigurării, ce
tățenii se pot adresa responsabili
lor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

Cronica zilei
Delegația de primari din 

California, care> u invitat'a co
mitetului pentru consiliile populare, 
a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit sîmbătă dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, Oaspeții aU 
fost conduși de reprezentanți ai Co
mitetului pentru consiliile populare, 
ai Consiliului popular municipal 
București, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Statelor Unite ale Americii la 
București.

★
Sîmbătă, 20 noiembrie, a părăsit de

finitiv Capitala Robert Parke Came
ron, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Canadei în Repu
blica Socialistă România, care și-a 
încheiat misiunea în țara noastră.

Acord guvernamental ro- 
mâno-irakian. La Bucure?u 3 
fost semnat un acord guverna
mental privind transporturile ae
riene civile între Republica Socia
listă România și Republica Irak. Do
cumentul reprezintă cadrul juridic în 
baza căruia urmează să se stabileas
că legăturile aeriene directe între 
București și Bagdad.

In cadrul programului Zi
lelor artei teatrale din R. D. 
Germană, teatrul *Ion Vaailesc““ 
din Capitală a prezentat, sîmbătă 
seara, în premieră, la Casa de cul
tură din Giurgiu, comedia „Adam și 
Eva“, de Rudi Strahl, unul dintre re
putații scriitori din această țară. 
Piesa va putea fi vizionată de pu
blicul bucureștean începînd cu ziua 
de 29 noiembrie, în sala teatrului 
„Ion Creangă*. în cadrul aceleiași 
manifestări va mai fi prezentată o 
piesă din repertoriul teatrului — „Ca
pete rotunde și capete țuguiate* de 
Bertolt Brecht.

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL

Echipa României din nou victorioasă
Și cel de-al doilea meci dintre 

echipele reprezentative ale României 
și R. F. Germania s-a încheiat cu 
victoria handbaliștilor noștri, scor 
16—14 (8—3). După cum arață și a- 
cest scor, ieri, la Ploiești, formația 
română a cîștigat mult mai greu de- 
cît în precedenta întîlnire (Brașov, 
scor 19—11), deși din echipa adversă 
a lipsit de astă dată Dekarm, unul 
dintre principalii jucători vest-ger- 
mani.

De fapt, ambele echipe au jucat 
meciurile în formații mult înnoite 
față de cele de la turneul olimpic din 
vara acestui an. Dintre ai noștri au 
lipsit asemenea nume celebre cum 
sînt Penu, Licu, Gațu, Stoici. Tudosie 
sau Cosma, de asemenea echipa vesț- 
germană a avut în lot și în formație 
numai doi dintre „olimpici*.

La aceste echipe relativ noi s-a 
putut remarca abilitatea tehnico-tac- 
tică a jucătorilor români, dar și o 
diferență pronunțată de gabarit și 
forță fizică în favoarea adversarilor, 
această din urmă trăsătură fiind de 
natură să ridice probleme antreno
rilor noștri.

In prima parte a meciului echipa 
română a jucat foarte bine în apăra
re ; Insă eficiența jocului în atac n-a 
fost pe măsura puterii defensive 
(scor 8—3). După pauză a slăbit și 
capacitatea defensivă a echipei noas

FOTBAL

Ieri, Politehnica lași — Dinamo 0-0
Azi, la București, Progresul — Corvinul (stadion Dinamo) 

și Rapid — F.C.M. Reșița (stadion Giulești)
Ieri, la Iași, între Dinamo (locul I) 

și Politehnica (locul XV) s-a jucat 
primul meci al etapei a XlV-a a 
campionatului diviziei A. Scorul a 
fost nul, 0—0, la capătul unui joc 
fără atribute aparte. Din rindurile 
ieșenilor a lipsit un element de forță 
cum e Romilă ; de la bucureșteni au 
absentat Georgescu, golgeterul for
mației și al campionatului, precum 
și Al. Moldovan, conducătorul de 
joc.

După acest meci, Dinamo întru
nește 21 de puncte și își menține 
clar poziția de lider în clasamentul 
general ; echipa Politehnica Iași are 
acum 11 puncte și o așteaptă o se

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Liban — proclamarea indepen

denței — doresc să vă adresez, în numele poporului. român și al meu 
persohal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace și pros
peritate pentru poporul libanez prieten.

îmi exprim speranța că eforturile îndreptate spre restabilirea păcii șl 
liniștii în Liban, pentru reconstrucția țării vor fi încununate de succes, 
astfel ca poporul libanez să-și soluționeze în mod liber problemele sale, să-și 
asigure dezvoltarea independentă pe calea progresului și bunăstării.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare existente între 
Republica Socialistă România și Republica Liban se vor dezvolta în continuare, 
în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Anul acesta. Ziua 
națională a Libanului 
— împlinirea a 33 de 
ani de la proclamarea 
independentei — este 
marcată în condiții de
osebite : după aproape 
19 luni de lupte fratri
cide, soldate cu însem
nate pierderi de Vieți 
omenești și mari dis
trugeri materiale, si
tuația a început să se 
normalizeze, ca urma
re a acordurilor reali
zate la tratativele de 
la Riad și Cairo.

După cum s-a anun
țat, luptele au încetat 
în cea mai mare parte 
a țării ; au fost înlătu
rate baricadele, au fost 
redate în folosință 
principalele magistrale 
rutiere, s-au redeschis 
școlile, rețeaua comer
cială a început să 
funcționeze din nou. 
pe străzi au reapărut 
pietonii și automobi
lele, s-a redeschis ae
roportul din Beirut.

Au fost totodată luate 
măsuri pentru reînce
perea activității insti
tuțiilor de stat.

Opinia publică din 
țara noastră, care a 
urmărit cu profundă 
îngrijorare evenimen
tele tragice din Liban, 
încearcă un sentiment 
de satisfacție față de 
noile evoluții spre 
normalizarea situației. 
Este bine știut că 
România s-a pronun
țat constant pentru so
luționarea crizei liba
neze pe calea tratati
velor, prin realizarea 
unei înțelegeri între 
toate forțele politice și 
sociale din această 
țară, care să asigure 
pacea, integritatea, 
unitatea și suveranita
tea statului libanez. 
Totodată, pe fundalul 
situației din Liban, 
țara noastră a subli
niat încă o dată nece
sitatea arzătoare a 
unei soluții de ansam

tre, ceea ce explică și scorul final, 
mult mai strîns decît fusese la 
Brașov.

S-au evidențiat ieri portarul nos
tru Orban, Birtalan (5 goluri, dar a 
și ratat două lovituri de la 7 metri) 
și debutantul Mironiuc, iar, de la 
oaspeți, Brandt și Jochen Frank.

V. M.

La Piatra Neamț:

Finala campionatului 
feminin de șați

Sala de festivități a liceului „Ca- 
listrat Hogaș" din Piatra Neamț găz
duiește finala campionatului indivi
dual feminin de șah al României. 
Participă 17 concurente, printre care 
remarcăm prezența cunoscutelor șa- 
hlste Elisabeta Polihroniade, Maria 
Pogorevici, Susana Makai. Margareta 
Teodorescu, Rodica Reicher, Marga
reta Perevoznic. Prima manșa a 
campionatului e programată în pe
rioada 20—30 noiembrie ; a doua 
manșă se va desfășura între 1 și 7 
decembrie. Reuniunile au loc zilnic 
între orele 16 și 21. (Ion Manea).

rie de două meciuri grele în depla
sare (cu Steaua și cu U.T.A-) •

Echipele clasate pe poziții de ur
mărire a liderului vpr juca astăzi pe 
terenuri străine : F.C.M. Galați — 
Universitatea Craiova, A.S.A. Tg. 
Mureș — Sportul studențesc și Jiul 
Petroșani — Steaua. La Timișoara, 
Politehnica va întilnl pe F.C. Con
stanța, la Arad, U.T.A. pe F.C. Argeș, 
iar la Bacău echipa locală S. C. Ba
cău se va întrece cu F. C. Bihor.

In București, cele două meciuri se 
vor juca pe terenuri diferite și la 
ore diferite : pe stadionul Dinamo, 
de Ia ora 11, Progresul — Corvinul, 
iar pe stadionul Giulești, de la ora 
14, Rapid — F.C.M. Reșița. 

blu a crizei din Orien
tul Mijlociu, pe baza 
retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile 
ocupate, recunoașterii 
drepturilor legitime ale 
poporului palestineân, 
respectării indepen
denței și suveranității 
tuturor statelor din 
zonă.

Cu prilejul Zilei na
ționale a Libanului, 
poporul român își ex
primă speranța că li
niștea și pacea vor re
veni pe deplin în a- 
ceastă țară, astfel ca 
poporul libanez să-și 
poată consacra efortu
rile exclusiv muncii 
constructive, în vede
rea refacerii și dezvol
tării țării, manifestîn- 
du-și totodată convin
gerea că bunele relații 
româno-libaneze se vor 
dezvolta în continu
are, în folosul reci
proc, al cauzei păcii șl 
progresului.

Balcaniada de haltere
Campionatele balcanice de haltere 

au continuat ieri in sala sporturilor 
din Drăgășani. La categoria pană, 
pe primul loc s-a clasat sportivul 
bulgar Ianko Rusev cu 257,500 kg la 
cele două stiluri, urmat de românul 
Marian Grigoraș, 242,500 kg. In limi
tele categoriei ușoare, Alexandru 
Chiș (România) a stabilit un nou 
record republican la stilul aruncat, 
cu 170 kg, obținînd totodată și me
dalia de aur. La totalul celor două 
stiluri, victoria a revenit lui Ivan 
Belcev cu 292,500 kg, secundat de Ale
xandru Chiș, 287 kg (record național),

Iată și rezultatele la celelalte ca
tegorii — semimijlocie : Iencio Lipo- 
vanski (Bulgaria), 290 kg la cele două 
stiluri ; mijlocie : Rumen Kurțev 
(Bulgaria), 320 kg, pe locul doi, ro
mânul M. Căpriceru cu 297,500 kg ; 
semigrea : Atanas Radev (Bulgaria) 
350 kg.

Campionatele se’încheie astărt di
mineață cu întrecerile la categoriile 
grea și supergrea.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Prima ediție a „Cupei U.R.S.S." 

la rugbi s-a încheiat cu victoria for
mației institutului de aviație „I. A. 
Gagarin* din Moscova. In finala 
competiției, desfășurată la Tbilisi, 
rugbiștii din Moscova, care dețin șl 
titlul de campioni unionali, au între
cut cu scorul de 10—6 (6—6) forma
ția locală Lokomotiv.

• Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei au con
tinuat la Novi Sad cu disputarea fi
nalelor în probele pe echipe. In am
bele finale, victoria' a revenit selec
ționatelor R. P. Chineze, care au în
trecut cu 3—2 formația Iugoslaviei — 
la masculin, și cu 3—1 echipa Unga-ț 
riei — la feminin.

• Turneul de tenis de la Londra a 
programat ultimele două partide ale 
sferturilor de finală. Jucătorul ame
rican Roscoe Tanner l-a eliminat cu 
6—1, 6—4 pe olandezul Tom Okker, 
iar Brian Gottfried (S.U.A.) l-a în
vins cu 6—2, 4—6, 6—0 pe Raul Ra
mirez (Mexic).

• La „Palatul sporturilor" din Pe
kin, în prezența a 10 000 de specta
tori, s-a desfășurat întilnirea amicală 
dintre selecționatele masculine de 
handbal ale R. P. Chineze și Franței. 
Handbaliștii francezi au obținut vic
toria cu scorul de 24—19.

• La Belgrad, în meci tur pentru 
optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni* la baschet femi
nin, echipa locală Steaua roșie a în
trecut cu scorul de 95—55 (49—21) 
formația Maccabi Tel Aviv.

Sondele Caspicii
Pe estacadă!
Grinzile de lemn murmură mo

noton sub pneurile celor două li
muzine în care ne plimbăm... pe 
mare. Chiar așa ni s-a spus :

— Vom face o plimbare cu mași
nile pe marp. Na estakade !

Cuvîntul are aceeași sonoritate și 
în limba rusă ca și în lim
ba română, iar, sacadarea silabe
lor pare că accentuează caracterul 
neobișnuit al promenadei. E-sta-ca- 
da ! O alee de 40 de kilometri, sus
pendată în largul Mării Caspice. 
Piloni de oțel, grinzi metalice și 
din lemn : un drum sigur, fără 
surprize, dar pe care mașinile îna
intează agale, cu cuvenita reținere 
pe care o impune omniprezența va
lurilor : în dreapta, în stînga, de
desubt...

Insolitul traseu ne sugerează o 
părticică din ingeniozitatea și tena
citatea — la scară industrială 1 — 
care, dublînd mijloacele tehnice și 
buna pregătire 
profesională, con-
cmente aM pejJo- însemnări de călătorie 
llștilor din Azer- ». II D O O
baidjan. Sîntem OID U> K> V» d.
oaspeții sondori- '
lor trustului „Na
riman Narimov*, la aproximativ 45 
km sud de Baku. Exploatarea a- 
cestor zăcăminte a început in a- 
prilie 1963. Ca în cea mai mare 
parte a zonei pre-câspice, prima 
vină de țiței , 
numai cîteva 
cime.

— Noi însă
cu aceasta, ne_____ _ ___ .
Rosin Dadașev. Am identificat trei 
straturi succesive, dintre care unul 
de gaz. Acum se face exploatarea 
de la 4 000—5 000 de metri, dar anti
cipăm existenta unor straturi șl 
mai profunde. De altfel, sondele 
noastre nr. 511 și 520 sînt conside
rate cele măi adinei din țară.

Intr-adevăr, începînd mai ales cu 
anul 1974, extracțiile de adîncime 
din bazinul Caspic au devenit ceva 
curent. Concomitent, aflăm date in
teresante despre realizările pe linia 
superioarei valorificări a structu
rilor forate. Astfel, peste 30 la sută 
din stratul stagnant de petrol este 

să lasă la suprafață prin 
injectării de apă. (Iar apa

a fost identificată la 
zeci de metri adîn- 

nu ne-am mulțumit 
declară geologul șef.

„silit* 
metoda ___ I_____ ________
— mai e nevoie să o_spunem ? —
se află....................~
ploarea
a estacadei, ni se prezintă aspec
tele concrete ale chibzuinței pentru 
maxima folosire a acestor construc
ții deasupra mării. Trustul vizitat 
are în prezent aproximativ 125 de 
sonde. Pentru maximă eficiență, 
ele sînt grupate trei cite trei, pe 
mici platforme — excrescențe ale 
estacadei — amplasate la 300—400 
metri una de alta. Din fiecare „bu
chet* de sonde, doar una este ver
ticală, iar două — pentru cuprin
derea unei arii Cît mai mari, sînt 
forate oblic.

Popas pe estacadă. Bate un vînt 
puternic. Din fericire, ca în majo
ritatea zilelor, el suflă dinspre mal. 
Nici marea nu e adîncă. In medie
— 20 de . metri. Totuși munca e 
aspră, eroică. Așa cum este, pretu

la îndemînă). Cu toată am- 
structurilor metalice, adică

Sergiu ANDON

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 noiembrie. In țară i Vremea se 
menține umedă șl va continua Bă se 
răcească la începutul intervalului, apoi 
se va ameliora treptat. Cerul va fl mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi tempora
re, mai frecvente în sudul țării. în 
Moldova, Maramureș, Transilvania, Crl- 
șana și Banat precipitațiile vor fl șl 

tindeni, munca petroliștilor. Se e- 
vocă și munca petroliștilor români, 
inclusiv a celor ce au început lupta 
cu mult mai puțin blinda Mare 
Neagră.

Nu o dată, pe parcursul itineraru
lui nostru prin U.R.S.S. au fost a- 
mintite relațiile de colaborare djn- , 
tre cele două țări și popoare, din
tre specialiștii români și cei sovie
tici In diferite domenii. Circumscri- 
indu-ne în domeniul, petrolier, no
tăm dintre schimburile de documen
tație și experiență tehnico-științifl- 
că, realizarea în țara noastră a tur- 
boburelor pentru foraj, precum și 
împărtășirea realizărilor românești 
în domenii ca obținerea acetilenei 
prin cracarea electrică a gazului 
metan, obținerea cocsului din rezi
duuri grele de petrol, construcția 
pompelor basculante, a dălților de 
foraj ș a.

Impresiile produse de vizitarea 
sondelor din Azerbaidjan ar crea o 

imagine incom
pletă fără cîteva 
date evocate de 
tovarășul Veli 
Adgiozalov, ad
junct al șefului 
secției economice 
a Comitetului de 

Stat al Planificării :
— Deși în perioada postbelică 

volumul extracțiilor a crescut de 
la 24 de milioane la aproximativ 
35 milioane tone, ponderea petro
lului și gazului azerbaidjan în vo
lumul total al extracțiilor din U- 
niunea Sovietică — în trecut, 80 la 
sută — reprezintă acum mai puțin 
de 10 procente.

Aceste date, aparent aride, includ 
întreaga amploare a descoperirii și 
punerii în exploatare a unor zăcă
minte noi practic incomensurabile 
din Bașkiria, Iakuția, de dincolo de 
cercul polar chiar. Cele 18 miliarde 
de ruble investite în cincinalul pre
cedent în sectorul petrolier s-au 
soldat cu creșterea masivă a ex
tracțiilor. în anul 1974, Uniunea So
vietică a trecut pe primul loc in 
lume în ce privește extracția țițe
iului. Ulterior, extracțiile au con
tinuat această curbă ascendentă, a- 
tingînd 500 milioane de tone pe an, 
iar pentru perioada actualului 
cincinal producția anuală este esti
mată la 620—640 milioane de tone.

Desigur, zăcămintele sînt bogate, 
dar aurul negru nu vine la suprafață 
de bună voie. Cifrele de bilanț și de 
perspectivă încorporează o infini
tate de fapte de muncă memorabi
le, soluții tehnice deosebite, lupta 
grea cu clima, cu distanțele, cu so
lul, uneori mlăștinos, alteori în
ghețat, cel mai adesea tainic. Căci 
mai presus de orice se situează vo
ința și dirzenia oamenilor muncii, 
a sondorilor, geologilor, ingineri
lor sovietici. Iar cele aflate în po
pasul nostru pe estacada mării, 
faptele deosebit de 
de impresionante 
nu reprezintă decît 
a marilor victorii 
muncă de petroliștii
— detașament de nădejde în opera 
de edificare a societății comuniste.

evocatoare, 
consemnate 

o mică parte 
dobîndite în 
din U.R.S.S.

sub formă de lapoviță și ninsoare. Vtn- 
tul va sufla potrivit, cu intensificări 
pină la SO—«0 kilometri pe oră, slăbind 
din intensitate la sfîrșltul intervalului. 
Minimele vor fl cuprinse între minus 
S și plus 5 grade, izolat mai coborîte 
In nordul țării și în depresiuni, iar 
maximele vor oscila între 4 și io gra
de, local mai ridicate spre sfîrșitul in
tervalului. tn București : Vremea va 
continua să se răcească șl va fl ume
dă, mai ales la începutul Intervalului. 
Cerul va fi mal mult acoperit. Vor că
dea precipitații, mal ales sub formă 
de ploaie. Temperatura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)
După cum se știe, o sarcină atît 

de generoasă, cum este făurirea o- 
mului nou, presupune o formare și 
dezvoltare multilaterală a personali
tății constructorilor societății noas
tre ; în lumina acestei concepții, 
cultivarea unei conștiințe înaintate, 
revoluționare se îmbină organic cu 
însușirea unei temeinice pregătiri 
profesionale, cu ridicarea calificării 
tehnice și, totodată, cu o dezvoltare 
fizică armonioasă, toate aceste cali
tăți creînd cadrul cel mai favorabil 
unul comportament în deplină con
cordanță cu normele eticii și echită
ții socialiste. Stimularea intensă a 
mișcării sportive de masă, crearea 
unor condiții tot mai bune pentru 
participarea tineretului, a maselor 
largi populare, în formele cele mai 
variate, la practicarea tuturor_ spor
turilor, perfecționarea organizării și 
conducerii sportului de performanță, 
Întărirea disciplinei și ordinii în în
treaga noastră mișcare sportivă, iată 
măsuri care vor întregi în chip feri
cit programele complexe de educație 
politică, ideologică, științifică, de ri
dicare a gradului de cultură, ca și 
de manifestare deplină a talentelor, 
a capacităților creatoare ale fiecărui 
cetățean.

Avem, astfel, sintetizată într-un tot 
unitar, o imagine generoasă privitoa
re la concepția și, totodată, la ac
țiunea practică, concretă, pe care or
ganele și organizațiile de partid, toa
te forurile educaționale, o desfășoa
ră pentru îndeplinirea indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
milita neobosit, prin toate mijloacele 
educative, în scopul dezvoltării mul
tilaterale a personalității omului nou, 
constructorul societății celei mai 
înaintate pe pămintul României.

Repere fundamentale 
ale unei politici 

principiale 
si constructive

Agenda activității internaționale a 
României socialiste înmănunchează 
în perioada la care ne referim o se
rie de evenimente, acțiuni, inițiative 
ce depășesc, prin dimensiune și sem
nificații. ‘cadrul calendaristic al unei 
săptămini. Fiecare în parte și toate 
la un loc aduc însă mereu confir
mări statorniciei orientărilor princi
piale ale politicii externe a partidu
lui și statului nostru — politică 
pregnant reafirmată de Congresul al 
XI-lea.

Componentă intrinsecă și piatră 
de temelie a acestei politici, activi
tatea multilaterală pentru dezvol
tarea prieteniei, solidarității și co
laborării frățești cu țările _ și po
poarele alături de care făurim noua 
orinduire își găsește noi și proemi
nente ilustrări in evenimentele pro
gramate- pentru zilele următoare la 
București și care constituie teme 
centrale ale actualității politice. Cu 
sentimente de vie satisfacție așteap
tă opinia noastră publică vizita de 
prietenie pe care o va face în Româ
nia. începînd de mîine, tovarășul 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. Este convingerea 
poporului român că noua întîlnire și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev vor 
marca un moment de cea mai mare 
importantă în adîncirea și amplifi
carea relațiilor de prietenie și co
laborare frățească multilaterală cu 
popoarele sovietice, spre binele co
mun, în interesul cauzei socialismu
lui și păcii.

De asemenea, în zilele ce vor 
urma va avea loc la București Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Este prima 
consfătuire ce are loc după încheie
rea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Aceasta evocă 
un alt important eveniment — con
sfătuirea ce s-a desfășurat tot la 
București. în urmă cu un deceniu,

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh

și care a adoptat cunoscuta Decla
rație pentru întărirea păcii și secu
rității pe continent. Pentru prima 
dată a fost formulată atunci ideea 
convocării unei conferințe general- 
europene consacrate problemelor se
curității — idee pentru a cărei înfăp
tuire România, alături de celelalte 
țări socialiste, a acționat cu consec
vență nedezmințită, aducihd o con
tribuție constructivă, larg apreciată, 
la pregătirea și elaborarea Actului 
final de la Helsinki. Pe această li
nie, lucrările apropiatei întîlniri la 
nivelul cel mai înalt a statelor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
vor reprezenta un aport de seamă 
la întărirea conlucrării politice din
tre țările noastre. în conformitate 
eu cerințele adîncirii cursului, spre 

destindere și întărire a securității 
pe continent.

Preocuparea constantă a țării 
noastre pentru adîncirea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste este ilustrată și de 
schimbul de mesaje dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan, prim-secretat al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
cu ocazia primirii conducătorului

delegației române care a participat 
la lucrările sesiunii de la Hanoi a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-vietnameze. în acest cadru a 
fost reafirmată hotărirea comună de 
a asigura traducerea optimă in viață 
a înțelegerilor convenite la București 
în urmă cu un an. în timpul convor
birilor la nivel înalt, de a dezvolta 
colaborarea pe plan politic, economic 
și pe plan internațional, in spiritul 
prieteniei frățești și solidarității ce 
caracterizează relațiile romănO-viet- 
nameze. •

în același timp. în această săptă- 
mină, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe ministrul afacerilor exter
ne al Zambiei, care s-a aflat într-o 
vizită în țara noastră, evidențiindu- 
se din nou dorința reciproc împăr
tășită de a dezvolta pe mai departe 

relațiile româno-zambiene, ceea ce 
reflectă consecvența cu care acțio
nează România pentru extinderea le
găturilor de colaborare cu noile state 
independente, cu statele în curs de 
dezvoltare. Convorbirile economice 
româno—vest-germane ce au avut loc 
in aceste zile la Bonn, prilejuite de 
sesiunea Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică, 
industrială și tehnică, au pus la rin- 

dul lor în relief preocuparea țării 
noastre de a dezvolta relațiile de co
laborare economică cu celelalte sta
te ale lumii, inclusiv cu țările capi
taliste dezvoltate, corespunzător ce
rințelor coexistenței pașnice, ale ex
tinderii circuitului de bunuri mate
riale în avantajul progresului gene
ral.

Pentru creșterea1
rolului și eficienței 

0. N. U.
Dezbaterile ce au continuat în 

cadrul ' O.N.U. au pus In evi

dentă din nou necesitatea sporirii 
eforturilor in vederea soluționării 
problemelor stringente care confrun
tă omenirea contemporană. Avînd un 
rol activ la aceste dezbateri, România 
se numără printre coautorii unor 
importante documente, cum ar fl 
proiectul de rezoluție privind ampli
ficarea rolului O.N.U. în soluționa
rea problemelor dezarmării și punc
tul referitor la îmbunătățirea Cartel 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției in viața politică internațională 
— ambele aflate în această săptă- 
mînă în centrul atenției în Comite
tul Politic și. respectiv, In Comite
tul pentru probleme juridice ale 
Adunării Generale.

Concluzia majoră ce se degajă din 
cuvintările rostite în ședințe plenare 
sau in diversele compartimente ale 
marelui for internațional este aceea 
că toate statele, indiferent de mă
rime, de orinduire socială sau grad 
de dezvoltare, pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la degajarea unor 
soluții juste, echitabile, în interesul 
tuturor popoarelor. în mod evident 
nu are nici un temei și contravine 
cerințelor universalității Națiunilor 
Unite atitudinea S.U.A. care, folosind 
dreptul de veto in Consiliul de Secu
ritate, cu ocazia dezbaterilor asupra 
cererii R. S. Vietnam de a fi pri
mită în O.N.U., a blocat proiectul 
de rezoluție în acest sens, deși el 
întrunise votul tuturor celorlalți 
membri ai acestui organism. Reafir- 
mindu-și și in cadrul Consiliului de 
Securitate sprijinul față de cauza 
poporului vietnamez, țara noastră 
Își exprimă convingerea că rațiunea 
va triumfa și că Vietnamul își va 
lua locul său legitim la O.N.U.

Spre lichidarea unor 
surse de încordare
în săptămîna care se încheie s-au 

înregistrat noi pași spre restabilirea 
păcii în Liban. S-a terminat opera
țiunea de amplasare a forțelor arabe 
de descurajare la Beirut, următoa
rea fază a desfășurării lor fiind de
plasarea spre nordul și sudul țării, 
ahihilînd în acest fel principalele 
zone de confruntare. Ca un semn 
încurajator este apreciată normali
zarea treptată a vieții în capitala 
libaneză, ceea ce a permis inițierea 
de către președintele Sarkis a unor 
consultări cu liderii diverselor orga
nizații politice și comunități confe
sionale.

Pe de altă parte, la Geneva con
tinuă convorbirile consacrate viito
rului constituțional al Rhodesieî. 
Deși încă nu s-a ajuns la rezultate 
concrete asupra datei independenței 
sau a structurii guvernului interi
mar și a condițiilor trecerii la tran
sferul puterii, se poate aprecia că 
orice tentative de a perpetua actuala 
situație sînt sortite eșecului și că 
pină la urmă Va trebui să se ajungă 
la solutionarea problemei rhod''sie- 
ne. prin respectarea drenturtlor ina
lienabile ale poporului Zimbabwe.

Evenimentele cuprinse în segmen
tul de timp al acestei săntămînt 
ilustrează cu pregnanță evoluții de
finitorii pentru întreaga epocă con- 
temoorană. marcată de afirmarea 
voinței statelor de ai fi stăoîne pe 
propriile destine, de a instaura o 
nouă ordine politică si economică 
internațională. în care să-și găsească 
îmolinire năzuințele de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Eugen FIORESCU 
Dumitru ȚINU
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CONSILIUL DL SECURITATE VA RELUA DISCUTAREA CERERII 
DE ADMITERE A R. P. ANGOLA IN 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul 
de Securitate se va reuni, luni 22 no
iembrie, la ora 20,00 G.M.T., pentru 
a recomanda Adunării Generale ad
miterea cererii de primire a Repu
blicii Populare Angola ca membru 
cu drepturi depline în Organizația 
Națiunilor Unite.

In cadrul întrunirii de vineri seara 
a Consiliului de Securitate, Comitetul 
pentru admiterea de noi membri în 
O.N.U. a avizat favorabil cererea Re
publicii Populare Angola. Reprezen
tantul S.U.A., Albert Sherer, a decla
rat în acest comitet că „Statele Unite

O.N.U.; în Comitetul pentru problemele coloniale

Rezoluție privind 
și independența

NAȚIUNILE UNITE. Comitetul 
pentru problemele coloniale al Adu
nării Generale a adoptat, sîmbătă, 
prin consens, o. rezoluție prin care se 
recunoaște „dreptul inalienabil al po
porului din Insulele Virgine la auto
determinare și independență". Rezo
luția cere Statelor Unite, de care a- 
parține în prezent acest arhipelag, să 
iâ toate măsurile necesare pentru ca 
Ipsulele Virgine să realizeze în cel 
mai scurt, timp autodeterminarea și

SITUAȚIA DIN LIBAN
• f°rî.®le arabe de descurajare trec la cea de-a treia etapă a 
aplicării planului de pace • La Beirut, situația continuă să se 

normalizeze
BEIRUT. — Forțele arabe de 

descurajare din Liban se pregătesc 
pentru trecerea la cea de-a treia e- 
tapă a aplicării planului de pace al 
Ligii Arabe. Această nouă etapă ar 
urma să înceapă duminică prin in
trarea forțelor arabe în orașele Tri
poli (in nord) și Sidon (în sud).

în legătură cu aceste operațiuni, 
sîmbătă, forțele arabe de descu
rajare au fost întărite cu noi unități 
siriene. Totodată, un comunicat dat 
publicității de Comandamentul for
țelor de descurajare a anunțat intro
ducerea unor restricții de circulație, 
cu o durată de opt ore, pe principa
lele șosele naționale, „pentru a nu

Reuniunea Comisiei 
economice a O.P.E.C.

VIENA. — Vineri s-au încheiat lu
crările Comisiei economice a Orga
nizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.). După cum au 
afirmat surse ale O.P.E.C., reluate de 
agenția Reuter, experții țărilor 
membre, reuniți în cadrul comisiei, 
au efectuat un studiu detaliat asu
pra ratei inflației și a altor factori 
care contribuie la creșterea prețurilor 
și au elaborat recomandări în sensul 
majorării prețului țițeiului, care vor 
fi prezentate reuniunii ministeriale 
ce urmează .a. ayea loc luna vijtoare 
in Qatar. Propunerile experților în 
legătură cu ajustarea prețului petro
lului vor rămîne însă confidențiale 
pînă la’reuniunea ministerială. Pre
țul mediu actual al țițeiului este de 
11,51 dolari pentru un baril (159 litri) 
de petrol standard. Guverne ale sta
telor membre ale O.P.E.C. au propus 
majorări între 10 și 25 la sută.

★
Secretarul general al Ligii Arabe, 

Mahmud Riad, referindu-se la aver
tismentele Statelor Unite privind o 
eventuală majorare a prețurilor la 
petrol, a apreciat că țările arabe sau 
nearabe exportatoare de petrol au 
dreptul de a spori prețurile lor, atît 
timp cît prețurile produselor pe care 
le imporjă nu încetează să crească.

RIO DE JANEIRO;

Proiectul „Sertanejo"
Recent, autoritățile 

braziliene au anunțat 
inițierea unui nou pro
gram de dezvoltare a 
regiunii „Sertăo", din 
nord-estul țării, ca
racterizată printr-o 
climă deosebit de se
cetoasă. Este vorba de 
o zonă semiaridă, cu o 
suprafață de circa 
860 000 de kilometri 
pătrați și o populație 
de 12 milioane de oa
meni, din care 79 la 
sută este alcătuită din 
muncitori agricoli și 
țărani cu proprietăți 
mici.

Proiectul „Sertane- 
Jo“ pornește de la 
constatarea că diversi
tatea climatică din 
acea zonă, structura 
proprietății funciare, 
caracterizată de exis
tenta latifundiilor și 
minifundiilor (proprie
tăți mici, insuficiente 

pentru a asigura țăra
nilor minimul necesar 
traiului), ca și tehni
cile rudimentare de 
cultivare a pămîntului 
provoacă în permanen
ță grave crize econo
mice și sociale. Pro
iectul își propune exe
cutarea de baraje pen
tru reținerea apei, 
identificarea unor noi 
surse de apă subtera
nă prin săparea de 
puțuri, lucrări de iri
gații și aplicarea unor 
agrotehnici moderne, 
în vederea folosirii 
mai adecvate a pă- 
mintului și a forței de 
muncă existente.

Aria prioritară a 
proiectului „Sertanejo" 
cuprinde o serie de 
zone din statele Piaui, 
Ceară, Rio Grande do 
Norte, Paraiba, Ala
goas, Sergipe,, Per

nu vor crea obstacole intrării An- 
golei în O.N.U.", arătînd că o abți
nere americană de la vot nu este e- 
chivalentă nu un veto, informează a- 
genția France Presse.

Examinată în iulie a.c., cererea de 
admitere în O.N.U. prezentată de 
Republica Populară Angola nu a 
putut fi soluționată pozitiv ca ur
mare a vetoului opus la timpul res
pectiv de delegația americană.

Actuala reuniune a Consiliului de. 
Securitate are loc la cererea re
prezentanților permanenți la O.N.U. 
ai statelor africane Benin, Libia și 
Tanzania.

autodeterminarea 
Insulelor Virgine 
independența. Se propune, de ase
menea, ca o misiune a Comitetului 
special al O.N.U. pentru problemele 
coloniale să întreprindă o vizită în 
insule.

Totodată, se recomandă Adunării 
Generale să adopte această rezolu
ție. precum și una asemănătoare re
feritoare Ia Insulele Samoa, aflate, 
de asemenea, sub autoritate ameri
cană.

împiedica deplasarea trupelor și a 
blindatelor acestora." Prin preluarea 
orașelor Tripoli și Sidon se va asi
gura, practic, controlul forțelor de 
descurajare la scara întregii țări.

Purtătorul de cuvînt al Comanda
mentului forțelor de descurajare a 
precizat că forțele arabe de descu
rajare nu intenționează să se disper
seze în zona sudică a Libanului, la 
frontiera cu Israelul.

La Beirut, situația continuă să se 
normalizeze. După deschiderea aero
portului, care a permis vineri ateri
zarea a patru avioane, se așteaptă ca 
săptămina viitoare cel puțin o com
panie străină să reia cursele spre 
Beirut.

ORIENTUL APROPIAT

DECLARAȚIILE 
SECRETARULUI GENERAL 

AL LIGII ARABE 
PRIVIND SOLUȚIONAREA 

CONFLICTULUI
CAIRO 20. — Intr-un interviu acor

dat agenției M.E.N., secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
declarat că statele arabe implicate în 
conflictul din Orientul Apropiat tre
buie să-și armonizeze de urgență po
zițiile lor politice'și military îngi'pțe 
de începerea anului 1977, care va fi, 
probabil, anul soluționării crizei din 
această zonă a lumii, precum și a 
problemei poporului palestinean.

El a relevat că recentele declarații 
ale Israelului privind restabilirea pă
cii și dialogului cu poporul palesti
nean „nu aduc nimic nou". Israelul 
menținindu-se pe aceeași poziție de 
a refuza să se retragă din teritoriile 
ocupate și să accepte constituirea 
unui stat palestinean. „Obiectivele și 
principiile politicii arabe — a relevat 
el — se rezumă la eliberarea de către 
Israel a teritoriilor arabe ocupate 
și restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean".

nambuco și Bahia, 
unde perioadele de se
cetă se înregistrează 
mai frecvent. Pină la 
sfirșitul acestui an, 
programul amintit ur
mează să fie aplicat în 
12 „nuclee" inițiale, a- 
vind fiecare o rază de 
30 km, iar pînă în 
1979 numărul nucleelor 
va ajunge la 60. Pro
gramul mai cuprinde 
prevederi privind acor
darea de credite popu
lației din „nucleele" 
respective în • vederea 
cumpărării de pămint 
și utilaj agricol, pre
cum și crearea unor 
centre de asistență 
tehnică și de cercetare 
științifică, orientate 
spre îmbunătățirea 
producției agrozooteh
nice din „Sertăo".

V. PAUNESCU

Evoluția evenimentelor din Africa australă
• Reprezentanți ai poporului Zimbabwe la Conferința de la 
Geneva asupra viitorului Rhodesiei insistă asupra termenului de 
un an pentru obținerea independenței • Noi acte agresive 

împotriva Mozambicului
GENEVA. — Doi dintre reprezen

tanții poporului Zimbabwe la lucră
rile Conferinței de la Geneva asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei, 
Joshua Nkomo. liderul grupării in
terioare a Consiliului Național Afri
can, și Robert Mugabe, lider al U- 
niunii Naționale Africane Zimbabwe, 
au respins din nou propunerile brita
nice în legătură cu data proclamării 
independenței Zimbabwe.

Cei doi lideri ai mișcării de elibe
rare națională rhodesiană au reafir
mat poziția lor, potrivit căreia inde
pendența legală a Rhodesiei trebuie 
proclamată la 1 decembrie 1977.

★

Intr-o declarație reluată de agen
ția Reuter, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert 
Funseth, a arătat : „Dacă negocierile 
de la Geneva nu vor duce la o re
glementare. nu pot prevedea nici 
o circumstanță în care am pu
tea acorda asistență materială re
gimului Rhodesiei". El a făcut a- 
ceastă declarație comentînd un inter
viu dat de șeful regimului minori
tar de la Salisbury, în care acesta 
afirma că secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, i-a dat asi
gurări că Rhodesia va obține asis
tență din partea statelor occidentale, 
incluzînd și posibile ajutoare mili
tare, dacă negocierile vor eșua.

★

MAPUTO. — Agenția mozambica- 
nă de informații a anunțat că uni
tăți militare rhodesiene au comis noi 
acte agresive împotriva Mozambicu
lui. Trupele rhodesiene au atacat lo
calitatea Pafuri, din provincia Gaza, 
utilizînd, în cursul , acestei acțiuni, 
transportoare blindate și artilerie 
grea. Atacurile trupelor regimului de
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agențiile de presă transmit:
La sesiunea UNESCO 

de la Nairobi, reprezentantul Româ
niei, Valentin Lipatti, a fost ales în 
Consiliul Executiv al organizației. 
Totodată, Comisia Program a adop
tat, în unanimitate, rezoluția româ
nească privind cooperarea științifică 
în Balcani, avînd coautori Bulgaria, 
Iugoslavia, Grecia și Turcia.

Reuniune internațională 
a tineretului. Sub deviza 
„Pentru solidaritatea antiimperialistă 
a tineretului în lupta pentru dreptu
rile sale, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, progres social, 
democrație și independență naționa
lă", la Ciudad de Mexico se desfă
șoară o reuniune interfiațiohală a ti- 
neretțilui din țărj /^le Euî'q'p'di,Asiei,. 
Africii și Americii Latine. Participă 
reprezentanții a 120 de organizații de 
tineret din 64 de țări.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien, a avut, sîmbătă, o con
vorbire cu Giuseppe Bartolomei, 
președintele Grupului democrat- 
creștin din Senatul italian, care se 
află într-o vizită la Pekin — infor
mează agenția de presă „China 
Nouă".

Colaborarea iugoslavo-
italiană. Ministrul de externe
italian, Arnaldo Forlani, a declarat 
căf acordurile încheiate la Osimo cu 
Iugoslavia vin în întîmpinarea „unor 
obiective principale ale Italiei: fron
tiere sigure și noi posibilități de 
colaborare în Balcani". El și-a ex
primat dorința ca „relațiile dintre 
Italia și Iugoslavia să devină un 
model de cooperare bilaterală" și a 
adăugat că ,.acordurile de la Osimo 
reprezintă o contribuție concretă la 
cauza generală a păcii și la o nouă 
colaborare".

Vicecancelarul R.F.G.,
Hans-Dietrich Genscher, ministru de 
externe -al acestei țări, care a fost 
reales vineri președinte al Partidului 
liber-democrat în cadrul congresului 
partidului, a declarat că P.L.D. va 
rămîne, în continuare, în actuala 
coaliție guvernamentală, alături de 
Partidul social-democrat.

Cabinetul spaniol a apr0_ 
bat vineri normele de desfășurare a 
referendumului național asupra in
stituirii în Spania a unui parlament 
bicameral. Deși nu a fost anunțată 
data exactă a desfășurării referen
dumului, se crede că acesta ar putea 
avea loc la jumătatea lunii decem
brie a.c. 

la Salisbury au fost respinse de u- 
nități ale Forțelor .Populare de Elibe
rare ale Mozambicului, luptele con- 
tinuînd și în cursul zilei de vineri.

*
GABERONES. — Un purtător de 

cuvînt al guvernului Republicii 
Botswana a anunțat la Gaberones că 
oficiul aparținînd grupării conduse 
de Joshua Nkomo din cadrul Mișcă
rii de eliberare națională rhodesiană, 
situat în localitatea Francistown, de 
pe teritoriul Botswanei, a fost dis
trus în urma exploziei unei bombe, 
informează agenția Reuter. în timpul 
exploziei au fost .rănite cinci persoa
ne, iar clădirile învecinate au fost 
grav avariate. Participanții Ia această 
acțiune agresivă s-au înapoiat în 
Rhodesia trecînd frontiera în apro
piere de localitatea Matsiloje. „Aceste 
acțiuni, se subliniază în declarație, 
sînt evident puse la cale cu cunoș
tința și asentimentul regimului lui 
Ian Smith".

★

DAR ES SALAAM. — Patru țări 
africane vecine cu Rhodesia au că
zut de acord asupra unei strategii 
comune care să preîntimpine orice 
eventuală agresiune a regimu
rilor rasiste minoritare din Afri
ca australă împotriva oricăreia 
dintre ele — a declarat mi
nistrul tanzanian de interne, Aii 
Mwinyi. în acest sens, el a precizat 
că miniștrii de interne ai Zambiei, 
Tanzaniei, Angolei și Mozambicului, 
care au participat la o reuniune ce a 
avut loc la Maputo, au hotărît să 
pună imediat în aplicare programul 
de apărare comună. El a precizat, 
de asemenea, că, în cadrul reuniunii, 
au fost examinate consecințele agre
siunilor repetate comise de Africa de 
Sud împotriva Mozambicului și a 
Zambiei.

Intre U.R.S.S. și Iugosla- 
yjjj a fost semnat, la Moscova, un 
contract comercial cu privire la li
vrarea de echipament industrial so
vietic pentru construirea termocen
tralei electrice din localitatea iugo
slavă Tuzla, care va avea o capaci
tate de 300 MW.

P. C. din Danemarca a 
prezentat spre examinare, în Folke
ting, un proiect de lege privind, 
crearea unei comisii speciale pentru 
cercetarea concentrării capitalului 
industrial și financiar și a legături
lor acestuia cu capitalurile străine. 
Comisia ar urma să aibă ca sarcină 
elaborarea unor măsuri menite să 
limiteze puterea marelui capital.

La Geneva 8 avut loc sîm_ 
bătă o nouă întilnire între delega
țiile U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul tra
tativelor sovieto-americane privind 
limitarea înarmărilor strategice ofen
sive. Șefii celor două delegații, in
formează agenția T.A.S.S., au con
venit să întrerupă tratativele înce- 
pind de la 21 noiembrie, urmînd ca 
data reluării tratativelor să fie sta
bilită ulterior.

Grevă la uzinele „Gene
ral Motors". Peste 80000 saIa‘ 
riați de la „General Motors" au de
clarat grevă, ceea ce a făcut să în
ceteze orice activitate la multe din 
unitățile de producție ale celei mai 
mari companii producătoare de auto
mobile din S.U.A. La puțin timp după 
declanșarea acțiunii, patronatul a ac
ceptat revendicările prezentate de 
liderii sindicali privind încheierea 
unui nou contract colectiv de muncă.

Regimul din Nicaragua 8 
procedat la reorganizarea Consiliului 
militar extraordinar, în care au fost 
cooptați cei mai apropiați colabora
tori ai dictatorului Somoza. O primă 
acțiune a noului consiliu o constituie 
deschiderea unui proces împotriva a 
110 deținuți politici, sub acuzația de 
a fi întreținut legături cu Frontul de 
eliberare națională Sandino.

Inundațiile din Indone
zia, care au afectat săptămîna tre
cută 13 sate în Java centrală, s-au 
soldat cu 15 morți și 77 răniți, iar 
10 000 oameni au rămas fără locuin
țe. O situație mai gravă s-a înregis
trat în Java de est, unde din cauza 
inundațiilor și-au pierdut viața 131 
persoane.

Salonul internațional al 
automobilului, edlția 1977> nu 
va mai avea loc, au anunțat organi
zatorii, datorită creșterii considerabi
le a cheltuielilor legate de desfășu
rarea acestei manifestări. Se preci
zează că începînd din 1978 salonul 
va fi organizat din doi în doi ani.

Primul ministru 

al Maltei l-a primit pe 

ambasadorul României
LA VALETTA 20 (Agerpres). 

— Primul ministru al Republicii 
Malta, Dom Mintoff, a primit pe am
basadorul României, Ion Mărginea- 
nu. Transmițind președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un călduros mesaj de 
salut, urări de sănătate, iar poporu
lui român prieten prosperitate și fe
ricire, premierul maltez a exprimat 
sentimentele de prețuire și stimă față 
de șeful statului român, pentru marea 
sa contribuție la făurirea unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale, la statornicirea unor rapor
turi interstatale de tip nou, la cauza 
păcii și securității în Europa.

Dom Mintoff a subliniat dorința gu
vernului maltez de a dezvolta, pe 
multiple planuri, bunele raporturi 
existente între cele două țări și 
popoare.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia
PRAGA. — La Praga a avut loc 

o plenară a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care a examinat raportul 
Prezidiului C.C. al P.C.C. cu privire 
la principalele sarcini din domeniul 
dezvoltării economiei naționale în 
anul 1977. După examinarea rapor
tului, plenara a adoptat o hotărîre 
privind planul de stat de dezvoltare 
a economiei naționale pe anul 1977, 
care reprezintă un program complex, 
dar realist, de înfăptuire a obiecti
velor strategice ale Congresului al 
XV-lea al P.C.C. și ale celui de-al 
șaselea cincinal.

La plenară a luat cuvîntul Gustav 
Husâk, secretar general al C.C. al 
P.C.C.

Protocol chino-bulgar. La 
Pekin a fost semnat protocolul celei 
de-a 14-a sesiuni a Comisiei chino- 
bulgare de cooperare științifică și 
tehnică.

Președintele ales al 
S.U.A., Jimmy Carter, s-a întîlnit, 
sîmbătă, cu actualul secretar de stat 
american, Henry Kissinger — infor
mează U.P.I. Este prima întîlnire 
dintre cele două personalități politice 
americane după alegerile preziden
țiale de la 2 noiembrie.

Sprijin financiar Vene
zuelan pentru Italia. Vene* 
zuela va depune o parte din rezer
vele sale, precum și din fondul său 
propriu de investiții la Banca Națio
nală a Italiei, pentru a ajuta, această 
tară să depășească actuala1 criză- eco-- 
nomică pe care o traversează — a 
declarat, la Roma, președintele vene- 
zuelean, Carlos Andres Perez, la în
cheierea vizitei sale oficiale în Italia.

Referendumul popular din 
Algeria. 7n ca(irul referendu
mului popular organizat, vineri, 
în Algeria, poporul s-a pronun
țat într-o proporție covirșitoare in 
favoarea proiectului noii Constituții 
— arată rezultatele parțiale ale scru
tinului. Potrivit rezultatelor, din 25 
de departamente, 99 la sută din vo
turi au fost în favoarea proiectului 
de Constituție.

Populația Norvegiei nu- 
măra la sfirșitul lunii septembrie 
4 032 000 locuitori, anunță un comu
nicat al Direcției centrale de statis
tică, publicat la Oslo.

0 „carte albă" privind con- 
dițiile de muncă ale femeii a fost 
publicată la Bruxelles de Confedera
ția vest-europeană a sindicatelor. 
Cartea relevă că femeile vest-euro- 
pene sînt supuse discriminării, mat 
ales în ce privește activitatea profe
sională, și face propuneri de combate
re a acestor discriminări.

Ninsori abundente s-au ln- 
registrat în Iugoslavia sîmbătă, pen
tru prima dată in acest sezon. Timpul 
nefavorabil a făcut ca circulația 
automobilelor să fie îngreunată în 
numeroase regiuni ale țării. Iarna 
și-a făcut brusc simțită prezența și 
în. Ițalia, prin viscole și furtuni de 
zăpadă.

Cazul Patricia Hearst. 
Patricia, fiica magnatului presei din 
S.U.A., Hearst, a fost eliberată din 
închisoare, după ce tatăl său a de
pus, sub formă de cauțiune, suma de 
un milion și jumătate dolari. Patricia 
Hearst a fost condamnată la șapte 
ani închisoare, fiind acuzată de atac 
armat, organizat împreună cu o 
bandă. împotriva unei bănci din San 
Francisco. Ea va' trebui să compară, 
împreună cu ceilalți membri ai ban
dei din nou in fața instanței.

Vizita delegației U. G. S. R. in R. P. Ungară
BUDAPESTA — Corespondentul 

Agerpres transmite : O delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a făcut în
tre 17 și 20 noiembrie 1976 o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in Ungaria.

Delegația U.G.S.R. a avut convor
biri cu o delegație a sindicatelor un
gare condusă de tovarășul Sandor 
Gaspar, secretar general al Consiliu
lui Central al Sindicatelor. Cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de ex

între Grecia și Turcia a fost pusă de acord 

PROCEDURA PENTRU SOLUȚIONAREA PRIN TRATATIVE 
A UNOR PROBLEME LITIGIOASE PRIVIND MAREA EGEE

La Atena și Ankara a fost dat publicității, simultan, textul „proce
sului verbal asupra procedurii ce va fi urmată pentru delimitarea 
platoului continental între Grecia și Turcia", semnat de reprezentanții 
celor două țări, la Berna, la 11 noiembrie a.c.

Potrivit textului, părțile au conve
nit să negocieze „sincer, detaliat și 
cu bună-credință", pentru a ajunge 
la „un acord prin consens". Relevînd 
că atît Grecia, cît și Turcia „își men
țin pozițiile resDective în ce privește 
delimitarea platoului continental 
din Marea Egee", documentul subli
niază că fiecare parte se obligă „să 
se abțină de la orice inițiativă sau 
acțiune privind platoul care ar putea 
afecta negocierile", ca și de la „orice 
inițiativă sau acțiune privind relațiile 
bilaterale care ar putea afecta pres
tigiul celeilalte".

In sfîrșit, cele două părți au con
venit ca negocierile lor să se desfă
șoare în etape succesive și „să fie 
strict confidențiale".

Comentînd cele de mai sus, un re

FOTO-ACTUALITATE

Fațâ de.recrudescența din ultima vreme a acțiunilor teroriste din Ulster, 
fruntașele „Mlșcâril pentru pace a femeilor nord-irlandeze" și-au Inten
sificat campania pentru restabilirea pâcii și liniștii în aceastâ provincie, 
in fotografie: aspect de la unul din „marșurile pâcii" organizate de 

aceastâ mișcare.

EXPERȚII OCCIDENTALI RELEVĂ

Persistența marasmului economi
Ultimele date statistice reflectă faptul că intr-un sir de țări capi

taliste, in ciuda anumitor tendinie de relansare, fenomenele de criză 
economică continuă să se manifeste — in primul rind menținerea la 
cote ridicate a inflației și șomajului — fără a exista indicii ale unei 
apropiate modificări a acestei situații. Semnificative, în acest sens, 
sint relatările ziarului „Le Figaro" :

„Mai întii despre situația economi
ei americane, căci se spune pe bună 
dreptate că dacă New Yorkul are 
guturai, se strănută și la Londra. 
Prin prisma ultimelor statistici publi
cate de Departamentul american al 
Comerțului, rezultă că indicele de 
creștere pe al doilea trimestru a scă
zut la 4,5 la sută, iar pe al treilea 
la 4 la sută. Această scădere, deși 
nu constituie, potrivit experților, 
semnul prevestitor al unei recesiuni 
de amploare, se va traduce prin fap
tul că în 1977 și 1978 șomajul, de
parte de a fi resorbit, va cunoaște o 
ușoară creștere a procentajului actual 
de 7,8 la sută.

Ce se petrece mai aproape de 
noi, în Europa ? Experții C.E.E. au 
comunicat de curînd diagnosticul lor: 
evoluția economiei este, în ansamblu, 
ceva mai favorabilă, dar rata infla
ției, deși înregistrează un recul, ră
mîne totuși foarte ridicată. în R.F.G., 
relansarea economică începută în 
urmă cu 15 luni continuă, dar în- 
tr-un ritm mult mai moderat. Ast
fel. se prevede pentru anul viitor un 
indice de creștere de ordinul a nu
mai 5 la sută și o rată a inflației 
de 4,5 la sută.

Marea Britanie rămîne unul din 
„bolnavii" gravi ai Europei. Potrivit 
estimărilor Pieței comune, deși relan
sarea se situează în jurul cifrei de 
2.5—3 la sută, inflația persistă, ba 
chiar se intensifică. Italia, ca și Ma

periență și informații asupra preo
cupărilor oamenilor muncii și sin
dicatelor din cele două țări, a con
tribuției pe care sindicatele o aduc 
la traducerea în viață a hotărîrilțr 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și, respectiv, 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre sindicatele din cele două 
țări, precum și în legătură cu unele 
probleme ale mișcării sindicale in
ternaționale.

prezentant al guvernului grec a de
clarat presei că prin acordul respec
tiv „se creează cadrul necesar pentru 
o căutare în comun lesnicioasă și sin
ceră a unei soluții reciproc accepta
bile". „Importanța mai largă a co
municatului, a apreciat sursa, constă 
în aceea că el urmărește crearea unui 
climat care să permită stabilirea cu 
calm a proporțiilor reale ale proble
mei". Desigur, negocierile asupra 
fondului litigiului „nu se prevăd a 
fi nici ușoare, nici scurte", dar, în 
ce o privește, partea greacă va de
pune toate eforturile pentru gîțsirea 
unor „soluții constructive", cu .con
vingerea că „nici o problemă nu e de 
nerezolvat dacă vor predomina bună- 
credința și logica".

rea Brițanie, cunoaște noi dificultăți, 
deși guvernul a pus la punct un pro
gram draconic de austeritate. Va fi 
el suficient pentru restabilirea echi
librului și pentru a ajuta lira să se 
redreseze pe piețele de schimb ? Ți- 
nînd seama de aceste îndoieli, anul 
viitor creșterea economiei se pare că 
se va situa sub 4 la sută ; deși In
flația va fi mai scăzută în acest an, 
masa monetară va continua să creas
că într-un ritm de 19 la sută. Și in 
țările Beneluxului redresarea va fi 
frînată, iar șomajul va constitui din 
nou o amenințare serioasă. în Bel
gia și Olanda, creșterea economică 
va atinge anul viitor doar 4,5 la sută, 
iar indicele inflației — 8-9 la sută 
și, respectiv, 7 la sută.

In sfirșit, mai departe de noi. în 
Japonia^ ultimele informații relevă 
că relansarea economică bate pasul 
pe loc. Potrivit Băncii centrale a Ja
poniei, factorii care ar justifica a- 
ceastă temere sînt : scăderea neaș
teptată a producției industriale 
și miniere (indicatorii furnizați de 
Agenția de planificare, în august, 
constituind un motiv de profund 
pesimism); un recul neîncetat al in
vestițiilor în industrie ; o stagnare 
prelungită a puterii de cumpărare a 
consumatorilor. Această încetinire a 
dezvoltării economice în Japonia ris-i 
că să aibă, în viitorul apropiat, re
percusiuni asupra Europei occiden
tale", încheie ziarul.

• UN CALENDAR AL 
CUCERIRII COSMOSU
LUI — în viitorul mai îndepăr
tat, dar și mai apropiat — a 
achitat viitorologul american Pa
trick Gunkel, de la Hudson In- 
«titute. Astfel, el apreciază că, 
în 2105, așadar peste doar 130 
de ani. în Cosmos vor trăi mai 
mulți oameni decit pe Pămint. 
Peste numai 65 de ani va exista 
pe Lună o colonie de 100 000 oa
meni. 1990 va marca „amartiza- 
rea" primilor oameni. în anii ’80 
vor fi întocmite primele hărți 
consemnînd rezervele de mate
rii prime ale Lunii și planetei 
Marte. Descoperirea vieții extra
terestre în interiorul sistemu
lui nostru solar este prevăzută 
pentru 1992. Un an mai tîrziu 
va exista o bază lunară perma
nentă. Prima întreprindere in
dustrială in Cosmds va lua naș
tere în 1995, o exploatare minie
ră a unui asteroid în anul 2000, 
iar pe Marte în 2005. Anul 2010 
va marca nașterea primului co
pil în Cosmos, un deceniu mai 

tîrziu vor fi depistate forme de 
viață superioare în Univers.

• ANSAMBLUL LON
GEVIVILOR. Un -fapt di- 
vers" petrecut zilele acestea in 
satul Ozrek din R.S.S. Gruzină: 
cu prilejul Împlinirii vîrstei de 135 
de ani de către colhoznica Fati- 
mat Gabacieva, a avut loc un 
spectacol de cintece și dansuri dat 
de un ansamblu la care a parti
cipat — ca interpretă — și săr
bătorita. Vîrsta medie a mem
brilor acestui ansamblu : 90 de 
ani ! „De fapt, a declarat Ga
bacieva, aș fi vrut să-mi amin 
sărbătorirea zilei de naștere 
pină la o cifră... mai rotundă. 
Dar cei 102 nepoți, strănepoți și 
răsstrănepoți ai mei au ținut să 
marchez neapărat și cea de-a 
135-a aniversare". La care, în
țelegător, un -component al co
lectivului artistic, basul Savloh 
Temirkanov, a replicat : „Bine 
ai făcut. Eu, deși nu-mi văd 
capul de treburi, l-am luat și pe 
«prislea- al meu, Alihan (care 

are numai 101 ani) și am venit 
să cîntăm în cinstea ta“.

• „BRIGANDUL" DIN 
APELE LACULUI CON
STANTA. Un pescar amator 
elvețian, care se „deconecta" pe 
malul lacului Constanta, a avut 
recent parte de o surpriză cu 
adevărat neobișnuită : în un
dita lui se prinsese un somn pi
tic. Or. specia aceasta — care 
atinge de regulă o lungime de 
20—30 cm și o greutate de 200— 
300 g (somnul propriu-zis ajun
ge la 5 m și 300—400 kg) — nu 
trăiește în apele Europei, ci nu
mai în lacurile și riurile puțin 
adinei din America de Nord. 
După cum s-a aflat, un alt a- 
mator a adus aici, cu putini ani 
în urmă, citeva exemplare. A 
fost o inițiativă cu totul neferi
cită. deoarece, hrănindu-se în 
special cu icrele celorlalți pești, 
somnul pitic este extrem de

dăunător. El se înmulțește ra
pid. rezistă în apele poluate, nu 
este amenințat de alte viețui
toare și se lasă greu capturat. 
Carnea îi este gustoasă, dar 
faptul acesta nu-i incintă pe 
pescarii de pe lacul Constanța, 
deoarece toate celelalte specii 
de pești din lac sînt grav ame
nințate.

• ÎMPOTRIVA pro
liferării VIOLENTEI, 
în cadrul unei vaste campanii 
de combatere a violentei, poli
tia japoneză a comunicat recent 
arestarea a 2 489 de persoane — 
pește 1 060 numai din Tokio — 
confiscarea a 225 arme de foc 
și capturarea unor cantități de 
droguri in valoare de 12' mili
oane de dolari. Aceste opera
țiuni. cu participarea a 12 000 de 
polițiști, au fost inițiate ca ur
mare a înmulțirii alarmante. în 

anii din urmă, a bandelor înar
mate, (numărul lor in intreaga 
tară se ridică, conform estimă
rilor. la 2 600 — cuprin'zind a- 
proximativ 110 000 răufăcători — 
dintre care vreo 2 000 ascultă de 
ordinele, a 10 „mari familii"). 
Odată cu aceasta, pe lingă atacu
rile în creștere asupra cetățeni
lor, „proliferarea" stupefiantelor 
și materialelor pornografice, 
s-au înregistrat și crunte bătălii 
de stfadă între bande, soldate 
cu morți și răniți.

© CARENȚE GRA
MATICALE. Citind întim- 
plător revista editată de elevii 
vestitului Colegiu Eton, frecven
tat de descendentii „elitei" bri
tanice, Harrl Rose, director Ia o 
școală primară din Padworth, a 
constatat, spre consternarea sa, 
mari carențe în cunoștințele de 

limbă engleză ale cursanților 
colegiului. într-un singur arti
col. ajJărut în „Eton College 
Chronicle", profesorul a reținut 
nici mai mult, nici mai puțin 
decît 15 greșeli gramaticale și 
de ortografie.; ieea ce l-a deter
minat să atribuie colaboratori
lor revistei notația insuficient 
la limba engleză — considerată 
ca disciplină principală. Tema 
articolului încriminat : „Imagi
nea Colegiului Eton în ochii, o- 
piniei publice".

• VEDEREA Șl VIR- 
STA. De ce slăbește vederea 
odată cu trecerea anilor ? E 
vorba, se susține, de modificări 
de ordin biochimic ale cristali
nului din ochi, respectiv de un 
proces de opacizare ce intervine 
cu virsta. Procesul ca atare e 
încă puțin cunoscut ; propunîn- 
du-și să-i deslușească mecanis
mele, doi savanți americani, 
doctorii Raoy și Spector, au 
comparat cristalinul unor tineri 

cu cel al unor bătrîni de 60—70 
de ani. Rezultatul ? S-a consta
tat că una din proteinele pro
duse de celulele cristalinului, 
ce-i asigură acestuia transpa
renta necesară trecerii fără pie
dici a luminii — ceea ce e ho- 
tărîtor pentru buna desfășura
re a procesului vederii — res
pectiv proteina alfa, este distri
buită diferențiat, în funcție de 
vîrstă : în întregul cristalin — 
la tineri, numai la periferia a- 
cestuia — la bătrîni. Se pare 
că oamenii îmbătrînind, alfa se 
descompune pentru a se real- 
cătui în proteine mai mari, 
care în loc să permită trecerea 
luminii, o împrăștie — și de 
aici neclaritatea vederii, de la 
o anumită vîrstă.

• INDICATOR DE 
GREUTATE PENTRU CA
MIOANE. Firma suedeză 
A.S.E.A. a realizat un dispozi
tiv care, montat la bordul au

tocamioanelor. indică șoferilor 
greutatea brută și1 (Încărcătura 
netă a mașinii. Specificul apa
ratului constă în înregistrarea 
modificărilor suWSHTO îh 4—5 
părți componente ăfâ camionu
lui. solicitate la încărcătură, și 
transformarea acestor măsură
tori în semnale electrice, pre
luate de dispozitivul central, 
care le traduce în valori obiș
nuite pentru orientarea sau a- 
vertizarea șoferului. Indicatorul 
poate furniza diferențiat și mă
surători privind starea de soli
citare a axelor.

© ARICIUL ALB. Cola
boratorii Institutului veterinar 
din Gottingen (R.F.G.) au des
coperit, în pădurile din apropie- 
țea orașului, un exemplar de 
arici alb. apreciat de specialiști 
ca un caz foarte rar întîlnit. 
.Micul anipial, cu ochii roșii, va 
deveni, în curînd. un punct de 
atracție pentru vizitatorii Gră
dinii zoologice din Hanovra.
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