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Ani de muncă rodnică 
a întregului popor, 
sub conducereu perfidului, 
pentru înfăptuireu politicii 
de continuă înflorire 
a patriei socialiste

Oamenii muncii, întregul nostru popor realizează 
cu fermitate Programul elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului, Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în România. Avem 
toate condițiile să încheiem anul cu rezultate bune. 
Aceasta creează o bază bună pentru a realiza cu 
succes întregul cincinal și chiar pentru a obține o 
anumită depășire, astfel ca în 1980 patria noastră sa 
se poată ridica pe o treaptă superioară de dezvoltare 
economico-socială.

NICOLAE CEAUȘESCU

la Tratatul de la Varșovia

Comuniștii, Întregul nostru popor 
aniversează în aceste zile împlinirea 
a doi ani de la Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, eve
niment care, după cum aprecia pe 
bună dreptate secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor forului suprem 
al partidului „va rămîne înscris cu 
litere de aur în istoria partidului și 
poporului nostru". însăși munca en
tuziastă a poporului nostru, angajat 
cu toate forțele «în înfăptuirea sarci
nilor cincinalului, amploarea efortu
rilor sale constructive, materializate 
în importantele 
rezultate care au 
fost obținute în 
ultimii doi ani în 
toate domeniile 
construcției so
cialiste, ilustrează 
forța mobilizatoa
re a hotărîrilor 
Congresului, rolul 
lor excepțional 
pentru accelera
rea progresului 
multilateral al patriei socialiste.

Ceea ce conferă Congresului al 
XI-lea o semnificație cu totul deo
sebită este faptul că, odată cu cris
talizarea obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării pentru perioa
da anilor 1976—1980, a stabilit, prin 
adoptarea Programului partidului, 
linia strategică generală și orientă
rile tactice pentru întreaga perioadă 
a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism. Funda
mentând poziția partidului în toate 
problemele majore ale evoluției so
cietății noastre și ale vieții interna
ționale, dind răspunsuri clare, pe 
baza aplicării creatoare a principii
lor marxism-leninismului la condi
țiile concrete ale țării noastre, tutu
ror problemelor importante privind 
opera de edificare a noii orînduiri, 
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, adoptat de 
Congres și-a cîștigat pe bună drep
tate aprecierea drept Carta funda
mentală, ideologică, teoretică și po
litică a partidului și poporului.

Desigur, cei doi ani care au tre
cut de la Congres reprezintă un răs

Au îndeplinit
Uzina textilă, întreprinderea de 

confecții și Fabrica de tricotaje din 
Arad au indeplinit planul pe 1976. 
Sporul- de producție a fost obținut, 
cu aceleași capacități, prin creșterea 
productivității muncii și a indicilor 
de folosire a utilajelor. O bună parte 
din producția realizată de aceste în
treprinderi o reprezintă produsele 
noi, care însumează peste 1 000 de 
modele asimilate în fabricație de se
rie mică și mijlocie.

Pînă la această dată, 10 unități din 
județele Argeș, Olt și Vîlcea, prin
tre care întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din Pitești, 
întreprinderea mecanică pentru a- 
griculturâ și industria alimentară și 
Fabrica mixtă de industrie locală 
din Balș, Uzina electrică din Go
vora și-au înscris numele pe lista 
celor ce și-au onorat, înainte de ter- 

timp scurt în perspectiva istoriei, su
ficient însă pentru a pune în evi
dență realismul, caracterul științifio 
și totodată imensa influență exerci
tată de hotărîrile Congresului al 
XI-lea în întreaga viață a națiunii 
noastre. însuflețiți de obiectivele mă
rețe stabilite de Congres, oamenii 
muncii din toate sectoarele de activi
tate au angajat în munca pentru 
transpunerea lor în. viață întreaga e- 
nergie, capacitate și putere de creație. 
Nu există domeniu de activitate — fie 
că este vorba de industrie, agricultu
ră. construcții, comerț, învățămînt, 
cercetarea științifică, cultură, ocroti

Doi ani de la Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

rea sănătății etc. — în care obiectivele 
grandioase ale Congresului să nu fi 
determinat o efervescență crea
toare. o intensificare a preocupărilor 
pentru a pune din plin în valoare 
toate resursele materiale și umane, 
a găsi căile și modalitățile cele mai 
adecvate pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor stabilite. 
Faptele, realitățile vieții de zi cu zi 
dovedesc că hotărîrile Congresului 
s-au integrat organic în gindul și ac
țiunea milioanelor de constructori al 
socialismului, au devenit cauza scum
pă a întregului popor.

Acești ani au reliefat pregnant, în 
același timp, activitatea laborioasă 
desfășurată de întregul partid, de 
conducerea sa și în mod deosebit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea sarcinilor trasate de Con
gres. Sînt bine cunoscute în acest 
sens munca neobosită, pasiunea, di
namismul’ și perseverenta cu care a 
acționat și acționează secretarul ge
neral al partidului, ilustrate prin 
nenumărate vizite de lucru în dife
ritele județe ale țării, în unitățile 
economice și social-culturale, prin 
întîlnirile și discuțiile purtate cu cele 
mai diverse categorii de oameni ai 
muncii. Cuvîntările sale, bogate în

planul anual
men, sarcinile pe 1976. Calcule esti
mative relevă că numai cele zece 
colective au posibilitatea ca, pînă la 
încheierea calendaristică a anului, să 
realizeze suplimentar o producție fi
zică evaluată la circa 300 milioane 
lei.

Și din județul Bihor am primit 
vestea că și-.au îndeplinit planul pe 
întregul an minerii care lucrează în 
bazinul carbonifer Voivozi. Rezulta
tul se datorează în primul rind spo
ririi productivității muncii, care, față 
de indicele planificat, a fost mai mare 
cu 11,9 Ia sută.

Un succes asemănător au consem
nat și lucrătorii întreprinderii elec- 
trocentrale Constanța. Avansul de 
timp ciștigat permite colectivului de 
aici să furnizeze în plus, pină la 
sfîrșitul anului, circa 120 milioane 
kilowați/oră energie electrică. 

idei și indicații practice, celelalte 
documente ale partidului din acest 
răstimp au dus mai departe orientă
rile Congresului al XI-lea în dome
niul dezvoltării economiei, al organi
zării și conducerii vieții sociale, al 
activității ideologice și cultural- 
educative, dovedindu-se de o mare 
însemnătate pentru progresul ope
rei de construcție socialistă. Con
tribuția esențială adusă la elabo
rarea; ca și la aplicarea politicii par
tidului. la soluționarea multiplelor 
probleme ale dezvoltării societății 
românești, fac ca numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să se lege indiso

lubil cu tot ceea 
ce s-a înfăptuit 
în răstimpul care 
a trecut de la 
Congres, ca de 
altfel în întreaga 
perioadă a ulti
mului deceniu, pe 
calea înfloririi 
multilaterale a 
patriei.

Cu deosebită sa
tisfacție se poate 

constata că în acești ani au fost ob
ținute, sub conducerea partidului, 
mari și importante succese pe toate 
planurile, hotărîrile Congresului în- 
truchipîndu-se în realizări care au 
schimbat și schimbă mereu în mai 
bine înfățișarea țării, viața celor ce 
muncesc. înainte de toate se cuvin 
amintite în acest sens progresele 
realizate în dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a noii orînduiri, crește
rea în ritm accelerat a forțelor de 
producție. Sub impulsul hotărîrilor 
Congresului, al Directivelor pentru 
noul cincinal, a fost încheiat cu stră
lucit succes planul pe ultimul an și 
odată cu aceasta întregul cincinal 
anterior — îndeplinit cum se știe, 
înainte de termen, tocmai în acest 
fel devenind posibilă includerea în 
noul cincinal, la majoritatea indica
torilor principali, a unor prevederi 
net superioare nivelului preconizat 
prin Directivele Congresului. Este 
îmbucurător că și aceste sarcini 
sporite se realizează cu succes și 
chiar se depășesc ; astfel, la sfîr- 
șitul celor zece luni din acest an, pro
ducția industrială a crescut într-un

(Continuare în pag. a IV-a)

10000 tone de țevi 
suplimentar

Colectivul siderurgiștilor din Ro
man a anunțat obținerea unui suc
ces deosebit în muncă. Este vorba 
de realizarea celei de-a 10 000-a to
nă de țevi din oțel fără sudură peste 
prevederile planului la zi, in condi
țiile reducerii cheltuielilor materiale 
de producție cu aproape 10 milioane 
lei și a consumului normat la com
bustibil cu aproape 1 000 tone. Rea
lizările siderurgiștilor ocupă un loc 
central în bilanțul municipiului Ro
man care, de asemenea, a raportat 
îndeplinirea prevederilor de plan pe 
cele 11 luni ale anului cu 7 zile mai 
devreme, asigurîndu-se astfel canti
tăți suplimentare de produse foarte 
solicitate de economia națională. (Ion 
Manea).

Imagini din timpul consfătuirii

La București a început, în după- 
amiaza zilei de 25 noiembrie, 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte delega
țiile :

Republici] Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului -de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria ;

Republicii Socialiste Gehoslovace,

Intre P.C.R. și P.C.U.S., intre România socialistă și Uniunea Sovietică

PRIETENIE TRAINICĂ 
întemeiată pe principii revoluționare comune, pe egalitate 

și respect reciproc, pe solidaritate comunistă
Un nou și viguros impuls, deschi

zător de largi orizonturi spre o etapă 
superioară in dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării frățești ro- 
mâno-sovietice. Astfel ar putea fi 
caracterizate succint rezultatele con
vorbirilor de la București, dintre to
varășii. Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, prilejuite de vizita de 
prietenie în țara noastră a secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S. 
Prin semnificația profundă a ori
entărilor spre întărirea în conti
nuare a conlucrării rpu bilaterale, 
prin amploarea schimbului de pă
reri. această nouă intîlnire se înscrie 
ca un eveniment de cea mai mare 
însemnătate în cronica de aur a 
prieteniei româno-sovîetice. Senti
mentele de satisfacție ale comuniș
tilor români, ale întregului nostru 
popor pentru noul dialog româno-so- 
vietic la nivel înalt și-au găsit o vie 
reflectare pe tot parcursul vizitei — 
în primirea însuflețită, plină de 
căldură, de pe aeroportul Otopeni, în 
uralele și ovațiile care au însoțit 
pe cei doi conducători de partid 

condusă de tovarășul Gustav Hu- 
sak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane ;

Republicii Populare Polone, con
dusă de tovarășul Edward Gierek,

de-a lungul magistralelor Capitalei, 
în desfășurarea grandiosului miting 
al prieteniei.

Vizita înaltului sol al Uniunii So
vietice, convorbirile oficiale au re
prezentat o strălucită manifestare a 
prieteniei trainice dintre partidele și 
popoarele noastre. Este o prietenie 
cu adinei rădăcini în trecutul istoric, 
cu bogate și luminoase tradiții, care 
au fost pe bună dreptate evocate în 
aceste zile, reliefîndu-se astfel te
melia indestructibilă, cimentată prin 
veacuri, a acestor relații frățești. 
Popoarele român și sovietic împăr
tășesc satisfacția faptului că aceste 
raporturi prietenești s-au ridicat, 
după instaurarea puterii popu
lare în țara noastră, pe o treap
tă calitativ superioară, dezvoltîn- 
du-se pe baza principiilor marxism- 
leninismului și ale solidarității in
ternaționaliste, ale deplinei egalități 
în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 

prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez ;

Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar ;

tovărășești, pe comunitatea de orîn- 
duire socială, de țeluri și aspirații.

Situînd în centrul întregii sale po
litici externe dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialis
te — politică urmată cu o neabătută 
consecvență și reafirmată de Con
gresul al XI-lea — partidul nostru 
acordă, după cum se știe, o înaltă 
prețuire prieteniei și colaborării 
multilaterale cu Uniunea Sovietică.

Convorbirile de la București au 
verificat încă o dată, din plin, acest 
adevăr. „Putem spune cu deplin te
mei că vizita și convorbirile avute cu 
tovarășul Brejnev — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — s-au do
vedit rodnice și fără îndoială ele vor 
dă un nou și puternic impuls prie
teniei și colaborării româno-sovieti- 
ee, ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor partidelor și popoarelor 
noastre, reprezentînd, totodată, o 
contribuție de seamă la înfăptuirea 
securității europene, Ia cauza socia
lismului și păcii în lume".

în același sens, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev arăta : „Schimbul nos

Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Consfătuirea a fost deschisă de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care a 
salutat călduros delegațiile parti
cipante.

Lucrările consfătuirii vor con
tinua în ziua de 26 noiembrie.

tru de păreri a fost util șl rodnlo. 
Tratativele au adincit înțelegerea re
ciprocă dintre partidele noastre, au 
întărit atmosfera de încredere caro 
este atit de importantă pentru con
solidarea în continuare a relațiilor 
noastre frățești. Am reușit să trasăm 
împreună noi obiective ale colabo
rării noastre în direcții de importan- 
ță-cheie".

Rezultatele rodnice ale noului dia
log iși găsesc oglindire în Declarația 
privind dezvoltarea continuă a co
laborării și prieteniei frățești între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
între România și Uniunea Sovietică. 
Aceasta este un document de o deo
sebită însemnătate, care, reafinmînd 
principii de bază ale raporturilor re
ciproce, înscrise în Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, le completează și le dezvoltă. 
Se poate afirma cu deplină îndrep
tățire că întreaga desfășurare a vizi
tei a evidențiat dorința și voința

(Continuare în pag. a V-a)

Zona industrială a Buzăului

Astăzi, în jurul orei 14,45, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia plecării tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de prietenie în țara noastră.
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FAPTUL
;divers;
I Vită... de vită j 
i *

După ce și-a construit o casă 
" frumoasă. Tudor Sandu din 
I satul Viile, județul Constanța, a | 

plantat in curte și un butuc de 
viță de vie. Au trecut de atunci I 
opt ani. In acest răstimp, butu- , 

Icul și-a tot amplificat ramurile, I 
formind in fața casei o superbă 
arcadă care dă vara umbră și 

I toamna rod bogat. Cum s-a în- 
tîmplat și in acest an. După ce 
butucul de viță de vie i-a in- ' 
destulat pe copiii gospodarului ■

I cu struguri dulci ca mierea, zile 
j la rind. i-a venit și vremea... vi- | 
1 nificației. Și ce credeți ? Năzdră- 
I vanul butuc a umplut cu licoa

re un întreg butoi de... 25 de I 
vedre ! 1

| Mai repede 
ca trenul...

Bătrina Maria C. din Galați 
|(str. George Coșbuc nr. 48) a 

plecat la Timișoara să-și vizi
teze copiii. în grabă, de teamă 
să nu piardă trenul, și-a uitat 

■ buletinul în mașina care a adus-o 
la gară. înainte de a ajunge 

• trenul cu bătrina la Timișoara, 
Iun lucrător de miliție s-a pre

zentat la domiciliul acesteia cu 
buletinul. Familia a intrat în I derută, crezînd că i s-o fi în- 
timplat ceva grav bătrînei, dar 
văzind zimbetul milițianului, s-a 
liniștit. înapoindu-se de la Ti- 

Imișoara, bătrina l-a rugat pe co
respondentul nostru din Galați 
să scrie o vorbă bună la ziar 
și despre șoferul care i-a găsit 
buletinul, și despre osteneala 
milițianului care i l-a adus a- 
casă.

I Lux—11
10 011 rbblr — 11 011 ta b r rel 

131/102 din Dej nr. 6 022—6/11 — 
1 700 = Lux 11 ■= fam. Ono- 
frei = Lux 11 — 1 759 — 1 858 + 
11011 ta b r — 10 011 r b b 1 r.

Am reprodus absolut exact în
scrisurile din telegrama primită 
de Gavril Pașca din București 
și trimisă nouă, cu următoarea 
explicație : „Oricît m-am stră
duit — și cu lupa — n-am reușit 
să descifrez ce scrie in telegra
ma respectivă. Dacă era 1 apri
lie, mai treacă-meargă. Aș fi 
crezut că e vorba de o păcălea
lă. dar sintem in luna noiembrie 
și. după cum se vede, lipsește 
tocmai... textul telegramei. Vă
zind scris de două ori cuvintul 
-lux» și încă Lux-11. îmi place 
să cred că n-o fi fost o veste 
rea". Să vedem cum vor primi 
„vestea" cei de la poștă. 

După bal, 
surpriză

Doi șoferi suceveni — Dumi
tru Vasiluț din Vatra Dornei și 
Cozma Mihâilă din Frasin — 
s-au dus să petreacă la balul din 
Dorna Candrenilor. După ce au 
petrecut ei cit au petrecut, ce 
și-au zis ? ..Dacă-i bal. bal să 
fie ! Hai să cîștigăm și cîțiva bă
nuți". Au tras autobasculantele 
la scară și i-au poftit pe ama
torii de-o plimbare nocturnă să 
se urce. Plimbarea lor nocturnă a 
fost interceptată și stopată de 
un echipaj al miliției. Și cum, 
potrivit obiceiului pămîntului, 
nu e bal fără surprize, au avut 
și cei doi șoferi parte de cite 
una sub formă de amendă. Bașca 
suspendarea permisului de con
ducere pentru o lună de zile.

Un chefliu 
„original"

Șeful postului de miliție din 
comuna Păușești. județul Vilcea. 
Ion Stătescu, ne istorisește o 
întimplare „cum nu s-a mai po
menit prin părțile noastre" — 
ne scrie el. „Numitul Gheorghe 
Purcaru. om la 45 de ani. în 
stare să spargă munții, dar fără 
să aibă nici o ocupație, era de 
mai multă vreme in ceartă cu 
vecina lui. Floarea Bobîlcă. 
Deunăzi, după ce se întrecuse 
cu băutura, avea și chef de 
scandal. Dar pentru că ve
cina nu i-a răspuns în nici un 
fel la strigătele lui provocatoare. 
Purcaru l-a luat pe nepoțelul a- 
cesteia. in virstă de cinci ani. l-a 
închis in casă și i-a scris un 
bilețel vecinei că dacă nu-i 
restituie un anume obiect, nu-i 
dă drumul nepoțelului. Văzind 
că nici vecina, nici părinții co
pilului nu-i pot îndupleca pe 
Purcaru. au apelat Ia ajutorul 
nostru, al miliției". Purcaru este 
cercetat în stare de reținere și 
va fi trimis în fața instanței de 
judecată.

I

Ca pe roate | 
și nu prea

In acest an, in județul Mureș, 
din cauza roților „scăpate" de | 
la autovehicule in timpul mersu- | 
lui. s-au înregistrat trei acciden- * 
te grave de circulație, soldate cu • 
tot atitea pierderi de vieți ome- I 
nești In toate cazurile, in urma | 
anchetelor efectuate, primii vi- 
novați au fost găsiți cei însăr
cinați cu verificările tehnice. Se 
vede insă treaba că respectivele 
intimplări n-au fost de-ajuns I 
pentru a-i face pe unii revizori 
tehnici și conducători auto să I 
fie mai atenți cu rotile mașini
lor Altfel nu se explică de ce | 
i s-a dat cale liberă aufocamio- ■■ 
nului cu remorcă 21 —MS—3190 
La puțin timp după plecarea in I 
cursă, respectivul autocamion a 
..pierdut" pe strada 7 Noiembrie • 
din Tirqu-Mureș ambele roți din > 
spate, cu'a.r cu tot. Care roți cu 
ax cu tot au începui să se rosto- { 
golească anapoda peste 100 de 
metri Noroc că la ora aceea nu 
era nimeni pe stradă..

Rubricd realizata de i
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților •
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INFORMAȚII 
REPORTAJE i

Exemplul comuniștilor
La cunoscuta întreprin

dere sibiană „Flamura 
roșie" a fost dată în fo
losință o nouă hală des
tinată producerii accesorii
lor textile — tuburi, ace 
metalice, cocleți etc. — in 
suprafață de 3 000 metri 
pătrați. Aici urmau să fie 
montate și puse în func
țiune peste 200 mașini, uti
laje și instalații. Ar fi fost 
necesare numeroase între
ruperi din fluxul tehnolo
gic al celorlalte ateliere și 
secții, un volum însemnat 
de ore de stagnare a pro
cesului de montaj și orga
nizarea noului flux tehno
logic. Tn baza unui plan de 
acțiune comun, inițiat de 
comitetul de partid și con
ducerea întreprinderii, co-

muniștii au trecut Ia orga
nizarea unor activități pa
triotice de sprijinire a 
montajului tuturor utila
jelor. în numai șase zile, 
fără perturbarea activită
ții de producție din cele
lalte secții și ateliere, toa
te utilajele din noua hală 
au fost date în funcțiune 
și chiar în perioada de 
probă, unele utilaje au 
produs la capacitatea pro
iectată. Propaganda vi
zuală, munca politică de la 
om la om, dar mai cu sea
mă (templul personal al 
celor 214 comuniști din cele 
trei organizații de bază au 
dus la preluarea din mers 
a noilor capacități de pro
ducție. (Al. Constanti- 
nescu).

făcut stagiul militar, au 
revenit la secție si pentru 
că sînt fruntași în muncă, 
pentru că la rindul lor pre
gătesc cu mare responsa
bilitate alti tineri, recent 
au fost primiți în rindul 
membrilor de partid".

Am discutat cu secretarul 
organizației de bază de la 
aoaratai pneumatic, tehni
cianul Andrei Dumitrescu, 
care a urmărit foarte în
deaproape rezultatele ac
țiunii amintite. Arătîndu- 
ne un grafic de producție 
ne-a spus : „La noi, tine
rii reprezintă circa 60 la 
sută din personal. Cu 
toate acestea, indicato
rul productivitatea mun
cii este permanent de

pășit. la fe! si olanul de 
producție. Și asta pentru 
că muncitorii mai vîrstnici 
cu bună calificare răspund 
nemijlocit de tinerii ce ne 
sosesc de pe băncile scolii 
si care încă mai au de des
coperit secrete ale mese
riei. Dar, pe lingă faptul că 
inițiativa de care vorbim 
— aprecia secretarul — a- 
sigură întreprinderii o pro
ductivitate sporită si reali
zarea sarcinilor de plan, ea 
are o latură și mai valo
roasă : sudează legăturile 
sufletești, omenești dintre 
tineri si cei mai vîrstnici, 
omogenizează responsabili
tatea oamenilor fată de 
oameni, fată de producție".
(Constantin Căpraru).

„Omul tînăr de lîngă tine - 
muncitor fruntaș ca și tine!“

Pentru mai buna desfășurare 
a activității organizatorice

Acum cîtiva ani. la sec
ția aoaratai pneumatic de 
Ia întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești se înfiripa o 
acțiune izvorîtă din noble
țea si responsabilitatea 
muncitorească. Frezorul 
Sandu Emilian (astăzi a- 
juns maistru) într-o adu
nare de partid s-a angajat 
ferm ca pe trei învățăcei 
într-ale meseriei — Stefan 
Iacob. Nicolae Ene. Hie D. 
Ilie — să-i ridice în 5—6 
luni la nivelul său de cali
ficare. Inițiativa frezorului, 
care a căpătat o denumire 
generoasă : „Omul tînăr 
de lingă tine — muncitor 
fruntaș ca si tine I". a fost 
repede preluată si de alti 
strungari, rectificatori, fre
zori din secție. Comuniști

fruntași — zeci la număr 
— creșteau astfel cu dra
goste pe tinerii de lîngă ei-

La comitetul de partid 
al întreprinderii s-a rea
dus în discuție in ca
drul unui schimb de expe
riență felul cum a evoluat 
acțiunea de la aoaratai 
pneumatic. ..Acum — ne-a 
spus cu plăcere secretarul 
comitetului de partid, 
Toma Oprea — tinerii Iul 
Sandu Emilian sînt oameni 
de mare nădejde în secție 
și la rîndul lor au elevi pe 
care-i perfecționează în 
meserie. Același lucru s-a 
întîmnlat si cu strungarii 
Ștefan Sandu. Anghel Se- 
cuiu. Gheorghe Ciufu. citi- 
va elevi ai comuniștilor 
Petre Soldan si Alexandru 
Ermurache. Toți trei si-au

Iași au avut 
loc în ultima vreme largi 
întruniri ale activului de 
partid, atît la nivel jude
țean, cit și la municipiu, 
orașe și comune, privitoare 
la întărirea vieții interne 
de partid. Concomitent, la 
cererea unor secretari de 
organizații de bază. în bro
șura „Caracter militant, 
concret și eficient întregii 
activități politico-educative 
de masă", editată de comi
tetul județean de partid, 
s-au publicat un șir de 
răspunsuri _ Ia întrebări, 
precum și o serie de îndru
mări cu privire la mai 
buna desfășurare a activi
tății organizatorice. Orga
nizațiile de partid sînt, 
astfel, ajutate îndeaproape

Foaie
Acționînd în lumina Pro

gramului de măsuri privind

in stabilirea tematicii adu
nărilor generale, în pregă
tirea și primirea noilor 
membri de partid etc. Un 
accent deosebit se pune, 
în continuare, pe munca de 
la om la om pentru cu
noașterea și respectarea de 
către fiecare comunist a 
normelor vieții interne de 
partid. O atenție specială 
se acordă acelor- membri 
de partid, între care nume
roși cooperatori, care n-au 
studiile complete, în comu
nele Ruginoasa, Miroslo- 
vești, Prisăcani, Vlădeni, 
Dumești, Todireștl și altele 
organizîndu-se, în cadrul 
școlilor generale, cursuri 
serale și fără frecvență 
pentru adulți. (Manole 
Corcacî).

volantă
aplicarea hotărîrllor Con
gresului al XI-lea al parti-

dulul și ale Congresului 
educației politice și al cul
turii socialiste în domeniul 
muncii ideologice, politice 
și cultural-educative. în 
vederea mobilizării tuturor 
oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor actuale 
din industrie, agricultură 
și în celelalte sectoare de 
activitate, secția de pro
pagandă a Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R. a 
inițiat citeva acțiuni me
nite să asigure o mai mare 
eficientă propagandei vi
zuale. La Arad, de exem
plu, un nou număr al foii 
volante editate în colabo
rare cu direcția agricolă 
județeană cheamă lucră
torii din unitățile agricole 
și de stat cooperatiste la 
urgentarea lucrărilor, ast
fel incit toată recolta să 
fie pusă la adăpost fără 
pierderi, critică neajunsu
rile în organizarea muncii, 
manifestările de indisci
plină. Foaia volantă este 
editată săptămînal pînă 
la încheierea campaniei a- 
gricole de toamnă, punînd 
accentul pe sarcinile con
crete determinate de ră
cirea bruscă a vremii.

Reține, in același timp, 
atenția fotoexpoziția in
titulată „Dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului 
Arad în cincinalul 1976— 
1980“ destinată punctelor 
de informare și documen
tare din municipiul și ju
dețul Arad. Fotoexpoziția 
cuprinde 11 planșe al căror 
conținut se referă la dina
mica principalilor indica
tori ai activității din in
dustrie, investiții, agricul
tură, învățămînt, ocrotirea 
sănătății, sistematizarea te
ritoriului, creșterea nivelu
lui de trai în actualul cin
cinal. (Constantin Simion).

Luna cadourilor în magazinele 
cooperației de consum

Ca în fiecare an, „Luna cadou
rilor", care se organizează în luna 
decembrie, este temeinic pregătită 
în magazinele cooperației de con
sum. Pentru a răspunde diferitelor 
preferințe ale cumpărătorilor, ma
gazinele din întreaga tară s-au a- 
provizionat cu un sortiment divers 
de cadouri și podoabe pentru po
mul de iarnă.

După cum am fost informați, 
raioanele specializate ale acestor 
magazine oferă spre vînzare jucării, 
cărți din colecțiile „Traista cu po
vești". „Prima mea bibliotecă", 
„Povești nemuritoare" etc., pre
cum și o gamă diversă de articole 
vestimentare pentru copii.

Totodată, varietatea produselor 
cosmetice și de parfumerie, a biju
teriilor sau articolelor de galante
rie — lenjerie fină, baticuri, cio
rapi, cravate, fulare, cămăși, bluze 
— a țesăturilor, tricotajelor și con
fecțiilor de sezon vine în sprijinul 
celor care doresc să aleagă pentru 
cei dragi o surpriză plăcută.

In magazine se află, de asemenea, 
televizoare și aparate de radio, ce 
pot fi cumpărate în condiții avan
tajoase. aparate foto, ceasuri, pre
cum și obiecte de uz casnic. în 
imagine, un instantaneu de la su- 
permagazinul din comuna Tuzla, 
județul Constanța.
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Reglementarea organizării și funcționării comitetelor
cetățenești de părinți si consiliilor

După cum s-a anunțat, în ședința 
din 2 noiembrie a.c., Consiliul de 
Stat ti adoptat Decretul privind co
mitetele cetățenești de părinți și 
consiliile comitetelor cetățenești de 
părinți. A fost creat astfel cadrul 
organizatoric și juridic al colaborării 
între instituțiile de învățămînt și fa
milie, al participării mai active a 
părinților la înfăptuirea politicii 
partidului și statului in domeniul in- 
vătămintului, la pregătirea și edu
carea tineretului școlar. în același 
timp, se asigură controlul cetățe
nesc asupra activității care se des
fășoară in învățămlntul preșcolar, 
primar, gimnazial, profesional și li
ceal. in instituțiile centrale și loca
le care coordonează această activi
tate.

Potrivit prevederilor decretului, 
comitetele cetățenești de părinți se 
organizează pe clase de elevi sau 
grupe de preșcolari, iar consiliile co
mitetelor cetățenești de părinți — 
la nivelul fiecărui județ, al munici
piului București și pe țară. Aceste 
organisme obștești sînt chemate să 
contribuie nemijlocit — printr-o 
strînsă colaborare cu instituțiile de 
învățămînt, cu organizațiile U.T.C. 
și de pionieri, cu organizațiile de 
femei și cu toți ceilalți factori edu
caționali, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid — la în
făptuirea măsurilor privind îmbună
tățirea continuă a procesului in- 
structiv-educativ, precum și la pre
gătirea părinților pentru mai buna 
educare a copiilor, realizînd în acest 
fel unitatea de acțiune — atît de ne
cesară — a școlii și familiei, în creș
terea și formarea tinerelor generații.

Pentru îndeplinirea acestor sar
cini. comitetele cetățenești de pă
rinți din grădinițe, școli generale, 
școli profesionale și licee sînt înves
tite cu atribuții clar precizate în 
decret. împreună cu conducerile'in
stituțiilor de învățămînt, cu dirigin- 
ții. învățătorii și educatoarele ana
lizează și stabilesc măsurile menite 
să oontribuie la obținerea unor re
zultate cît mai bune în pregătirea 
și, educarea elevilor, ajută conduce
rile școlilor și’cadrele didactice in 
organizarea și desfășurarea activi
tății tehnico-productive, in orienta

rea școlară și profesională a elevi
lor, la integrarea socială a absol
venților. Totodată, sprijină institu
țiile de învățămînt în organizarea 
lectoratelor pedagogice pentru pă
rinți și controlează condițiile de via
ță ale copiilor in grădinițele și șco
lile cu orar prelungit sau cu inter
nate. Comitetele cetățenești de pă
rinți sînt consultate la alcătuirea 
programelor de pregătire tehnico» 
productivă și participă, împreună cu 
organele de specialitate, lâ contro
lul respectării normelor de igienă, de 
protecție și de securitate a muncii in 
toate locurile unde se desfășoară ac
tivități cu elevii și copiii preșcolari. 
De asemenea, ele participă la orga
nizarea și desfășurarea activităților 
educative și extrașcolare, îi antre
nează pe toți părinții la pregătirea 
și desfășurarea manifestărilor cultu- 
ral-artistice și -a muncii patriotice, 
la organizarea vacanțelor școlare în 
tabere, colonii și excursii, la îmbu
nătățirea bazei didactico-materiale a 
școlii, la amenajarea spațiilor de re
creație și de sport.

în scopul înfăptuirii acestor atribu
ții, comitetele cetățenești de părinți 
prezintă conducerilor instituțiilor de 
învățămînt propunerile lor. Sporirea 
responsabilității consiliilor de condu
cere ale instituțiilor de învățămînt 
în soluționarea propunerilor și sesi
zărilor făcute de către părinți a fost 
asigurară de legiuitor prin aceea că 
respectivele organe au datoria să in
formeze comitetele cetățenești de 
părinți — sau. după caz — chiar di
rect pe părinți asupra modului de 
soluționare a problemelor ridicate, 
în maximum 15 zile. Iar dacă rezol
vările sesizărilor sau propunerilor 
făcute nu mulțumesc comitetele ce
tățenești de părinți, acestea se pot 
adresa direct inspectoratelor școlare 
județene care, la rîndul lor. sînt o- 
bligate să soluționeze problemele ri
dicate în termen de 30 de zile.

în continuare, decretul reglemen
tează modul de organizare și func
ționare a comitetelor cetățenești de 
părinți pe clase de elevi și grupe de 
preșcolari, pe instituții de învăță- 
mint, ca și modul în care se asigură 
conducerea operativă a activității a- 
cestora. Se reglementează, în amă-

acestor comitete
nunt, activitatea financiară a comi
tetelor : cum se pot realiza anumite 
venit --i, în ce scop se pot folosi 
fondurile, cine și cum le gestionează. 

Organizarea și funcționarea, natura 
și scopul consiliilor comitetelor ce
tățenești de părinți sînt reglementa
te într-un capitol special al decre
tului, unde se precizează, de la în
ceput. că acestea sînt „organe con
sultative pe plan județean, al muni
cipiului București și pe țară, în pro
bleme privind înfăptuirea politicii 
partidului și statului in domeniul în- 
vățămlntului". Consiliile comitetelor 
cetățenești de părinți se întrunesc 
anual — la convocarea comitetelor 
executive ale consiliilor populare — 
pentru a dezbate principalele aspec
te ale activității instructiv-educati- 
ve, prilej cu care inspectoratele șco
lare prezintă dări de seamă și pla
nuri de măsuri. La fel cum, pe plan 
central, Consiliul comitetelor cetă
țenești de părinți pe țară dezbate 
problemele majore ale activității de 
instruire și educare a copiilor pe 
baza informării anuale — asupra re
zultatelor și sarcinilor școlii — pre
zentate de către Ministerul Educației 
și învățămîntului.

Participarea nemijlocită a cetățe
nilor la conducerea și controlul acti
vității care se desfășoară în acest 
domeniu nu se limitează însă la a- 
ceste dezbateri. Doi sau trei membri 
ai consiliilor județene și al munici
piului București fac parte, ca repre
zentanți ai părinților, din consiliile de 
conducere ale inspectoratelor școla
re, iar 3 dintre membrii consiliului 
comitetelor cetățenești de părinți pe 
țară fac parte din consiliul de con
ducere al Ministerului Educației și 
învățămintului.

Acestea sînt, în esență, principa
lele prevederi ale Decretului privind 
comitetele cetățenești de părinți și 
consiliile comitetelor cetățenești de 
părinți, act normativ de importanță 
majoră pentru îmbunătățirea activi
tății în domeniul instruirii și educă
rii tinerei generații, reglementare ce 
reprezintă o nouă etapă în procesul 
continuu al democratizării vieții 
noastre publice.

C. FLORIN

Invitație 
la revelion

Agenția de turism a coopera
ției de consum ce se află in 
holul casei de bilete a Sălii 
Palatului a început reținerea de 
locuri la unitățile turistice ale 
cooperației de consum cu ocazia 
revelionului. Printre acestea se 
numără hanurile Rucăr și Valea 
Ursului (jud. Argeș), Cheia și 
Slănic (jud. Prahova), Lipova și 
Vinga (jud. Arad), Șurianul (jud. 
Alba), Pasul Buzăului (jud. Co- 
vasna). Praid (jud. Harghita), 
Ursul Negru și Dealul Viilor 
(jud. Mureș), Horezu, Lotrișor, 
Topolog (jud. Vîlcea). Cabana 
Dealul Perșani și Hanul Brinco- 
venesc (jud. Brașov). Hanul 
Morilor și Hanul Agigea (jud. 
Constanța) etc., precum și uni
tățile din jurul Capitalei : Ho
telul Măgurele, hanurile Buda- 
Argeș, Săftica, popasurile turis
tice „Calul Bălan", Vlăsia, Si- 
nești, Snagov și Crama Dom
nească din București.

De asemenea, agenția poate 
reține locuri în acest sezon 
pentru un concediu de mai 
multe zile la unitățile coopera
ției de consum. Informații su
plimentare la telefonul 14 52 09, 
orele 13,00—17,00. în fotografia 
de mai jos : hanul „Praid", din 
județul Mureș, în mantie de 
zăpadă.

După cum s-a anunțat, la Plenara 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din 3 noiembrie 
a.c. s-a hotărît organizarea, în prima 
parte a anului viitor, a consfătuirilor 
județene și a unei consfătuiri pe țară 
pe tema controlului obștesc, menite 
să dezbată măsurile necesare pentru 
perfecționarea activității echipelor 
cetățenești, inclusiv a legislației din 
acest domeniu. în cele ce urmează, 
publicăm opiniile cîtorva dintre res
ponsabilii echipelor cetățenești din 
Capitală, care au participat recent la 
o intîlnire organizată de Biroul exe
cutiv al Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste.

Paul Sterian, inginer la întreprin
derea „Electroaparataj" : „Experiența 
din întreprinderea noastră demon
strează că metoda de repartizare a 
unei echipe de control pe timp de un 
an la aceleași unități (de regulă trei) 
nu este cea mai bună. Membrii echi
pelor ajung să fie cunoscut! de către 
cei controlați, se pot crea și anumite 
familiarisme, astfel că eficiența in
tervențiilor nu mai este cea dorită. 
Noi, la „Electroaparataj", am expe
rimentat metoda rotirii echipelor pe 
unități la intervale mai scurte și am 
obținut , rezultate foarte bune. De 
asemenea, cred că ar spori mai mult 
eficiența controlului obștesc dacă 
răspunderea conducerilor de unități 
controlate ar fi mai bine determinată 
în Legea nr. 6/1972. Prea adeseori 
constatăm o serie de lipsuri în uni
tăți, fără ca factorii de răspundere să 
fie receptivi și să la măsuri. Ar fi 
bine să se prevadă în lege chiar anu
mite sancțiuni pentru cei care ne
socotesc sugestiile și propunerile e- 
chipelor cetățenești".

Gh. Borundel, tehnician la între
prinderea de prospecțiuni geologice : 
„De mare eficiență pentru finali
zarea activității echipelor de control 
obștesc mi se pare a fi instituirea 
procedeului ca din rîndul celor mai 
activi și capabili controlori obștești 
să se desemneze în cadrul fiecărui 
sector al Capitalei un număr de oa
meni împuterniciți cu dreptul de a 
acorda sancțiuni celor depistați de 
echipe a fi în neregulă. Fac 
această propunere întrucît meto
da actuală de a sesiza inspec
toratele de control de speciali
tate s-a dovedit inoperantă, inspecto
rii de profil neputînd răspunde cu 
promptitudine solicitărilor noastre 
(un inspector comercial, de exemplu, 
răspunde la noi în sector de citeva 
sute de unități). De asemenea, atunci 
cînd echipele constată pe teren o 
contravenție și organele de speciali
tate nu se pot deplasa imediat pentru 
a aplica măsurile necesare, procesul 
verbal întocmit de controlorii obștești 
să constituie documentul pe baza că
ruia. ulterior, inspectorii de speciali
tate să aplice contravențiile de ri
goare".

Paula Vintîlă, lucrătoare la „Su
veica" : „Pentru generalizarea expe
riențelor pozitive, pentru consultarea 
echipelor asupra activității lor ar fi 
binevenit dacă s-ar institui ca obli
gativitate sistemul consfătuirilor pe 
teme de control obștesc, consfătuiri 
care să se țină Ia toate nivelurile, 
începînd de la întreprinderi și pînă 
la nivel republican".

Constantin Comănici, economist Ia 
sucursala municipiului București a 
Băncii Naționale : „Propun să se pre
vadă in Legea nr. 6/1972 ca și dispen
sarele de incintă Să intre în sfera 
unităților supuse controlului obștesc, 
întrucît ele sînt unități de larg inte
res public".

Stelian Enache, de la întreprinde
rea „Semănătoarea" : „Membrii echi
pelor să fie aleși pe un an și nu pe 
doi ani. cum se procedează în pre
zent. Prin lege ar trebui să se pre
cizeze, totodată, că soluționarea ob
servațiilor și propunerilor formulate 
de echipele cetățenești constituie o- 
bligație de serviciu pentru conducă
torii de unități, iar neindeplinirea 
acestei obligații se sancționează ca 
atare".

începînd cu acest grupaj, ziarul 
nostru își propune să găzduiască în 
continuare în paginile sale opiniile 
și propunerile membrilor echipelor 
cetățenești, ale reprezentanților consi
liilor locale ale Frontului Unității 
Socialiste, ale unităților controlate, 
ale tuturor celor care au un cuvînt 
de spus pentru a contribui la perfec
ționarea controlului obștesc.

Mihai IONESCU

■ ■BaaaaaBBHH ■■■■■■■■bbhb
Citim o invitație :
„Municipalitatea din Tulcea îi in

vită duminică. 28 noiembrie, pe in
ginerii. arhitecții și economiștii năs- 
cuți pe aceste meleaguri, la primă
ria orașului".

De ce această Invitație ?
I-am adresat întrebarea primarului 

orașului, tovarășul Ion Andronache.
înainte de a ne răspunde, interlo

cutorul nostru ne-a dat să citim o 
scrisoare sosită din Galați Expedi
tor : Vasile Filipov. născut la Muri- 
ghiol. absolvent al Institutului poli
tehnic din Iași — promoția 1969 — 
in prezent inginer mecanic Ia Com
binatul siderurgic Galați. în numele 
său și al soției sale, care este asis
tentă de igienă, semnatarul scrisorii 
adresa tovarășului primar urmă
toarea întrebare : „Este nevoie de 
noi la Tulcea ?“ Iată rezoluția comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal, așa cum era consem
nată chiar pe scrisoare : „Să se în
tocmească documentele de transfer 
la Șantierul naval". Semnat : Ion 
Andronache. primarul municipiului. 
Urmează acum să i se asigure un loc 
de muncă soției și să li se reparti
zeze o locuință corespunzătoare, la 
care au dreptul toți cei care se 
transferă în interesul serviciului.

— Mă întrebați — ne-a spus to
varășul primar — de ce am tăcut 
acea invitație. Acum, după ce ați 
văzut ce ați văzut și ați citit ce ați 
citit. îmi este mai ușor să vă explic, 
în ultima vreme sosesc la primărie 
tot mai multe scrisori de acest fel. pe 
care, sincer să fiu. le așteptam Fiii 
acestui pămînt — și nu greșesc dacă 
spun și ai acestor ape — care se 
cheamă Dobrogea și Delta vor să se 
întoarcă acasă. O să mă intrebati de 
ce acum și nu atuncf cînd au ter
minat școlile sau facultățile ? Pen
tru că atunci, cu cinci sau zece ani

în urmă. Ia 
voie de ei.
lor rîndul să pună mintea și umărul 
la edificarea acelui mare centru 
economic al tării care va fi Tulcea 
la sfîrșitul acestui cincinal. Ce) pu
țin două argumente mă îndreptățesc 
să fac această afirmație : cifra de 
8 miliarde lei — cit reprezintă valoarea 
producției globale ce se va realiza In 
întreprinderile orașului la sfîrșit de 
cincinal — și următoarele termene 
de comparație : 
ritmul mediu a- 
nual de creștere a 
producției ce se 
va înregistra în 
1980 pe economie 
— 11.2 la sută — 
și cel al Tulcei, 
care va fi de pes
te trei ori mai 
mare. Mai exact, 
35 la sută. Ca să
nu mai vorbesc despre perspectivele 
dezvoltării edilitare a orașului. După 
Cum se știe, schița de sistematizare 
a fost elaborată după indicațiile 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cum va 
arăta Tulcea în 1980 ? Ca un adevă
rat oraș modern. Se vor construi nu 
mai puțin de 12 000 de apartamente 
in blocuri cu 5 pinâ 
grupate în ansambluri 
închegate de-a lungul 
principalele artere de 
oraș și pe marile bulevarde — o sală 
de sport cu 1 000 de locuri, cinema
tograf panoramic.
două noi hoteluri. Iar pentru munci
torii. tehnicienii și inginerii care vor 
lucra pe platforma de vest a orașu
lui — unde sint amplasate Șantierul 
naval. Combinatul metalurgic. între
prinderea de utilai metalurgic și Fa
brica de oxigen (un adevărat oraș 
industrial. în care vor lucra tot

Tulcea nu era încă ne- 
Astăzi însă le-a venit și

atîțiă oameni 
Tulcea în 1955) 
în apropiere, un 
miliști cu 304 
blocuri cu 4 și 5 niveluri, o bază spor
tivă. cantină și dispensar, plus gru
pul școlar al Șantierului naval (care 
va avea 20 săli de clasă, ateliere 
școlare, cantină cu 900 de locuri și 
internat). Toată zona lacului Ciuper
ca și împrejurimile sale vor fi ame
najate pentru sport și agrement. Fi-

cîți locuitori avea 
— se vor construi, 
cămin pentru nefa- 
locuri, locuințe în

rul termoenergetician Mihai Tudora- 
che — actualmente angajat la Com
binatul metalurgic — s-a întors în 
județul natal după ce mai mulți ahi 
a muncit la Tg. Mureș. Colegul său, 
inginerul mecanic Ion Ocheșel, este 
de loc din Făgărașul nou. Tînărul 
absolvent Constantin Mocanu. con
structorul de nave născut la Somo
va, și-a ales la repartizare Tulcea. 
Și astăzi este inginer la Șantierul 
naval. Tot acolo lucrează și econo-

Tg. Mureșul cu 
era un combinat 
fără mine". Sau : 
cești cu adevărat fără ______ ....
Or, cea mai mare dintre toate este 
sentimentul utilității și încrederea 
celor din jur în capacitatea ta". Sau: 
„Oriunde m-aș fi oprit, puteam să 
muncesc : la Șantierul naval din 
Galați, la Constanța, la Brăila. Dar 
cine să ridice județul nostru, dacă 
nu noi. cei care

Tulcea. Dar acolo 
care «mergea» și 
„Nu poți să mun- 

satisfacții.

CHEMAREA ORAȘULUI NATAL
TULCEA MAREA POARTĂ A DELTEI — INTR-UN AMPLU PROCES 

DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ

la 15 etaje — 
arhitectonice 
Dunării. pe 

penetrație în

mari magazine.

rește, noile cartiere ale orașului vor 
fi dotate cu toate echipamentele 
tehnico-edilitare corespunzătoare : 
termoficare, alimentare cu apă. ca
nalizare. Iată de ce a făcut primăria 
acea invitație : ca să le spunem tu
turor celor plecați din Tulcea cum 
va 
Și 
de 
Si 
ei

arăta orașul lor. cite s-au făcut 
mai trebuie făcute in orașul lor. 
ce are nevoie de ei orașul lor. 
sîntem convinși că mulți dintre 
vor veni să pună umărul la edificarea • • - ■■ -

printre măsurile preconizate în pro
gramul 
rarea forței 
pînă în 1980. 
aceasta.

Am stat de 
tre specialiștii reintorși sau veniți la 
Tulcea de curînd. Anatolie Iachim- 
ciuc. Inginer Ia întreprinderea de 
industrializare a laptelui, a lucrat 
pînă anul trecut la Dorohoi. Ingine-

Tulcei de mîine. De altfel.

de măsuri pentru asigu- 
de muncă necesare, 
am prevăzut-o și pe

vorbă și cu cîțiva din-

mistui Victor Hodorov, absolvent a) 
Academiei de științe economice din 
București „tulcean get-beget din... 
1967".

De ce s-au întors acești 
mulți dintre ei cu familie, 
la Tulcea ? Pentru că este 
de ei aici, mai mult decit 
parte. De ce au rămas la 
Nici pentru casă, nici 
mai mulți. Casă aveau 
să primească și în alt 
ciștigat se cîștigă bine 
muncești. Ei au rămas 
fost primiți cum se cuvine : cu în
credere. Si sint mulțumiți tocmai de 
această încredere, exprimată în pre
țuirea pe care toți ceilalți o acordă 
muncii lor.

Mîndria și mulțumirea de a se ști 
utili orașului, oamenilor 
cu care trăiesc și muncesc 
exprimat in cuvintele cele 
ple : „într-adevăr. nu se

oameni, 
cu copii, 

nevoie 
tn altă 
Tulcea ? 

pentru bani 
sau puteau 
oraș. Iar de 

oriunde, dacă 
pentru că au

sîntem de aici 
într-adevăr, ci

ne să facă — și 
sînt atitea de fă
cut I — dacă nu 
ei, fiii Tulcei ? 
Pentru că, iată, 
au locuri de mun
că asigurate, au 
locuințe conforta
bile, au satisfac
ții. Dar ar mai 
vrea să aibă, 
bibliotecă tehni-

comitetul municipal de partid, îm
preună cu comitetul executiv al con
siliului popular — ne relata tova
rășul vicepreședinte Constantin 
Beșleagă — rezultă că aproximativ 
6 000 de persoane intre 16 și 60 de 
ani, în cea mai mare parte populație 
casnică, vor putea fi atrase intr-o 
activitate utilă începînd chiar din 
acest an. Fiind vorba in special de 
femei, locurile lor de muncă vor fi 
la întreprinderea de confecții, între
prinderea de țesături subțiri tip in, 
Fabrica de brînzeturi, întreprinderea 
de producere a maselor plastice, 
Fabrica de bere. Abator. O altă sur
să de muncă, foarte importantă, o 
constituie disponibilitățile ce se 
creează în agricultură datorită meca
nizării lucrărilor. Calificarea celor 
peste 6 500 de tineri muncitori care, 
potrivit estimărilor noastre, vor pro
veni din mediul rural, se va asigura 
in școlile profesionale și în cele 6 
licee de specialitate din oraș : meta
lurgic, de navigație, construcții, ali
mentar, agricol și mecanic-naval.

— Firește, Ia toate acestea — con
chide tovarășul primar Andronache — 
se adaugă, așa cum am spus, ca sursă 
foarte importantă de muncă, specia
liștii care încep să se întoarcă acasă, 
în ce ne privește, am inventariat 
din timp toate locurile de muncă 
disponibile și am luat măsuri pentru 
asigurarea locuințelor necesare și a 
unor condiții corespunzătoare tutu
ror celor care iși pun la inimă che
marea orașului natal, orașul care are 
nevoie de sprijinul lor.

Dar să mai citim o dată 'invitația 
de la Începutul acestor însemnări : 

„Municipalitatea din Tulcea îi in
vită duminică. 28 noiembrie, pe in
ginerii. arhitecții și economiștii 
născuți pe aceste meleaguri la pri
măria orașului".

Florin CIOBANESCU

de pildă, și o
că. E firesc să existe și o aseme
nea bibliotecă într-un oraș care as
piră să devină un puternic cen
tru industrial, cu întreprinderi dota
te cu tehnică de prim rang. Mai vor 
tulcenii să meargă și Ia un specta
col de operă sau operetă. Și e firesc 
să dorească și acest lucru, pe măsură 
ce crește nivelul de cultură și civili
zație al populației. Și mai vor tul
cenii să aibă și parcuri publice de 
toată frumusețea, iar faleza Dunării 
să se „ridice" cu adevărat Ia preten
țiile celei mai mari porți de intrare 
în mirifica Deltă a Dunării...

— Toate acestea — și încă 
altele — ne spun proaspeții 
cialiști întorși pe meleagurile 
— ni le vom face pe parcurs. _ 
jutorul primăriei, care se dovedește 
atît de receptivă la propunerile și 
doleanțele noastre, ale tuturor.

— Din studiul întocmit de către

multe 
spe- 

natale 
cu a-

împreună 
ni le-au 

mai sim- 
comparâ
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CAMPANIE... FĂRĂ RĂGAZ
BUZĂU. în ultimele zile, pe me

leagurile județului vremea a fost u- 
medă, ceea ce a îngreunat desfășura
rea lucrărilor agricole, îndeosebi a 
arăturilor de toamnă. „Pentru a con
tinua arăturile — ne spunea Vasile 
Iordache, inginerul-șef al cooperativei 
agricole Mihăilești — mecanizatorii 
noștri încearcă tarlalele și intră în 
brazdă acolo unde solul permite. Din 
cele 1 314 hectare pe care am prevă
zut să executăm ogoare au fost arate 
1280 hectare. Dacă timpul va permi
te, în cîteva zile vom încheia aceas
tă lucrare." Bune rezultate au obținut 
și mecanizatorii care servesc coope
rativa agricolă Movila Banului. Aici, 
din cele 1 000 hectare au fost arate 
pînă joi, 25 noiembrie, 930 hectare. 
Printr-o organizare temeinică a mun
cii și folosirea „ferestrelor" dintre 
ploi, mecanizatorii din secțiile ce ser
vesc cooperativele agricole Amara, 
Băile, Dulbanu, Glodeanu, Siliștea, 
Săhăteni au reușit să execute ogoa
re de toamnă pe suprafețe mari, care 
depășesc 88 la sută din prevederi.

Dificultăți mai mari întîmpină din 
cauza ploilor cooperativele Ziduri, 
Săgeata, Stîlpu, Poșta Cîlnău, Po
goanele, unde, în ultima săptămînă, 
cantitatea de precipitații a fost mai 
mare. Pe măsură ce arăturile se în
cheie în unele cooperative. în con
formitate cu programul stabilit de 
comitetul județean de partid, trac
toarele vor fi deplasate în unitățile 
în care lucrările au rămas în urmă. 
Pe ansamblul județului, arăturile au 
fost executate pe 68 la sută din su
prafața planificată. (Mihai Bâzu).

ca în toate localitățile, comandamen
tele locale să mobilizeze toate for
țele de care dispun ca odată cu re
coltatul porumbului — acțiune care 
pe județ se apropie de sfîrșit — să 
se urgenteze eliberatul terenului, 
creîndu-se astfel front de lucru pen
tru mecanizatori. (Constantin Si- 
mion).

OLT. Cu toată vremea nefavo
rabilă, lucrătorii de pe ogoarele jude
țului Olt depun eforturi susținute 
pentru încheierea recoltării porumbu
lui de pe toate suprafețele. în coope
rativele agricole, culesul, executat pe 
mai bine de 94 la sută din suprafe
țele planificate, se apropie de sfîrșit. 
O atenție deosebită se acordă trans-

mai aveau de recoltat 14 000 hectare 
de porumb. Timpul din ultimele zile 
impune o precauție și mai mare în 
ce privește depozitarea recoltei. 
Prima măsură : tot porumbul care se 
recoltează într-o zi este transportat 
la bazele de recepție, la bazele vo
lante și în cooperativele agricole. 
Cooperatorii din Andrășeștl mai au 
de recoltat 100 de hectare de porumb. 
Tovarășul Nicolae Popescu, președin
tele cooperativei, ne informează că 
zilnic se transportă la bază 30 de 
tone de porumb. La I.A.S. Andră- 
șești, producția de pe cele 100 de 
hectare care au mai rămas poate fi 
strînsă numai manual, pentru că 
știuleții au umiditate mare. în acest 
scop s-a pus în funcțiune uscătorul 
cu o capacitate de 100 de tone pe

I

Munca pentru încheierea 
grabnică a arăturilor, a 
culesului și înmagazinării 
porumbului trebuie continuată 
cu aceeași intensitate la 
executarea tuturor lucrărilor

• •

SIBIU. Prin munca asiduă a 
lucrătorilor de pe ogoare, ca și prin 
măsurile luate de comandamentul 
județean, joi, 25 noiembrie, județul 
Sibiu a raportat încheierea recoltării 
porumbului, realizîndu-se integral și 
sarcinile de livrare la fondul de stat 
la porumb. Munca pe ogoare conti
nuă însă cu aceeași intensitate la 
eliberarea terenului de coceni și exe
cutarea arăturilor de toamnă. Au mai 
rămas de arat doar 14 000 ha din cele 
44 300 ha planificate. Pentru asigu
rarea condițiilor corespunzătoare de 
depozitare și conservare a porumbu
lui se face sortarea știuleților și s-au 
amenajat uscătoare cu o capacitate 
de pînă la 15 tone pe zi. La indicația 
comandamentului județean, mii de 
țărani cooperatori, îndeosebi din Șura 
Mică, Alămor, Roșia, Avrig, Șeica 
Mare, Șelimbăr, Cornățel și altele 
taie și transportă cocenii. La direcția 
agricolă județeană am fost informați 
că se fac unele redistribuiri de uti
laje pentru grăbirea arăturilor în 
unitățile rămase în urmă. Mai multe 
tractoare sînt concentrate în unită
țile din cadrul consiliilor intercoope
ratiste Slimnic. Agnita, Dumbrăveni, 
în acest fel se vor putea executa 
ogoare în cel mai scurt timp pe în
treaga suprafață planificată. (Nicolae 
Brujan).

O largă gamă 
de produse

La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc-Pitești, în 
secția a treia, se realizează 
o gamă largă de furtunuri din 
cauciuc de diferite mărimi și 
întrebuințări. După cum ne-a 
Informat inginerul Nicolae Leca, 
șef de secție, în cadrul acestui 
combinat se produc furtunuri 
pentru oxigen și acetilenă ne
cesare la sudurile oxiacetileni- 
ce, pentru transportul aerului 
comprimat, al benzinei, toluenu- 
lui, xilenului ; de asemenea, se 
produc furtunuri de frînă pen
tru mijloacele auto, furtunuri 
de absorbție a apei și a produ
selor petroliere. O mențiune 
aparte se cuvine făcută furtu- . 
nurilor Rotary : cu ele se echi
pează instalațiile de foraj fa
bricate la întreprinderea „1 
Mai" Ploiești pentru forajul de 
mare adîncime în sol și pentru 
forajul marin. Dimensiunea ci
lindrică a acestor produse est»

în ultimele 48 de ore, 
toate zonele județului a 
în vedere că mai sînt de

cuprinsă între 4 și 500 mm, Iar 
rezistența la presiune între 5 
și 500 atmosfere.

Notăm, totodată, că recent au 
fost asimilate noi tipuri de fur-z 
tunuri pentru instalațiile de 
aclimatizare de pe mijloacele

de transport auto, precum și 
furtunuri cu diametrul de 700 
mm necesare la transportul 
mortarului în construcții indus
triale și social-culturale și pen
tru echiparea drăgilor marine. 
(Gheorghe Cîrstea).

Secrete" bine de știut

și de alți constructori...
BRAȘOV. Cooperatorii, mecani

zatorii din S.M.A. și lucrătorii din în
treprinderile agricole de stat din ju
dețul Brașov au intensificat, în ulti
ma perioadă, ritmul de strîngere a 
recoltei și eliberare a terenurilor. A- 
cest fapt le-a permis să treacă cu ‘ 
forțe sporite la efectuarea arăturilor 
de toamnă. Situația operativă în
tocmită la direcția agricolă jude
țeană arată că pînă în ziua de 
25 noiembrie în cooperativele a- 
gricole de producție, au fost exe
cutate arături de toamnă pe o supra
față de 29 000 hectare față de 28 000 
hectare cit era prevăzut. Demn de 
subliniat este faptul că această lu
crare continuă în multe unități co
operatiste și I.A.S.-uri, pe suprafețe
le eliberate în ultimele zile. Se apre
ciază că in acest mod suprafața pre
văzută să fie arată în această toam
nă va fi depășită, față de prevederi, 
cu cîteva mii 
Mocanu),

de hectare. (Nicolae

baza indicațiilor co- 
județean, executarea

ARAD. Pe 
mandamentului 
arăturilor adinei de toamnă continuă 
în schimburi prelungite și chiar în 
două schimburi. La I.A.S. Scînteia, 
cei 15 mecanizatori care lucrează în 
schimbul doi, printre care Vasile 
Birtaș, Teodor Lup. Alexandru A- 
brudan ș.a., reușesc să depășească vi
teza zilnică planificată. în medie, 
cu 40 hectare. Și in alte unități agri
cole de stat și cooperatiste mecani
zatorii se-străduiesc să încheie in
tr-un timp cit. mai scurt ..arăturile 
de toamnă pe întreaga suprafață 
planificată. Ca urmare, pînă la 25 
noiembrie, în județ au 
arături pe 83 la sută 
țele planificate. Este

fost. executate 
din suprafe- 
necesar însă

agricole de sezon
portăril porumbului ce se află recol
tat în cîmp.
rea,transportului, pe tiranții tractoa
relor s-au așezat cutii cu o capaci
tate de circa 700—800 kg cu care se 
cară porumbul la drumurile de acces 
al autocamioanelor. De asemenea, tot 
ce se recoltează se transportă în a- 
ceeași zi. O altă măsură se referă la 
prefirarea porumbului din bazele vo
lante și batozarea celui cu un grad 
mai mare de umiditate, predispus 
mucegaiului și transportarea lui la 
uscătorii. Se procedează astfel pen
tru a se evita pierderile de recoltă 
datorate umidității excesive. Dacă 
timpul va permite, în 2—3 zile bune 
de lucru se va încheia culesul po
rumbului în toate cooperativele agri
cole din județ.

Suprafețe mai mari au însă de 
recoltat întreprinderile agricole de 
stat. întreprinderea agricolă de stat 
Drăgănești 
circa 2--Z 
al Trustului _........
Constantin Munteanu, ne-a prezentat 
un plan de întrajutorare între a- 
ceastă unitate și cooperativele agri
cole din zonă — Seaca, Nicolae Titu- 
lescu, Stoicănești, Crîmpoaia etc. — 
care vor asigura forța de muncă ne
cesară culesului. Totodată, se va in
tensifica transportul producției, ast
fel incit cu ajutorul,, cooperatorilor, 
militarilor și elevilor să se încheie 
în scurt timp și la I.A.S. recoltatul 
porumbului. (Emilian Rouă).. .

IALOMIȚA. Joi dimineata> uni“ 
tățile agricole din județul Ialomița

Pentru intensifica-

._Tli mai are de recoltat
2 000 hectare. Inginerul șef

I.A.S. Olt, tovarășul

IE
ale unui prestigios colectiv muncitoresc

Colectivul Trustului de construcții 
industriale din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care a realizat 

. importante obiective industriale 
din Moldova (cum sînt platfor
mele industriale Săvinești, Roznov, 
Borzești, precum și obiective eco
nomice din Bacău, Roman, Comă- 
nești și Suceava). înregistrează și 
în acest an succese deosebite în 

. activitatea economică. Bunăoară, 
planul de producție a fost cu re
gularitate depășit,- sporul^ de pro
ducție peste prevederi fiind 
ținut în 
creșterii 
Buna 
șantiere și promovarea consecventă 
a noutăților din tehnologia con
strucțiilor au asigurat reducerea 
cheltuielilor de producție cu 4,5 
milioane lei față de plan, economii 
concretizate, între altele. în 84 tone 
ciment. 75 tone oțel-beton, 82 mc 
cherestea. în legătură cu aceste 
succese, ing. Nicolae Vlădescu, di
rector tehnic al trustului ne-a re
latat :

— Specialiștii, șefii de loturi și de 
șantiere manifestă multă inițiativă 
la locurile lor de muncă. în 
același timp sprijinim puternic ge
neralizarea experienței 
plicarea tehnologiilor 
Astfel, folosim cofraje 
tante pentru 
în totalitate

■_ lor de susținere, 
atit de apreciată de 
incit practic nu mai avem cofraje 
în stoc. Conlucrăm, de asemenea, 
permanent, cu institutele politeh
nice .din Iași și Cluj-Napoca, cu 
Institutul de proiectări în con
strucții din București, ceea ce ne 
permite ca jn situațiile concrete 
de pe șantiere să găsim soluții 
constructive cit mai economicoase. 
Bunăoară, în urma unei analize 
comune cu specialiștii din unitățile 
amintite, acoperișul" de 1a un de
pozit de uree de 1a Combinatul de

ob- 
exclusivitate pe seama 
productivității muncii, 

organizare a activității pe

bune, a- 
moderne. 
autopor- 

eliminînd 
stîlpi- 

este

planșee, < 
utilizarea

Metoda 
constructori

chimice din Bacău a 
cu arce din beton și

îngrășăminte 
fost executat 
nu din structură metalică. Totoda
tă. construim un bloc de locuințe 
la care stîlpii și grinzile sînt din 
elemente prefabricate, iar îmbină
rile la noduri se fac prin injecție 
sub presiune, fapt care asigură 
atit o productivitate sporită, cit și 
o calitate superioară a lucrărilor.

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu perfecționarea organizării 
muncii pe șantiere ?

— în acest sens, ar fi de relevat 
organizarea de loturi specializate 
pe. tipuri de lucrări, ceea ce are 
efecte deosebite asupra productivi
tății muncii și calității execuției. 
De pildă, lotul specializat în lu
crări de glisare sau cel care exe
cută finisaje asigură scurtarea du
ratei lucrărilor efectuate cu pină 
la 10 la sută. Extindem, totodată, 
acolo unde este necesar și posibil, 
schimbul doi, în special la utila
jele grele, care înlocuiesc munca 
fizică și la turnarea betoanelor. Ca 
urmare, indicii de utilizare a ex
cavatoarelor, a macaralelor turn și 
a fabricilor de betoane au marcat 
niveluri superioare. Consider că 
se cuvine să subliniez aportul 
multor brigăzi de pe toate șantie
rele, precum și al numeroșilor con
structori care au participat la 
introducerea noilor tehnologii, a 
metodelor de , organizare supe- 

a muncii. Dintre ei, aș 
numele 

de

muncii. Dintre
șefului unei bri- 

dulgheri, Alexandru 
zidarului Dumitru No- 
al fierar-betonistului

rioară 
aminti 
gâzi 
Fodor, al 
vinschi,
Gheorghe Solomon, al zugravului 
Victor Arvinte. al buldozeristului 
V. Samachis. Colectivul trustului 
este hotărît să amplifice succesele 
de pînă acum și să asigure în con
tinuare sporirea 
tății economice, 
construcțiilor.

eficienței activi- 
reducerea costului

Corneliu CARLAN

zi. Corelarea capacității de trans
port, de batere și uscare a porum
bului cu forța de muncă este o altă 
măsură care asigură buna păstrare 
a porumbului. Cooperatorii din co
muna Grivița, cu ajutorul I.V.C., au 
amenajat o bază volantă la drum de 
acces asfaltat, unde pînă în prezent 
'au depozitat în arioaie peste 1000 
de tone de porumb. (Lucian Ciubo
tarul.

VASLUI. Oamenii muncii de la 
sate acționeză ferm pentru a strîn- 
ge grabnic toată recolta de pe 
cîmp. în scopul evitării pierderi
lor determinate de gradul mare 
de umiditate din știuleți și boabe. în 
unitățile întreprinderii județene pen
tru valorificarea cerealelor s-au 
creat posibilități ca uscătoarele să 
funcționeze neîntrerupt 24 de ore. 
Ca urmare, capacitatea de uscare a 
crescut la 480 tone pe zi. De aseme
nea, au fost puse în funcțiune, pentru 
o anumită perioadă, cuptoare și tu- 
nele de uscare a porumbului la în
treprinderea de materiale izolatoare 
din orașul Vaslui, la întreprinderea 
județeană de legume și fructe, pre
cum și in alte unități industriale. Im
portante cantități sînt transportate 
zilnic pentru uscare și la Fabrica de 
zahăr de la Roman, județul Neamț. 
Asemenea acțiuni întreprinse de 
comandamentele locale vor asigura 
uscarea a 1 500 tone porumb pe zi, 
îndeosebi cel cu umiditate excesivă, 
asigurîndu-se astfel buna lui conser
vare. (Crăciun Lăluci).

DOLJ.
aproape în 
nins. Avînd 
recoltat peste 25 000 hectare cu po
rumb. secretariatul comitetului jude
țean de partid a organizat ieri, 25 
noiembrie, o discuție operativă cu 
toți activiștii de la județ care răs
pund de consiliile intercooperatiste 
pentru a stabili măsuri operative 
pentru strîngerea recoltei de porumb. 
Se apreciază că în jurul datei de 1 
decembrie va fi încheiată 
lucrare, 
cele de 
agricole 
cele ale 
deț sînt ____
rumbului din cîmp direct în hamba
re. Lucrătorii ogoarelor, răspunzînd 
chemării comandamentului județean, 
muncesc de zor pentru a strînge de 
pe cîmp tot porumbul. (Nicolae Bă- 
bălău).

această 
în acest scop, toate mijloa- 
transport ale cooperativelor 
și ale I.A.S., o parte din 

unităților economice din ju- 
mobilizate la transportul po-

VRANCEA. în podgorii, munca 
nu contenește nici în aceste zile fri
guroase. „La cele două școli de viță 
din cadrul 
Vînători și _______T._ —
ing. Vasile Măluțan, directorul în
treprinderii ' ' .' 
încheiat scoaterea vițelor de pe cele 
37 ha. Aproximativ 2 milioane fire 
de viță sînt clasate și însilozate în 
vederea folosirii lor la plantările din 
primăvară. De asemenea, în coopera
tivele agricole și întreprinderile a- 
gricole de stat este în curs de desfă
șurare acțiunea de recoltare a cor
zilor necesare altoirii a circa 4 mi
lioane bucăți". Aflăm, de asemenea, 
că forțe importante sînt concentrate 
la pregătirea terenului în vederea 
plantării acum a 300 ha cu vie, iar 
alte 900 ha urmînd să fie plantate 
în primăvara anului viitor. Concomi
tent se execută și o serie de operații 
pentru întreținerea plantațiilor exis
tente. Așa, de exemplu, sînt în curs 
de desfășurare arăturile, lucrare ce 
s-a executat pînă acum pe aproxi
mativ 5 000 ha. (Dan Drăgulescu).

cooperativelor agricole 
Tîmboiești — ne spunea

viei și vinului

Intr-una din secțiile întreprinderii „Romlux" din Tîrgoviște
Foto : I. Lazăr

Pe baza înfăptuirii indicațiilor con
ducerii de partid și de stat, între
prinderea de tractoare din Brașov 
urmează să-și sporească în mod sim
țitor producția în cincinalul actual, 
în acest scop, unității brașovene i-au 
fost alocate importante fonduri de 
investiții, prin fructificarea cărora se 
vor dezvolta substanțial capacitățile 
de producție existente, mai ales la 
sectoarele primare, motoare, montaj 
general ș.a. Lucrările noii etape de 
creștere a uzinei au început practic 
de circa doi ani, dar volumul cel 
mai ridicat se înregistrează în acest 
an, urmînd să se amplifice în anii 
ce vin. In prezent, aici se găsesc în 
diferite faze de execuție cel puțin 
șase obiective de maximă importanță 
nu numai pentru dezvoltarea între
prinderii brașove
ne, ci și a altor 
unități din cadrul 
Centralei indus
triale de tractoa
re și mașini a- 
gricole, a 
extindere 
strîns legată 
cea a uzinei 
tractoare.

în legătură cu 
stadiul lucrărilor 
de investiții la 
această importan
tă unitate econo
mică consemnăm, „____ ___ „ ...
cîteva aprecieri făcute-* de ing. Ni
colae Muntean, șeful serviciului in
vestiții al Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole:

— Apreciem că avem o situație 
bună la capitolul investiții. Planul pe 
10 luni a fost depășit cu 41 la sută 
la total investiții și cu 49 la sută ta 
construcții-montaj și, în aceste zile, 
a fost îndeplinit planul anual de 
investiții. Toate obiectivele începute 
se află în devans față de graficele de 
execuție, ceea ce ne dă certitudinea 
că vor putea fi puse în funcțiune 
mult mai devreme decît este pre
văzut.

Cîteva exemple : hala de echipa
ment pentru tractor greu va fi re
cepționată cu 5—6 luni înainte de 
termen. De subliniat că toate aceste 
obiective au termen ide punere în 
funcțiune în anul viitor, 
la nici un obiectiv stadiul 
ție nu este în urmă față

Am încercat să aflăm 
„cheia" acestor rezultate 
le. După opinia aceluiași interlocu
tor, un factor esențial îl con
stituie buna colaborare dintre bene
ficiar, constructor și proiectant. El 
ne-a relatat :

— Multiplele probleme care s-au 
ridicat încă de la început, ca urma
re a sarcinilor primite de a devansa 
lucrările de dezvoltare a întreprin-

derii „Tractorul" — mă refer, în spe
cial, la lipsa de finalizare a unor 
proiecte, la necesitatea intensificării 
ritmului de contractare în devans a 
unor utilaje sau la asigurarea fron
turilor de lucru fără a stînjeni pro
ducția — nu puteau fi rezolvate în 
bune condiții fără o strînsă conlu
crare și o perfectă înțelegere întră 
cei trei factori care concură la reali
zarea investițiilor.

Pentru a se putea trece cît mal 
degrabă la execuția noilor obiectiva 
a trebuit să se recurgă, uneori, la 
soluții mai puțin comode și mai pu
țin obișnuite, cum ar fi începerea 
lucrărilor „din mers", în perioada 
pregătirilor, desfășurarea și finali
zarea acestora pe categorii, neaștep-

căror 
este 

de 
de

Experiența colaborării între beneficiar, 
constructor și proiectant la lucrările 

de dezvoltare a întreprinderii 
de tractoare din Brasov

■

pentru Început,

Practic, 
de execu- 

de grafice, 
care este 
remarcabi-

tîndu-se finalizarea proiectelor de 
execuție. în același mod s-a acționat 
și la contractarea utilajelor și mași
nilor, toate acestea putîndu-se solu
ționa printr-o deplină colaborare 
dintre cei trei factori de răspundere.

— Pentru crearea unor condiții de 
desfășurare ritmică a lucrărilor șl 
prevenirea oricăror stagnări, ne-a 
relatat Mircea Gora, inginer coordo
nator al I.C.I.M. Brașov, noi ne-am 
asigurat din vreme baza tehnico-ma- 
terială și forța de muncă. Așa, spre 
exemplu, prefabricatele necesare tu
turor obiectivelor le-am procurat încă 
din trimestrul I, într-o perioadă cînd 
ele sînt mai puțin solicitate de că
tre constructori. în felul acesta am 
prevenit orice surpriză neplăcută. Mai 
mult, acesț fapt ne-a dat posibilita
tea să realizăm ritmuri înalte și con
stante de lucru pe șantiere.

Din cele relatate de inginerul co
ordonator am mai reținut că buna 
organizare a lucrărilor a avut un rol 
hotărîtor in obținerea succeselor din 
acest an. Un accent deosebit a fost 
pus pe creșterea gradului de indus
trializare a lucrărilor de construcții 
și instalații, ceea ce a permis ca pe 
șantiere să se realizeze o înaltă pro
ductivitate, iar timpul de execuție 
să fie redus la unele operații la a- 
proape jumătate față de cit era stabi
lit. Pe de altă parte, s-a lucrat fie 
în schimburi prelungite, fie în două 
sau chiar trei schimburi, în raport 
de situațiile apărute pe șantiere.

■

I

La toate aceste realizări, o contri
buție de preț a adus-o și proiectan
tul — Filiala Brașov a I.P.C.M. Bucu
rești, care prin buna calitate a do
cumentațiilor asigurate a creat con
diții constructorului să aibă conti
nuitate în muncă, greșelile și omi
siunile redueîndu-se la minimum. în 
ce privește beneficiarul, notabil este 
faptul că, în afara asigurării utila
jelor, domeniu în care a avut un a- 
port hotărîtor, nelăsînd această pro
blemă numai în seama întreprinde
rii de comerț exterior, el a întărit 
conlucrarea dintre șefii secțiilor din 
noile capacități și diriginții de șan
tiere. participînd direct, zi de zi la 
rezolvarea problemelor care s-au ri
dicat, ușurînd munca constructorului 
și chiar a proiectantului.

Asemenea 
bleme au 
numeroase, 
luționarea lor o- 
perativă s-a putut 
asigura datorită 
încrederii reci
proce, eliminării 
aspectelor de for
malism și rigidi
tate în relațiile 
zilnice dintre 
constructor, bene
ficiar și proiec
tant. O mare im
portanță au a- 

vut-o și o au analizele de coman
dament intern, la care iau parte re
prezentanții celor trei factori de răs
pundere și care au loc la începutul 
fiecărei săptămîni, ca și consfătui
rile de comandament lărgit conduse 
de primul secretar al comitetului 
municipal de partid. Se cuvine sub
liniat și un ătt fapt. Transpunerea 
în viață a sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului privind redu- 
cerea consumurilor de materiale șl 
Ieftinirea construcțiilor — acțiune 
care s-a soldat cu o diminuare de 
31 ta sută a valorii investiției — 
s-a făcut în condițiile desfășurării 
normale a activității pe șantier.

Dar, pentru ca rezultatele bune în
registrate pînă acum să poată fi fruc
tificate pe deplin, pentru ca ele să 
se poată materializa într-o produc
ție suplimentară de tractoare în anul 
viitor, se impune rezolvarea grabnică 
a două probleme :

1. Asigurarea contractării Imediate 
a unui număr de utilaje din import, 
care au mai rămas din cele peste 
400 prevăzute și care sînt, în gene
ral, utilaje conducătoare.

2. Intensificarea acțiunilor de re
crutare și pregătire a angajaților 
care vor lucra în noile capacități de 
producție.

Rezolvarea operativă a acestor pro
bleme va însemna un important 
cîștig pentru întreprindere, pentru 
centrala industrială, pentru economia 
națională.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteli"

pro- 
fost 
So-

în 
văd 
lea, 
milioane tone structuri sudate. Anul 
viitor, petrolierul „Independența" — 
navă de 150 000 tdw — va fi lansat 
din marele doc al Șantierului naval 
Constanța. El este una din cele mai 
reprezentative structuri sudate, din 
cele 16 milioane de tone ce trebuie 
să le realizăm. în anii urmă
tori va trebui să producem in 
ritmurile și în condițiile de efi
ciență ale țărilor avansate. în lumina 
acestor țeluri cuprinse în documen
tele de partid și de stat, Institutul de 
sudură și încercări materiale, I.S.I.M. 
Timișoara, creat pentru a satisface 
necesitățile de cercetare tehnologică 
pentru întreaga industrie, lucrează, 
în medie, cu circa 75 la sută din ca
pacitatea sa pentru întreprinderile 
constructoare de mașini, iar restul de 
25 la sută pentru unitățile din indus
tria chimică, construcții industriale, 
metalurgie, transporturi și altele. A- 
ceastă distribuție a capacității de cer
cetare este corelată cu ponderea pro
ducției de structuri sudate a diferi
telor ramuri industriale.

O dovadă a faptului că tematica 
institutului este în corelație cu direc
țiile fundamentale ale dezvoltării in
dustriei românești o reprezintă rezul
tatele de pînă 
cut, de pildă, 
teme din cele elaborate de institut a 
condus la sporuri de producție de 
53,5 milioane lei, valorificarea altor 
5 teme a însemnat o reducere a im
porturilor cu 9.5 milioane lei valută 
și prin valorificarea unei teme s-au 
produs pentru export bunuri mate
riale în valoare de 61.7 milioane lei 
valută.

Cu toate acestea, o analiză recen
tă, făcută în lumina sarcinilor ac
tuale ale activității de inginerie teh
nologică, a evidențiat rezerve În
semnate pentru o valorificare și 
mai eficientă a rezultatelor obținu'e 
de I.S.I.M. Astfel, din temele pre
date beneficiarilor în ultimii 3 ani 
s-au selectat 3 categorii ; pentru ca
tegoria de teme care pot fi genera
lizate am oferit soluțiile noastre și 
altor posibili beneficiari. La cate
goria de rezultate care, după păre
rea noastră, nu au fost suficient de 
bine valorificate, cercetători și in
gineri tehnologi s-au deplasat la 
beneficiari pentru a stabili împre-

actualul cincinal, așa cum pre- 
documentele Congresului ai XI- 
industria noastră va produce 16

de acțiune, în vede- 
i bune valorificări a 
i în parte. Și. în sfîr- 
treilea grup de teme 
la număr, care nu au 
valorificate din dife- 

s-a stabilit împreună

ună planurile 
rea unei mai 
fiecărei soluții 
șit, pentru al 
— mai puține 
putut fi încă 
rite motive, s 
cu beneficiarul pentru fiecare temă 
un program și, de la caz la caz, s-a 
cerut sprijinul ministerelor și cen
tralelor interesate, pentru a face ca

lație automată pentru încărcarea prin 
sudare cu materiale rezistente la tem
peraturi înalte a supapelor de la mo
toarele navale.

Posibilitatea de a efectua cerce
tări integrate s-a mărit prin dez
voltarea bazei de producție a in
stitutului. Valoarea 
fabrică din institut in 
tru al acestui an este 
mare decît aceea din

producției de 
primul semes- 
de 1,8 ori mai 
perioada simi-

programe privind fabricația de echi
pamente de sudare, producția de 
materiale de sudare, standardizarea 
și tipizarea în sudură și încercarea 
metalelor, fabricația de echipamente 
pentru controlul structurilor sudata 
și pentru încercările de materiale.

După cum se știe, la Corisfătuirea 
de lucru din luna octombrie de la 
C.C. al P.C.R. consacrată activității 
în domeniul cercetării științifice și
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Rezultate și preocupări într-un domeniu 
de mare însemnătate pentru economie

STRUCTURILE SUDATE
acum. Anul tre- 
valorificarea a 3 și aceste rezultate să fie fructificate 

cit mai bine.
Cîteva exemple de teme recent 

finalizate arată rodnicia eforturilor 
principale pe baza cărora se dezvol
tă cercetarea tehnologică în acest do
meniu. Astfel, in vederea reducerii 
importurilor s-au elaborat o tehnologie 
și echipament pentru sudarea sîrmelor 
din cupru electrotehnic, cu diametre 
variind între 0,3 și 8 mm. în scopul 
creșterii gradului de automatizare și 
mecanizare a proceselor de sudare și, 
prin aceasta, al sporirii productivită
ții 
de 
de 
de 
drului șasiului automobilului de teren 
„ARO-240". Pentru sudarea automată 
a tijelor amortizoarelor de la autotu
rismul „Dacia-1300“ s-au pus la punct 
o tehnologie și un echipament de su
dare cu plasmă. în direcția măririi 
gradului de folosire a metalului au 
fost realizate o tehnologie și o insta-

Traian SĂLĂGEAN 
membru corespondent al Academiei, 

directorul Institutului de sudurâ 
și încercări materiale din Timișoara

muncii s-au elaborat tehnologii 
sudare cu arcul electric în mediu 
bioxid de carbon a rezervoarelor 
aer pentru autocamioane și a ca-

----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

tară a anului trecut. Se vede deci 
că există o orientare clară asupra 
elaborării unor cercetări integrate. 
Gradul de integrare va crește în 
viitorul apropiat prin dezvoltarea 
bazei proprii de producție a mate
rialelor de sudare. încă în acest an 
vom putea livra, pe lingă tehnologii 

7 și echipamente de sudare, și mate
rialele necesare, în cazui-tn- care a- 
ceste materiale nu sînt produse de 
întreprinderile specializate din țară.

Evident, aceste eforturi ale colec
tivului spre cercetare-dezvoltare se 
sincronizează permanent prin întîl- 
nirile ce se organizează periodic cu 
cadrele de specialiști din întreprin
deri și centrale industriale. De pil
dă, la întîlnirea ce a avut loc nu 
de mult s-au elaborat o serie de

proiectării tehnologice, ca și Ia ple
nara din 2—3 noiembrie, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat direc
țiile majore de acțiune pentru creș
terea substanțială a contribuției 
cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice la întreaga dezvoltare a 
societății noastre. în lumina acestor 
sarcini, comuniștii din institut, în
treg colectivul a dezbătut și anali
zat căile concrete de aducere la în
deplinire în mod exemplar a indi
cațiilor primite. în acest scop au fost 
reanalizate în 
toate temele 
1977.

Pornind de 
lui -general de a 
me minore și a 
am scos din tematica de cercetare 
unele teme de interes mai mic (fată 
de sarcinile actuale), pentru rezol
varea lor găsind o altă soluție decit 
cea de a ocupa forte din institut, 
în al doilea rînd, s-au redus peste 
tot unde a fost posibil termenele de

spiritul acestor sarcini 
pe anul în curs și pe

la indicația secretaru- 
nu se trata proble- 
nu se risipi forțele.

finalizare a rezultatelor cercetării. 
Acest lucru îl realizăm și cu spri
jinul studenților care studiază și lu
crează efectiv la noi în institut și 
cărora li s-au repartizat părți din 
diferite teme de cercetare, alese 
corespunzător stadiului lor de pre
gătire. O altă acțiune a fost aceea 
de a grupa mai multe teme mai 
mici, prin aceasta urmărindu-se o 
folosire mai eficientă a potențialu
lui de cercetare și inginerie tehno
logică de care dispunem. Prin aceste 
acțiuni inițiate la indicația secreta
rului general 
dem efecte 
tive ; astfel, 
sînt mai bine 
cetare de care dispunem și, de ase
menea, utilizăm mai eficient baza 
materială cu care este dotată uni
tatea noastră. în activitatea de inte
grare a învățămîntului cu cerceta
rea și producția sînt mai judicios 
folosiți și antrenați studenții din a- 
ceastă specialitate. La nivelul pro
ducției de structuri sudate, efectele 
acestor măsuri și acțiuni în acest 
cincinal al afirmării ample a revo
luției tehnico-științifice vor fi con
cretizate în sectorul sudură prin 
creșterea productivității muncii cu 
cel puțin 15 ta sută ; reducerea cu 
minimum 12 ta sută a cheltuielilor 
pentru energie electrică 1a fiecare 
tonă de structură sudată ; diminua
rea consumurilor de metal de a- 
daos ta tona de structură sudată cu 
cel puțin 10 1a sulă. Menționăm că, 
paralel cu aceste efecte economice, 
se vor urmări îmbunătățirea tehno
logiilor, creșterea competitivității 
lor.

în 
cini 
față _____ , ______ ,
institutul va trebui să ajungă la o 
capacitate dublă față de acest an. 
Cercetările efectuate vor duce Ia 
sporirea productivității muncii în do
meniul sudurii cu 40 ta sută ; creș
terea gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de sudare șl 
de control al calității cu 45—50 la 
sută ; ridicarea eficienței folosirii 
echipamentelor de sudare cu 60—65 1a 
sută. Avînd clar definite țelurile și 
mijloacele umane și materiale pentru 
atingerea lor, întreg colectivul institu
tului este convins că Ie va realiza și 
depăși.

al partidului întreve- 
economice semnifica
ta nivelul institutului 
folosite forțele de cer-

perspectivă, institutul are sar- 
care cresc in 1977 cu 22,5 la sută 
de acest an. Ca urmare, în 1980,
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ritm de peste 11 la sută, existind 
perspectiva ca pină la sfirșitul anu
lui să se obțină o producție su
plimentară de peste 10 miliarde lei. 
Cu rezultate deosebit de bune se în
cheie acest an și in agricultură, scon- 
tindu-se pe o producție de cereale de 
circa 19—20 milioane tone — nivel 
fără precedent în istoria țării.

Răspunzind chemării Congresului 
de a face ca actualul cincinal să de
vină un „cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice“. al unei eficiente e- 
conomice superioare, oamenii mun
cii se preocupă tot mai stăruitor și 
acționează cu tot mai mult succes 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
a calității produselor, promovarea 
tehnologiilor moderne, dezvoltarea 
creației tehnice originale, folosirea 
intensivă a capacităților de producție 
și a timpului de lucru, creșterea în 
ritm susținut a productivității mun
cii, reducerea consumurilor și a chel
tuielilor, gospodărirea judicioasă a 
tuturor mijloacelor materiale și fi
nanciare.

Potrivit orientărilor de ansamblu 
ale Congresului, au fost elaborate un 
șir de programe speciale care asigu
ră o concentrare a eforturilor spre 
soluționarea unor probleme majore ; 
în acest cadru se înscriu programe
le pe ramuri, subramuri sau grupe 
de produse, programele pentru creș
terea productivității muncii, pentru 
reducerea costurilor de fabricație, 
programele de lungă perspectivă pen
tru dezvoltarea zootehniei, conserva
rea și (dezvoltarea fondului forestier, 
amenajarea bazinelor hidrografice 
etc.

Perioada care a trecut de la Con
gresul ați XI-lea a relevat pregnant 
relația indisolubilă dintre sporirea 
potențialnlui economic al țării și ri
dicarea n'jvelului de trai al celor ce 
muncesc. Succesele obținute in dez
voltarea economică fac posibilă și în 
cincinalul actual, ca și în cel ante
rior. creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Pe baza 
sporirii în ritm susținut a venitului 
național, se va trece din anul viitor 
la majorarea retribuțiilor. In ce pri
vește aprovizionarea populației, un 
complex de. măsuri, între care pro
gramul special care a fost adoptat de 
plenara C.C. al P.C.R. de la începu
tul acestei temi, va asigura satisfa
cerea la un nivel superior a cerințe
lor de produce agroalimentare și bu
nuri de consutm. Ca urmare a acțiu
nii de reducere a costurilor investi
țiilor, inițiată potrivit hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv, se vor rea
liza suplimentar față de prevederile 
cincinalului 160 000 de locuințe. Re
centa plenară a configurat căile 
concrete prin care să se ajungă trep
tat. începind din 1977, la reducerea 
săptămînii de lucru. O dată mai mult 
se dovedește că tot ceea ce se pro
iectează și se înfăptuiește în țara 
noastră are drept țel suprem omul, 
imbunățățirea continuă a condițiilor 
lui de muncă și de viață.

Anii care au trecut de la Congre
sul al XI-lea al partidului au mar
cat noi progrese în adîncirea de
mocrației socialiste, considerată de 
partid — așa cum se arată in Pro
gramul P.C.R. — „un factor esențial 
șl o necesitate obiectivă în făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate". Asemenea evenimente im
portante care au avut loc în această 
perioadă, precum alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare, sesiunile Ma
rii Adunări Naționale, consfătuirile, 
la nivel național pe ramuri de acti

vitate. congresele unor organizații de 
masă — sindicatele, U.T.C.-ul și U- 
niunea Asociațiilor Studenților Comu
niști, cooperația de consum, coope
rația meșteșugărească — Congre
sul deputaților consiliilor popu
lare județene și Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, largi 
forumuri colective incununînd dezba
teri la care au participat milioane de 
oameni, au marcat antrenarea ne
mijlocită a maselor celor mai largi 
la conducerea treburilor țării. Pe 
linia perfecționării cadrului organi
zatoric al participării întregului 
popor la conducerea vieții econo- 
mico-sociale, este semnificativ fap
tul că a fost creată Camera legis
lativă a consiliilor populare și s-a 
hotărît instituționalizarea Congresu
lui deputaților consiliilor populare 
județene și a Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, prin 
organizarea lor periodică, la inter
vale de 5 ani.

Adoptarea a numeroase legi (prin
tre care noua lege electorală, legea 
sistematizării, legea privind încadra
rea în muncă) ilustrează procesul de 
continuă perfecționare a legislației 
socialiste. în conformitate cu reali
tățile noi ale societății noastre so
cialiste.

După cum este cunoscut, Congresul 
al XI-lea al P.C.R. a abordat o arie 
foarte largă de probleme ; pe lingă 
multiplele aspecte ale vieții econo
mice și sociale, el s-a, ocupat de via
ta spirituală a societății, de formarea 
omului nou. ca latură esențială a o- 
perei de edificare a socialismului. In 
acest sens, Congresul a jalonat o- 
rientări fundamentale în domeniul 
dezvoltării conștiinței socialiste, al 
perfecționării activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative, a adop
tat Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste, ca parte 
integrantă a Programului partidu
lui. Perioada care a trecut de 
la Congres relevă perseverența, in
tensitatea cu care s-a acționat pentru 
formarea omului nou, pentru genera
lizarea la scara întregii societăți a 
trăsăturilor morale înaintate.

Ca un eveniment marcant în via
ta ideologică și culturală a țării s-a 
înscris în acest răstimp Congresul e- 
ducației politice și al culturii socia
liste. care a îmbogățit bazele pro
gramatice ale activității educative. 
Organele și organizațiile de partid, 
toți factorii educativi din societatea 
noastră au dobîndit un instrument 
deosebit de prețios în activitatea 
lor prin Programul de măsuri pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste în domeniul muncii ideo
logice, politice și cultural-educative, 
elaborat sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
adoptat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., program care, materializînd 
orientările stabilite de aceste înalte 
foruri și sintetiZînd concluziile ex
perienței hoastre acumulate în'mun
ca practică de educație, stabilește 
într-o viziune unitară sarcini precise 
pentru toate sectoarele acestei acti
vități.

Așa cum se știe, în cadrul lucrări
lor Congresului al XI-lea un loc im
portant au ocupat problemele vieții 
politice internaționale, documentele 
sale cuprinzînd o amplă analiză a 
principalelor procese din lumea 
contemporană, precum și o definire 
clară, de principiu, a pozițiilor fun
damentale ale partidului și a politicii 
României pe arenă mondială. în
treaga desfășurare a vieții interna

ționale în răstimpul care a trecut de 
la Congres confirmă intru totul jus
tețea acestor aprecieri și orientări.

Potrivit liniei programatice funda
mentale trasate de Congres, partidul 
și statul nostru au acționat și acțio
nează neabătut pentru extinderea 
și aprofundarea neîntreruptă a prie
teniei, solidarității și conlucrării fră
țești cu toate țările socialiste — mo
mente de cea mai mare însemnătate 
în evoluția ascendentă a acestor re
lații marcînd întîlnirile și convorbiri
le secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu conducătorii 
unui șir de țări socialiste. Chiar 
aceste zile au consemnat, ca noi și 
valoroase contribuții în această pri
vință, întîlnirile și convorbirile prie
tenești avute pe pămîntul țării noas
tre de tovarășul .Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
desfășurarea la București a Consfă
tuirii Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Totodată, agenda activității interna
ționale a României înscrie eforturi 
perseverente și rodnice pentru inten
sificarea legăturilor cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării independen
te, cu țările nealiniate, pentru extin
derea cooperării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială. în 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice, pentru întărirea colaborării 
și solidarității cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu toate par
tidele socialiste și democratice, cu for
țele progresiste, revoluționare, antijm- 
perialiste din întreaga lume. Prin 
multiplele inițiative, propuneri și ac
țiuni internaționale, in care și-au 
găsit concretizare orientările progra
matice ale Congresului al XI-lea — 
între care cele privind instaurarea u- 
nei noi ordini economice internațio
nale, înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, îm
bunătățirea și democratizarea activi
tății O.N.U. și întărirea rolului său în 
realizarea colaborării între toate sta
tele — România a adus o con
tribuție substanțială la eforturile 
pentru întărirea securității în Eu
ropa și în lume, la stimularea 
cursului spre destindere, la edificarea 
unor relații interstatale de tip supe
rior, bazate pe principiile deplinei e- 
galități în drepturi și respectului re
ciproc, Ia edificarea unei lumi mal 
bune și mai drepte, a unei păci traini
ce în lume. Bogata activitate desfă
șurată și în acești ultimi doi ani pe 
plan internațional a făcut să crească 
și mai mult prestigiul României, ex
primat în înaltele aprecieri făcute pe 
toate meridianele globului la adresa 
politicii externe românești, a princi
palului ei autor și exponent, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Prin tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se - înfăptuiește în cela 
mai diverse sectoare de activitate, 
cei doi ani care au trecut de la 
Congresul al XI-lea învederează cu 
deosebită forță acea realitate fun
damentală a societății noastre ce 
o constituie unitatea de nezdruncinat 
a întregii națiuni in jurul încercatei 
sale avangarde — Partidul Comunist 
Român. întărirea continuă a acestei 
unități, hotărîrea cu care clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, urmează partidul și 
transpun în viață politica sa consti
tuie garanția că sarcinile mari și com
plexe trasate de Congresul al XI-lea 
vor fi înfăptuite integral, asigurînd 
astfel înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea socialismului și comu
nismului.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Pă
rinții teribili — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Marcella Crudeli (Italia) 
— 20.
• Opera Română : Năpasta — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19.30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Titanic vals — 19.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma-
gheru) : Adio, Charlie — 19.30,
(sala Studio) : Spectacol de poezie 
și muzică — 19.
• Teatrul Giuleștl : Patima roșie 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cînta- 
rea României. Recital : Tudor 
Gheorghe — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : O poveste cu cîntec — 
10. Bu-Ali — 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.

cinema

„ROMANIA-FILM" prezintă :

ÎN ZORI'„DIN ZORI

produefie a studioului „Mosfilm" ; cu : Nikolai, Pastuhov, Liubov Sokolova, Janna Proho- 
renko ; regia : Gavril Eghiazarov

Activitate la cercul de radioamatori și la cineclub, în cadrul Casei de culturâ din Lugo|
Foto : S. Cristian

Recitind astăzi, cu ochii 
maturității tîrzii, noua edi
ție a autobiografiei lui 
Nicolae Iorga, am ajuns a- 
bia să înțeleg covîrșitoarea 
ei cuprindere, precum și 
locul înalt pe care-1 deține 
între operele analoage ale 
culturii europene. Cineva a 
ccmparat-o cîndva cu fai
moasa confesiune poetică a 
lui Goethe, cu Poezie și a- 
devăr (Dichtung und Wahr- 
heit), și alăturarea ni se 
pare absolut firească. Nu e 
locul aci să cîntărim ase
mănările și deosebirile din
tre cele două cărți, desigur, 
dar, păstrînd proporțiile, 
ponderea în cultura româ
nă a pasionantei mărturi
siri întreprinse de marele 
istoric este cel puțin tot a- 
tît de însemnată cit a fost 
în cultura germană retros
pectiva privire, literar fixa
tă, a olimpicului poet de la 
Weimar. Căci autobiografia 
lui Iorga nu rămîne prinsă 
în granițele pe care sin
gur și le-a stabilit numin
d-o cu simplitate, cu mo
destie, „O viață de om așa 
cum a fost". Ea nu mai 
vorbește despre o existență 
individuală în sine, desfă
șurată pe propriile ei coor
donate și finind seama 
doar de țelurile propuse 
ori atinse, de înălțări ori 
căderi, de iluzii și dezamă
giri, de împlinire. Firește, 
viața aceasta este în carte 
și constituie axul, sau mai 
degrabă spirala tumultuoa
să a ei. Mai vizibilă la în
ceputuri, în copilărie și a- 
dolescență, în timiditatea și 
Up'a de comunicare care-l 
făceau pe tînăr să sufere, 
în dezorientarea ce-i stăpi- 
nea singurătățile și umilin
țele indurate, existența pro
prie capătă parcă, în chip 
paradoxal, mai multă forță 
în anii studenției și după 
aceea, dar parcă și dispare 
ca existență individuală, 
devenind ung cu istoria 
unei epoci. Se petrece cu 
tir.ărul care alege istoria 
(sau se simte împins către 
istorie) ca disciplină nu a 
manifestării sale, ci a rea
lizării sale ca om și savant 
un fenomen foarte curios 
și foarte expresiv în același 
timp pentru cultura româ
nească. Relatînd cu sinceri
tatea caracteristică intîm- 
plările îndreptării sale în
spre istorie. Iorga spune cu 
oarecare uimire, obiectivîn- 
du-se față de drumurile 
foarte multe și încurcate 
ale primelor activități, cum 
era purtat ici și colo, cu li
cențe și doctorate, dar în 
fapt căutind la nesfirșit, cu 
o sete insațiabilă, veștile 
despre noi și istoria noas
tră. Un capitol mai cu sea
mă, Multe drumuri străine, 
mi se pare că aruncă o lu
mină în plus asupra unor 
articulații ale orientării tî- 
nărului savant. In Italia, 
unde cerceta documente 
pentru cruciade, a făcut 
descoperiri despre stolnicul 
Constantin Cantacuzino la 
Bologna. De acolo a trecut 
la Ragusa. S-a îndreptat 
apoi spre Lemberg, Cra
covia, Konigsberg, Viena, 
Haga, minat ca de o ne
liniște. Și cu o deosebită 
emoție s-a întors spre Bra
șov. unde a pornit să inves
tigheze vechile, trainicele 
dovezi ale românilor de a- 
colo. Tot mai mult, ca o 
obsesie, începe să lucreze 
un imbold lăuntric, îndem- 
nind spre lărgirea cunoș
tințelor de istorie naționa
lă pentru el, dar și pentru 
ceilalți. Treptat, se închea
gă o concepție, neformulată 
ca atare, din oroarea de 

dogmatism a omului de ști
ință și a literatului care 
evita „tot ce ar fi putut să 
semene că are acest carac
ter de înnoire voită, codifi
cată și proclamată". Dar 
mereu răsună printre rîn- 
durile tumultuoase cuvin
tele unei permanente pro
fesii de credință, științifice, 
morale, cetățenești, umane, 
definind o activitate închi
nată in mod esențial în
cercării de regenerare a 
românilor. Frecventele a- 
nalize atît de realiste, de 
lucide asupra stării social- 
politice a României la coti
tura dintre cele două se
cole, și din care înțelegi 
pasiunea ziaristului și a o- 
mului politic de mai tîrziu, 
te fac să așezi acele pagini 
de protest, de strigăt, in

NOTE DE LECTURA

Nicolae IORGA

„0 viață de om 
așa cum a fost“

tr-o descendență certă a 
publicisticii eminesciene. 
Cu atît mai mult cu cit, 
peste tot, dominatoare, 
stăpinește ideea națională, 
crescută organic din cerce
tarea istorică transformată 
tot mai intens în date fun
damentale, decisive ale vie
ții, ale realității. Și cum 
la aceasta se adaugă o cu- 
noaștere mereu mai de a- 
proape a tuturor colțurilor 
țării și cum de sub îm
prejurările urîte, meschine 
ale contemporaneității, el 
năzuia mai sus. fiindcă în
vățase lecția neamului „a- 
colo. în umbra vechilor zi
duri și între oameni care 
vorbeau de trecutul nostru 
prin însăși înfățișarea lor, 
prin fiecare cuvînt din gra
iul lor bogat în aceeași mă
sură ca și cea mai cuprin
zătoare de trecut din in
scripțiile de deasupra por- 
talelor".

Se petrecea, astfel, o os
moză de un fel deosebit 
(care s-a petrecut probabil 
și în Bălcescu sau Emines- 
cu), între faptele istoriei, 
strînse și interpretate cu 
rigoare și pasiune din ar
hivele străine și mai ales 
din cele vii ale oamenilor 
și locurilor patriei, atît de 
atent, de adine cunoscute 
și conștiința • istoricului, 
care se structura și creștea, 
hrănită de substanța pre
țioasă a acelora. De altfel, 
istoricul însuși vorbea ex
plicit despre această meta
morfoză ce se săvîrșea ..pe 
neștiutele din ostenelile zil
nice ale profesorului și cer
cetătorului științific. Și fie
care din cărțile nouă, care 
se îmbulzeau. însemna o 
etapă a acestei prefaceri 
în tot mai larga des
facere de orizonturi". Din 
paginile furtunoasei de
veniri se degajă o di
recție a spiritului isto
riei românești care se im
pune conștiinței istoricului, 
intr-un fel irezistibil, ca o 
poruncă venind de demult 

și de departe, din străfun
dul generațiilor unui neam. 
Se petrece, sub ochii noș
tri, o cucerire a unei minți 
cercetătoare, .deschisă spre 
argumentul peremptoriu al 
adevărului științific, de că
tre suma adevărurilor isto
riei naționale.

Vocația de istoric a lui 
Nicolae Iorga se conturează 
la chemarea imperioasă a 
surselor care parcă îl aș
teptau pentru a i se revela 
și, curind, savantul înțele
gea că trebuia să devină, cu 
toate capacitățile rarei sale 
înzestrări, martorul unei 
istorii, încărcat de răspun
derile acestei calități. E 
unul din gîndurile-laitmo- 
tiv ale cărții, doveditor de 
întilnire și inserție întră 
istorie și tălmăcitorul ei.

în această ipostază aflat.
Iorga a resimțit necesita
tea interioară de a lucra și 
ca un colaborator al isto
riei românești vechi și al 
celei contemporane, pe li
niile suitoare ale unei e- 

« poci ce avea să culmineze 
cu unirea cea mare, de 
după primul război mon
dial. Și din această per
spectivă și cu această vizi
une a unei transformări 
benefice pe drumul istoriei 
poporului român, viața lui 
a devenit una cu fluxul a- 
tit de puternic, dar și tra
versat de atîtea contradic
ții, pe care omul, intelec
tualul și omul politic al 
vremii ar fi fost greu să 
nu le împărtășească. Intr-a
devăr, in tălăzuirile dece
niilor dinaintea primului 
război mondial, „purtat de 
acea imperioasă nevoie de 
renovație, pornind de la 
factorul moral ca să se a- 
jungă la noile instituții, 
sprijinite, în chip original, 
pe tradiția în viață și pe 
realitatea în sfîrșit recu
noscută". istoricul își con
stituia, încă din anii revis
telor Semănătorul și Nea
mul românesc, un crez Na
țional și politic personal, 
care urma să-i lumineze 
calea în viitor. Dincolo de 
fireștile limite ale unei gîn- 
diri ce încerca ieșirea din 
cețosul peisaj politic al 
timpului cu soluții destul 
de subiective se desemna 
însă un țel prim, major, al 
realizării prin luptă a ac
țiunii Unirii. Și crezul na
țional al aceluia care cu
noștea mai bine decît 
oricine îndreptățirile stră
vechi și aspirația neîntre
ruptă a unui popor vre
melnic despărțit a fost în
tărit de actul însuși al 
Unirii și s-a dovedit vala
bil și in perioada dintre 
cele două războaie. Dar 
crezul politic al lui Iorga. 
neferit de anumite erori și 
contradicții, ca și de o 
considerabilă doză de su

biectivism, vizibilă în pa
ginile cărții, a urmat soarta 
oscilantă a atitor convingeri 
politice, împărtășite de 
destui intelectuali români 
de primă mărime dinainte 
și după primul război mon
dial. Totuși, din cînd în 
cind, glasul său profetic se 
ridică în acei ani grei cind 
forțe obscure pindeau și a- 
menințau istoria modernă 
a poporului român, încer- 
cînd s-o abată înspre ex
treme politice incompatibile 
cu democratismul funciar 
al gîndirii poporului nostru. 
Și istoricul care năzuia să 
arate și să explice lumii 
„sinteza românească" în i 
toată specificitatea ei sim
țea primejdia dezbinărilor 
politice și a instaurării dic
taturilor de tip fascist în 
Europa și în România și 
începea să tragă semnale 
de alarmă încă din foile 
cărții de față.

Toate se simt, se prefigu
rează, se leagă, se enunță 
in autobiografia iorghiană, 
ca intr-o istorie prescurtată 
a unei grele și complicate 
etape de viață românească. 
Torentul de fapte, de ima
gini se desfășoară cu o for
ță care nu suportă obsta
cole și cu o coeziune in
ternă reală, structurat to
tuși de o devenire indivi
duală care încearcă obiecti
vizarea și ridicarea unei 
conștiințe pînă in planul 
necesității obștești, națio
nale, și de cîteva mari, 
constante ginduri din sfera 
prețioasă a valorilor etice. 
Și o lume întreagă ni se 
înfățișează prin condeiul 
istoricului literat, oameni, 
și instituții, și fapte, arătate 
într-o lumină severă de in
cisivul spirit critic al ce
luia care are curajul să se 
judece la fel și pe sine. 
Galeria de portrete e uria
șă, fixată de o putere de 
observație exactă și oferind 

. in același timp pe spații 
mai largi, păstrînd pentru 
noi personajele care au fă
cut substanța vremii ace
leia.

Fragmente de biografii, 
ca în istoricii antichității, 
întăresc și însuflețesc por
tretele, făcînd marea plă
cere a lecturii unui text 
greu în savantele lui rami
ficații.

O carte pasionantă, o 
carte exemplară, de educa 
tie superioară, in spiritul 
unui civism de rară cali
tate, al unei angajări ne
condiționate în slujba po
porului, căci simți că fina
lul vieții autorului nu pu
tea fi altul, în condițiile 
istorice date, decît cel de 
jertfă care a fost. O carte 
de istorie. în care istoria 
este înțeleasă în- virtuțile 
ei cele mai înalte, umanis
tice, de disciplină formativă. 
O carte veche, prețioasă în 
mărturia ei dramatică, vi
brantă, ca acelea pe care le 
dorim pentru tineretul nos
tru, al lumii socialiste.

Ediția, remarcabil făcută, 
de Sanda și Valeriu Râ- 
peanu (editura „Minerva"), 
se bucură de un aparat de 
note extrem de bogat, de 
exact, indispensabil înțele
gerii actuale a cărții pre
lungite astfel pînă în epoca 
noastră și de un amplu 
studiu introductiv, expli- 
cind locul acestei opere în 
creația istoricului și scrii
torului. Apariția în aceste 
condiții a autobiografiei 
lui Nicolae Iorga este în- 
tr-adevâr un act de cultură.

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

BilllBBSKBaHB ■ ■■■■■■
Prevederea din Programul de mă

suri ca în perioada 1976—1978 să se 
incheie acțiunea de asigurare a tu
turor disciplinelor cu manuale și 
cursuri, inclusiv cu caiete de lucrări ’ 
practice, reliefează importanța deo
sebită și — drept urmare — urgen
ta pe care o comportă elaborarea a- 
cestor lucrări pentru învățămintul 
superior, aflat, cum se știe, cel mai 
mult sub incidența progresului so
cial, științific, tehnic etc. Iată de ce, 
in etapa actuală, organismele de 
specialitate se preocupă intens de 
măsurile necesare realizării in con
diții optime a acestei sarcini.

Citeva cifre extrase din statis
ticile de resort probează urgența 
acestor sarcini. De pildă, la începutul 
acestui an de invățămînt. existau încă 
un număr relativ mare de instituții 
universitare ale căror discipline aco
perite cu manuale și cursuri proprii 
nu atingeau nici cel puțin un procent 
de 50 la sută (I.M.F. Tg. Mureș — 25 
Ia sută. Universitatea din Craiova — 
31 la sută. Universitatea din Cluj-Na- 
poca — 45 la sută. Universitatea din 
Galați — 48 la sută Universitatea 
din Timișoara — 49 la sută ș.a.), in 
timp ce altele depășeau cu puțin 50 
la sută. In învățămintul de subingi- 
neri. procente'e coboară pină la 14, 
15 și chiar 10.9 la sută. Desigur. în 
toate aceste cazuri nu se poate a- 
firma că studenții n-ar avea mate
rial de lectură. Caracterul unitar șt 
sistematic al învâțămintului nostru • 
superior nu numai că îngăduie, dar 
și reclamă ca aprofundarea discipli
nelor universitare pe calea studiului

individual să fie efectuată inclusiv 
prin consultarea cursurilor editate 
sub egida instituțiilor cu profil simi
lar din alte centre universitare. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că un 
adevărat studiu individual nu se poa
te limita niciodată doar la cursurile 
de specialitate. Dar dacă adăugăm 
acestor aspecte faptul că nici în ceea 
ce privește acoperirea disciplinelor

rit oferă implicit posibilitatea unor 
analize aprofundate și deci a unor 
confruntări valorice, delimitează con
cret stadiul actual și sarcinile dez
voltării unei discipline, se oferă ca 
punct esențial de referință pentru 
eforturile consacrate adîncirii proce
sului de integrare a învățâmîntului 
cu producția și cercetarea, cu impli
cațiile educative firești.

gramatic" redactarea cursurilor. „A- 
cademia de studii economice — ne 
spunea tovarășul Nicolae Bratosin, 
redactor-șef la Editura didactică și 
pedagogică — în urma analizelor 
preliminare, a propus pentru pianul 
pe anul 1977 nu mai puțin de 39 ti
tluri de cursuri, dar dintre acestea, 
la ora actuală, nu știu dacă mai mult 
de 7 au manuscrisele definitivate, cu

un obiectiv „ta zi" In Învățămintul superior:

Editarea neîntârziată 
a tuturor cursurilor universitare

cu manuale și cursuri editate de alte 
instituții universitare, rezultatele nu 
sint cele dorite (pe ansamblu, pro
centul este de 30 la sută) înțelegem 
și mai bine că datoria fiecărui ca
dru didactic de a-și edita cursul nu 
are doar un caracter facultativ. O 
asemenea îndatorire are in vedere 
mai ales faptul că ea condiționează 
o intensă emulație și. ca atare, per
fecționarea de ansamblu a activității 
universitare. Cursul redactat și tipă-

Și totuși nu o dată senatele sau 
consiliile profesorale explică imposi
bilitatea intervențiilor practice în 
sprijinul perfecționării conținutului 
științific, al ținutei educative speci
fice unor discipline, tocmai prin fap
tul că obiectul ca atare — respectiv 
cursul — tipsește. Și lipsește nu nu
mai datorită elaborării unor noi pla
nuri și programe de invățămînt. ci 
îndeosebi pentru că unii dintre mem
brii corpului profesoral amină „pro-

toate că scadența ultimă a fost 1 iu
lie 19Î6“.

Pe de altă parte însă, nu e mai 
puțin adevărat că și dacă ar primi la 
timp un număr cit mai mare de ma
nuscrise, editura, prin sfera ei limi
tată de cuprindere, nu le-ar putea 
face față. Tocmai de aceea, institu
țiile de învățămint superior au fost 
dotate cu mijloace de multiplicare, 
in scopul tipăririi Întregului necesar 
de cursuri și caiete de lucrări prac

tice proprii. Dacă, de pildă, în
tre anii 1971—1975, editura a ti
părit 467 titluri de manuale și 
cursuri, în atelierele de multiplicare 
au apărut 7 463 de titluri. Mai mult 
încă, această primă etapă «este con
cepută ca factor indispensabil pentru 
stimularea și selectarea celor mai 
valoroase lucrări, așadar, un auten
tic „laborator de încercare" menit să 
valideze eforturile de creație univer
sitară. Dar, din/păcate, și. aici dăi
nuie aceleași carențe : lia nivelul 
unui singur an — 1974 — (Universi
tatea din Craiova a tipărit 94 de ti
tluri din cele 206 planificate, Univer
sitatea din Cluj-Napoca 88 din 120, 
Universitatea din Iași 112 din 200 
ș.a.m.d. Așa se face că, practic, la 
ora actuală nici uni dintre cele 42 
instituții de invățămînt superior 
din întreaga (ară nu are toate disci
plinele acoperite cu manuale și 
cursuri universitare, fie acestea 
proprii, fie editate de alte instituții 
de invățămînt.

Este evident că remedierea acestei 
situații reclamă un stil de lucru cu 
adevărat universitar : spirit de răs
pundere asociat unei conlucrări 
largi, inclusiv între mai multe cen
tre universitare chemate să colabo
reze mai strîns în elaborarea lucră
rilor științifice și didactice, proces 
in cșre consiliile și senatele univer
sitare. dar mai ales colectivele de 
catedră se cer implicate nemijlocit — 
nu formal, ca simple organe de avi
zare — prin întreaga lor competență 
și autoritate.

Miliai IORDANESCU

Turneul teatrului
La invitația Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, in 
cadrul Zilelor artei teatrale din 
R.D. Germană în Republica So
cialistă România, va întreprinde 
un turneu Berliner Ensemble. 
La Iași, în sala Teatrului Na
tional „Vasile Alecsandri" va 
avea loc luni, 29 noiembrie 1976, 
ora 19,30 un spectacol cu „Dom
nul Puntilâ și sluga sa Matti" 
de Bertolt Brecht, muzica Paul 
Dessau, iar în ziua de marți, 30 
noiembrie 1976. ora 19,30 se va 
prezenta „Mama" de Bertolt 
Brecht, muzica Hanns Eisler. La 
Brașov, în sala Teatrului dra
matic, este programat pentru 
vineri, 3 decembrie 1976, ora ’ 
19,30, spectacolul cu piesa 
„Mama", iar sîmbătă, 4 decem
brie 1976, orele 15,30 și 20, 
„Trezirea primăverii" de Frank 
Wedekind. La București, în sala 
mică a Teatrului National „I. L. 
Caragiale", luni 6 și marți 7 
decembrie 1976, la ora 19,30, sint 
programate reprezentații cu 
„Domnul Puntila și sluga sa 
Matti", iar miercuri, 8 decem
brie 1976, ora 19,30, ansamblul 
prezintă piesa „Mama".

Berliner Ensemble
Biletele se vînd, pentru Iași 

și Brașov, la. agențiile teatrale 
din localitățile respective, iar 
pentru București, la tasa ARIA 
din Calea Victoriei 68—70. tel. 
13 53 75. în imagine : moment 
din spectacolul „Mama" de 
Bertolt Brecht.

• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : SCALA — 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18;
20.15.
• Expediția dispărută : FESTI
VAL — 9,30; 12,30; 16; 19.30.
• Din zori în zori : VICTORIA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• întoarcerea panterei roz : LU
CEAFĂRUL - 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 8.30; 11;
13.30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI - 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45.

- • Fratele meu are un frate for
midabil : LUMINA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20.
• Salvo D’Acquisto : SALA PA
LATULUI — 20.15, CENTRAL — 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18.15: 20.30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
• Nunta de piatră, Duhul auru
lui : EFORIE — 9.30; 12,45; 16;
19.15.
• Expresul bulgărilor de zăpadă :
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Gala filmului din R. P. Albania 
„Fire care se rup" : CASA FIL
MULUI — 20.
• Premiera : CASA FILMULUI — 
10; 12, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,15. MELODIA — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Pe veci al tău î BUZEȘTI — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.15, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.30; 11,15: 17.30.
• Pintea : DOINA — 13; 15,15;
19.45.
• Montparnasse 19 —• 10; 12, Oliver 
(ambele serii) — 14,15. Capcana —
18.45, Duel straniu — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Războiul meu, dragostea mea : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15.
• Momeala : DACIA — 9; 1<,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir : BUCEGI — 15,30;
17,45; 20.
• Pinocchio : BUCEGI — 10.15.
• Dacă tace cîntărețul : UNIREA
— 15.30; 17,45; 20.
• Cangurul : DRUMUL SĂRII — * * 
15,30; 18; 20.15.
• Țara îndepărtată : FERENTARI
— 15,30: 18; 20,15.
• Noaptea americană : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.
• Tănase Scatiu : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19. VOLGA — 9,30; 12.30; 
16; 19,15, MIORIȚA — 9: 12; 16; 19.
• Ultima noapte a singurătății : 
PACEA - 16; 18; 20.
• Stropitoarea portocalie : PA
CEA — 14,30.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
CRINGAȘI — 17.
• întoarcerea marelui blond : 
FLOREASC^. — 15,30: 18; 20,15.
• Spartacus : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : MOȘI
LOR - 15,30; 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate : POPULAR
— 15,45; 18.
• Ultimele zile ale verii : POPU
LAR — 20,15.
• Osînda : MUNCA — 15,30; 18;
20,15.
• Călărețul fără cap : COSMOS — 
18; 20,15.
• Mica sirenă : COSMOS — 15,30.
• Apașii : FLACĂRA —- 16; 18; 20.
• Program de desene animate : 
FLACĂRA — 14,30.
• Cei patru mușchetari : ARTA
— 15,30: 17,45; 20.
• „Stejar" — extremă urgență : 
VITAN — 16; T8; 20.
• Ilustrate cu flori de cimp : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Oameni respectabili : PRO
GRESUL — 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
• Program de desene animate : 
PROGRESUL — 9.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați 
binevoit a mi. le adresa cu ocazia sărbătorii independenței Libanului și vă 
rog să acceptați urările sincere pe care le formulez pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Libaneze 

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mănescu, 1
Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru felicitările transmise, 

!n numele Guvernului Republicii Socialiste România șl al dumneavoastră 
personal, cu ocazia numirii mele, din nou, în funcția de președinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

In spiritul concluziilor celui de-al XV-lea Congres al Partidului 
Comunist Cehoslovac și al dorinței unanime a poporului nostru, 
exprimată în succesul alegerilor de deputați pentru organele reprezentative, 
vom adinei și întări relațiile internaționale frățești cu țările comunității 
Socialiste și vom dezvolta continuu colaborarea multilaterală dintre 
Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, in folosul 
popoarelor ambelor noastre țări și în interesul cauzei socialismului și al 
păcii în lume.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

PE SCURT, DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEH" TRANSMIT;

„STUDENT AUTOSERVICE”
La Facultatea de subingineri din 

Pitești a fost dată în folosință o sta
ție de testare, revizie, reparare și 
expertiză tehnică a autoturismelor — 
„Student autoservice".

In cele două hale ale stației, stu
denții, cite 45 pe zi, lucrează în două 
schimburi, ajutați de profesorii lor, 
acordă asistență tehnică autoturisme
lor „Dacia" sub privirile posesorilor 
acestora. Noua unitate este dotată cu 
utilaje din cele mai moderne, achizi- 
ționatp din beneficiile realizate de 
institut din activitatea productivă a 
studenților. Incepînd de la proiect 
și pînă la montarea utilajelor, stația 
a fost realizată în regie proprie. 
Studenții care lucrează aici sint re- 
tribuiți cu 20 la sută din valoarea 
lucrărilor efectuate. (Gheorghe Cîr- 
stea).

LINII DE AUTOBUZE NOI 
LA HUNEDOARA

Cu sprijinul direct al cetățenilor 
au fost construite în acest an cinci 
noi stații pentru autobuze in cele mai 
solicitate puncte ale orașului Hune
doara. In același timp, odată cu do
tarea parcului auto al E.G.C.L. cu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
două asociații sportive ieșene

„Terom" și „Tepro" sint numele 
a două asociații sportive din orașul 
Iași, constituite în două din cele 
mai mari unități de pe platforma 
industrială a orașului — Combinatul 
de fibre sintetice și întreprinderea 
metalurgică de țevi — care concen
trează împreună cîteva mii de, oa
meni. Vîrsta medie a angajaților 
din cele două unități se situează 
intre 23 și 26 de ani. Ambele aso
ciații au. deci un teren deosebit de 
prielnic pentru desfășurarea unei 
activități bogate în vederea atragerii 
unui număr cit mai mare de oameni 
ai muncii la practicarea tuturor 
sporturilor. Cum își îndeplinesc ele 
misiunea ce le revine în acest 
sens ? Încercăm să definim activita
tea lor prin răspunsurile primite chiar 
de la cei investiți cu asemenea atri
buții.

— Dacă luăm în calcul toate 
competițiile proprii, precum și pe 
cele înscrise în ..calendarul ju
dețean" — ne spune tovarășul ingi
ner Gh. Duca, secretarul asociației 
..Terom" — putem spune că, în me
die, mai mult de jumătate din an- 
gajații combinatului nostru iau 
parte la diferite întreceri sportive.

— Oricit , ne-am străduit — avea 
să ne spună tovarășul Costică Niță, 
vicepreședintele asociației „Tepro" 
— n-am reușit să antrenăm la acti
vitatea sportivă de masă nici mă
car un sfert din totalul membrilor 
colectivului nostru.

— In organizarea secțiilor pe ra
muri de sport, a calendarului pro
priu de competiții — continuă ex
plicația Valerică Bălan, vicepre
ședinte al comitetului sindicatului 
de la Combinatul de fibre sintetice — 
ani pornit de la ideea să asigurăm 
tuturor angajaților posibilitatea de a 
lua parte, în timpul liber, in forme 
dintre cele mai variate, la practica
rea unui număr cit mai mare de 
sporturi.

Aflăm că aici, la Combinatul de 
fibre sintetice, s-a amenajat un 
club prevăzut cu săli pentru șah, 
tenis de masă, judo, popice etc. 
Apoi, secțiile pe ramuri de sport 
s-au înmulțit de la un an la altul. 

încă treisprezece autobuze noi, s-au 
creat posibilități pentru deschiderea 
unor noi trasee ale transportului în 
comun — cum este cel de pe ruta 
Centru — Poștă — Microraionul nr. 
6 — Gara C.F.R. — și introducerea 
transportului în ambele sensuri pe 
liniile autobuzelor nr. 3 și 5, ceea ce 
determină înlăturarea aglomerației. 
(Sabin Ionescu).

EXPOZIȚIE DE BUNURI 
DE LARG CONSUM

Recent, în cadrul modernului ma
gazin universal „Bucovina" din Su
ceava a fost inaugurată expoziția 
bunurilor de larg consum realizate 
în unitățile de profil ale județului. 
Cele 16 întreprinderi din județ ex
pun aici atît mărfuri aflate în pro
ducția curentă, cit și sortimente noi.

După cum am fost informați. încă 
din prima zi a început o largă ac
țiune de testare a opiniei vizitatori
lor. în scopul de a satisface în tot 
mai măre măsură gusturile cumpă
rătorilor. Tot aici vor avea loc dis
cuții și instructaje cu lucrătorii din 
unitățile de desfacere în scopul unei 
cit mai bune cunoașteri de către a- 
ceștia a calității mărfurilor. (Gheor
ghe Parascan).

Astăzi, numărul lor trece de zece 
(handbal, tenis de cimp, volei, bas
chet, popice, turism și orientare tu
ristică etc.) și cuprind atît pe anga
jați, cit și pe membri ai familiilor 
lor.

— In legătură cu baza materială 
pentru practicarea spărturilor și ih 
aer liber, nu avem prea multe tere
nuri — avea să ne explice Radu 
Precupel, membru în comitetul U.T.C. 
al combinatului de fibre sintetice. 
Totuși, am amenajat în incinta com
binatului, pe un spațiu restrîns, pa
tru terenuri, pe care le folosim pen
tru mai multe sporturi : handbal, 
volei, tenis, baschet și chiar pentru... 
patinoar. Dar pentru cel mai popu
lar sport — crosul — avem condiții 
,.ca la Olimpiadă", folosind cu suc
ces aleile combinatului pentru com
petițiile intersecții, precum și auto
strada care face legătura între plat
formă și oraș, pentru etapa finală.

Cîteva date statistice întregesc ex
plicațiile reprezentanților asociației 
„Terom" și demonstrează, totodată, 
că pentru practicarea sporturilor pot 
fi folosite nu numai baze moderne, 
ci și soluții mai simple. Bunăoară, 
de la începutul anului și pînă la 1 
noiembrie a.c., la competițiile inter
secții (volei, handbal, turism și o- 
rientare turistică, tenis de masă și de 
cimp, popice etc.) au luat parte peste 
2 000 de angajați, iar la cros, care 
s-a desfășurat în zece etape (din 
aprilie pînă în octombrie), tot 2 000.

— Oameni tineri și iubitori de 
sport sint și la noi — avea să ne 
spună N. Ape‘roaie, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea 
metalurgică de țevi. In primăvară, la 
finala pe municipiu a „Crosului tine
retului", am fost reprezentați de 2 fete; 
la „Cupa de iarnă" la schi am par
ticipat la faza pe municipiu și ju
deț ; la „Cupa metalurgistului" am 
antrenat, la cros, peste 200 de tineri. 
Participăm, de asemenea, și la com
petițiile pe municipiu la care sîntem 
invitați. Dar, trebuie să recunoaș
tem, n-am reușit sâ asigurăm o 
mobilizare pe măsura numărului 
mare de tineri existenți în între
prinderea noastră.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit o telegra
mă de mulțumire din partea pre
ședintelui Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Alois 
Indra, pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu ocazia realegerii sale in 
această funcție.

Protocol la am’aza ® fost 
semnat la București Protocolul de 
schimburi artistice pe anii 1977 și
1978, precum și preliminariile pe anul
1979. între Agenția română de im
presariat artistic — A.R.I.A. și A- 
genția ungară „Interconcert". Cu pri
lejul semnării au fost trecute în re
vistă realizările obținute în acest do
meniu în perioada precedentă, docu-

vremea
Ieri in țara : Vremea a fost rece, cu 

cerul variabil, mal mult acoperit. Au 
căzut ninsori temporare în Maramureș, 
Transilvania, Crișana, Banat, Oltenia 
șl Muntenia șl cu caracter Izolat în 
vestul Moldovei. Vîntul a prezentat in
tensificări temporare pînă la 70 kilo
metri pe oră în Crișana, zona de munte, 
unde a viscolit zăpada și pînă la 40— 
50 kilometri pe oră în Banat și vestul 
Olteniei. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între minus 5 grade 
la Cîmpulung și plus 5 grade la Sulina 
și Mangalia. în București : Cerul a fost

tv
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Zestrea Domniței 

Ralu“.
12,35 Muzică ușoară cu Dorina Varlam 

și Angela Chiochină.
12,50 Telex.

PROGRAMELE I și TI
In jurul orei 14,45 — Transmisiune di

rectă : Ceremonia plecării to
varășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită de prietenie în țara noas
tră.

încercăm să aflăm cauzele acestei 
slabe activități pentru o întreprin
dere atit de mare, care cuprinde nu
meroși angajați. Citeva secții pe ra
mură de sport sint create și aici — 
handbal masculin, tenis de cimp — 
dar antrenarea în mod organizat și 
permanent a unui număr cit mai 
mare de angajați la practicarea spor
tului, chiar în aceste secții, are un 
caracter sporadic. „Sîntem tare ne
căjiți — avea să ne mărturisească, 
în cele din urmă, C. Niță, vicepre
ședintele asociației. N-avem o bază 
sportivă proprie. Numai noi știm cit 
ne zbatem, de la o săptămînă la 
alta, să găsim un teren de închiriat 
pentru echipa de fotbal «Tepro», 
care activează în divizia C“.

Nu ne-am propus să discutăm aici 
despre necesitatea echipei de fotbal. 
Mai ales că am fost asigurați că 
unii angajați o iubesc și o încura
jează. Cei de la asociația sportivă 
invocă aceasta ca fiind cauza-cauze- 
lor pentru slaba activitate sportivă 
de masă. Altceva aducem în discu
ție. Concentrarea aproape în to
talitate a energiilor, a timpului 
și — nu in ultimă instanță — a fon
durilor bănești pentru fotbal se face 
în dauna preocupărilor, care ar tre
bui să fie cel puțin la fel de mari 
pentru organizarea celorlalte spor
turi. Iată, de pildă, numai pentru 
chiria terenurilor necesare antrena
mentelor echipei de fotbal „Tepro" 
se cheltuiesc anual peste 40 000 lei 
din bugetul sindicatului. Așadar, a- 
cești bani, care reprezintă peste 80 la 
sută din fondurile repartizate de sin
dicat pentru sport, sint absorbiți, ca 
de un burete, numai de fotbal. A 
proceda în continuare așa înseamnă 
— fără îndoială — a ignora cu bună 
știință dezvoltarea celorlalte spor
turi, a uita de îndeplinirea unei 
sarcini de mare importanță stabilite 
de conducerea partidului, anume 
aceea că pe prim plan să fie puse 
stimularea activității de masă, asi
gurarea participării tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii 
la practicarea tuturor sporturilor.

C. PRIESCU 
Manole CORCACI

zilei PRIETENIE TRAINICĂ
mentul stabilind organizarea reci
procă de noi turnee ale unor apre
ciate formații, artiști vocali și instru
mentiști.

★
Expoziție. •>FUiPitoele Mtăzi — 

o națiune renăscută" se intitulează 
expoziția de fotografii deschisă la 
Palatul Culturii din Ploiești, sub 
auspiciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-fili- 
pineză. Expoziția permite publicului 
prahovean un interesant contact cu 
realizările economice și culturale ale 
poporului filipinez obținute în pri
mii ani ai planului cuadrienal 1974— 
1977.

(Agerpres)

mai mult acoperit. Temporar a nins. 
Vîntul a suflat moderat.

Timpul probabil pentru zilele de 87, 
28 și 29 noiembrie. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
mai mult noros. Local, mai ales în nor
dul și estul țării, vor cădea ninsori, care 
apoi se vor transforma și în lapoviță 
și ploaie. Vîntul va sufla potrivit, pre- 
zentînd intensificări de scurtă durată 
pînă la 40—60 kilometri pe oră, predo- 
minînd din sectorul nord-vestic. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, mai coborîte în depre
siunile din estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 6 grade, 
Izolat mai ridicate. în București : Vre
me în curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar acoperit. Precipitații 
slabe la început, sub formă de nin
soare, apoi și sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit.

PROGRAMUL I 
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18.55 Cîntă d-alea d-ale noastre.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV.
20.20 Teatru : „Oameni în luptă* 4 de Al. 

Voitin.

niți să-l clădească au fost apro
vizionați cu apă adusă cu cisternele 
de la mari distanțe. Acum, Mandal 
Gobi nu numai că nu duce lipsă 
de apă, dar dispune și de bazin 
de înot. Străzile sale sint mărginite 
de arbori ornamentali și arbuști pe 
care locuitorii ii udă cu grijă pen
tru a putea rezista respirației do
goritoare a deșertului.

Piața centrală, o vastă zonă de 
verdeață, este flancată de clă
diri albe, de la care pornesc radial 
străzi largi. De-a lungul lor se gru
pează raioanele de locuințe, cu clă
diri din piatră, dar și cu tradițio
nale iurte ale păstorilor. Căci Man
dal Gobi este, înainte de orice, un 
centru al crescătorilor de animale, 
în care s-au dezvoltat insă și 
germenii industriei. In peri
metrul său funcționează termo-

22.20 Ora științei și tehnicii.
22.45 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17.05 Cîntece și jocuri populare.
17,25 Reportaj pe glob.
18.15 Sonata a III-a în caracter popular 

românesc de George Enescu.
18.40 Un tribun al cărții : Ion Bianu.
18.55 Desene animate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 ,,Sub luciul apel“ — documentar.
20.20 Seară de operă : „Pană Lesnea 

Rusalim“.
21.40 Telex.
21.45 Circ în aer liber.

HANDBAL: Turneul 
de la Tbilisi

Joi au continuat întîlnirile turneu
lui international masculin de handbal 
de la Tbilisi. Echipa României a În
trecut cu scorul de 23—15 (11—8)
selecționata R.S.S. Gruzine. Drăgăni- 
ță a înscris 7 puncte. Astăzi, handba- 
liștii români întîlnesc formația R.D. 
Germane (miercuri, R.D.G. — R.S.S. 
Gruzină 31—26). O surpriză : echipa 
Spaniei, care a dispus cu 24—22 
(12—13) de formația Iugoslaviei.

IA BACAU, 
MECIURI INTERNAȚIONALE 

DE HANDBAL
Sala de sport din orașul Bacău va 

găzdui astăzi un interesant cuplaj 
internațional de handbal. La ora 17,30 
se va disputa meciul dintre selecțio
natele masculine de tineret ale 
României și Poloniei, iar în conti
nuare este programată partida din
tre reprezentativele feminine ale 
României și R.F. Germania.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri la Snagov, echipa de fotbal 

a țârii noastre, care se pregătește 
pentru jocul de duminică cu echipa 
Bulgariei, a susținut o partidă 
de verificare. Selecționabilii au 
învins cu scorul de 6—1 echipa Glo
ria din Buzău, prin punctele mar
cate de Iordănescu (2), Boloni (2), 
Radu II și Mulțescu. Echipa Româ
niei a început jocul în următoarea 
formație : Răducanu — Cheran, Sa- 
meș, Sătmăreanu II, Manea — Bălăci, 
Boloni, Iordănescu — Troi. Radu II, 
Lucescu. Au mai jucat Ștefan, Gri- 
gore, Anghelini, Mulțescu și Kun II.

• Joi, in Sala sporturilor de la Flo- 
reasca s-a disputat un interesant cu
plaj internațional de baschet contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni". 
Cei peste 1 000 de spectatori au ur
mărit partida feminină I.E.F.S. — 
Wisla Cracovia (Polonia). Victoria a 
revenit baschetbalistelor românce cu 
scorul de 74—70 (38—39), care s-au 
calificat în sferturile de finală dato
rită unui coșaveraj superior (în pri
ma partidă, echipa poloneză ciștigase 
cu 78—75). în deschidere, echipa mas
culină Dinamo București a învins cu 
scorul de 94—71 (40—35) formația 
greacă Olympiakos din Pireu. In 
urma acestei victorii, echipa bucu- 
reșteană s-a clasat pe locul trei in 
grupa respectivă.

(Urmare din pag. I)
comună de acțiune pentru Intensifi
carea și amplificarea colaborării 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S. Această voință, 
care străbate, asemeni unui tir roșu, 
Declarația româno-sovietică, s-a 
desprins ca factor comun al tuturor 
manifestărilor legate de vizită.

Este cunoscut că, în sfera econo
mică, colaborarea româno-sOvietică 
cunoaște o continuă dezvoltare, ceea 
ce își găsește o semnificativă ilus
trare în faptul că Uniunea Sovietică 
ocupă primul loc în rîndul partene
rilor economici ai țării noastre ; se 
dezvoltă cu succes forme noi, supe
rioare de colaborare, respectiv coo
perarea și specializarea în sectoare 
și ramuri de producție de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea 
economiilor naționale ale ambelor 
țări, un loc central ocupînd în acest 
cadru realizarea în comun a unor 
importante obiective economice. 
Schimbul de informații cu privire la 
construcția socialistă și comunistă 
din țările noastre, la realizarea hotă- 
rîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. și celui de-al XXV-lea Con
gres al P.C.U.S., a prilejuit relevarea 
posibilităților largi de extindere și 
diversificare a colaborării dintre ță
rile noastre. Tocmai pornindu-se de 
la aceste posibilități și obiective s-a 
cristalizat în cursul convorbirilor în
țelegerea — clar consemnată în De
clarație — de a se acționa pentru 
îndeplinirea și chiar depășirea pre
vederilor acordului privind schimbu
rile de mărfuri pentru 1976—1980 
și de a se trece la elaborarea pro
gramului de perspectivă al colaboră
rii economice pe perioada după 1980.

Nu încape îndoială că traducerea 
in viață a acestor hotărîri va răs
punde intereselor dezvoltării operei 
de construcție socialistă și comunis
tă din cele două țări, cerințelor dez
voltării economice accelerate, baza 
creșterii nivelului de trai al celor ce 
muncesc. In același timp, intensifica
rea colaborării economice, fructifica
rea deplină a posibilităților existente 
în acest sens vor fi nu numai îp a- 
vantajul popoarelor român și sovie
tic, ci vor constitui și un aport la 
afirmarea relațiilor de tip nou. so
cialiste, la îndeplinirea îndatoririi 
internaționale de a contribui, alături 
de toate celelalte țări socialiste, la 
Întărirea forțelor socialismului și 
creșterea influenței lor pe'plan mon
dial.

Concomitent’cu manifestarea voin
ței comune de a da noi dimensiuni 
colaborării bilaterale, convorbirile au 
pus in evidență cu pregnanță hotă- 
rîrea de a. dezvolta pe mai departs 
conlucrarea dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică 
pe arena internațională, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la solu
ționarea în interesul tuturor popoa
relor a marilor probleme ale lumii 
contemporane. In cadrul amplului 
tur de orizont asupra situației 
internaționale, relevîndu-se muta
țiile pozitive intervenite In ra
portul mondial de forțe, s-a sub
liniat necesitatea intensificării e- 
forturilor țărilor socialiste, țărilor în 
curs de dezvoltare, statelor nealini
ate. ale tuturor forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste, pentru 
consolidarea cursului spre destinde
re, pentru instaurarea unui climat 
internațional nou, de deplină secu
ritate și înțelegere între toate na
țiunile.

In acest sens, convorbirile au 
pus în evidență importanța de 
prim ordin a întăririi prieteniei șî 
solidarității dintre țările socialiste, 
perfecționării continue a raporturilor 
dintre ele, aceasta fiind de natură 
să demonstreze superioritatea socia
lismului nu numai pe plan intern, 
prin dezvoltarea rapidă a forțelor de 
producție, ci și prin capacitatea de

„Un document de profundă semnificație"
MOSCOVA. — (Corespondență de 

la L, Duță). Ziarele centrale so
vietice de joi acordă, în continua
re, spații ample relatărilor privind 
vizita de prietenie în România a 
tovarășului L. I. Brejnev.

In corespondența intitulată „Per
spective clare", „PRAVDA" subli
niază că zilele vizitei, convorbirile 
între cei doi conducători de partid 
„s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie și cordială înțe
legere reciprocă. Au fost zile de in
tensă activitate politică, caracteri
zate printr-un înalt spirit de răs
pundere".

„Declarația adoptată în urma vi
zitei, continuă „Pravda", este un 
document de profundă semnifica
ție. El este menit, fără îndoială, să 
joace un rol important in dezvolta
rea relațiilor dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.. dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România. Do
cumentul este semnificativ prin 
însăși denumirea sa, care sublinia
ză bunele perspective ale relațiilor 
dintre partidele și statele noastre". 
Subliniind că documentul semnat 
va fi, fără îndoială, salutat cu sa
tisfacție profundă de comuniști, de 

a asigura o conlucrare frățească in
tre popoare, de a constitui un model 
de relații interstatale și a exercita 
o puternică atracție și influență asu
pra întregii dezvoltări mondiale. A- 
ceasta capătă o importanță cu atit 
mai mare în condițiile actuale, cînd 
un număr tot mai mare de țări _ și 
popoare se pronunță pentru fău
rirea unei noi orînduiri sociale, cînd 
caracteristica esențială a transformă
rilor revoluționare o constituie afir
marea fermă a voinței popoarelor de 
a fi stăpine pe destinele și resursele 
lor, de a pune capăt vechii politici 
imperialiste de dominație și inegali
tate, de a-și organiza viața fără nici 
un fel de ingerințe, corespunzător 
propriilor interese și aspirații.

In mod firesc, în cursul convorbi
rilor o atenție deosebită a fost acor
dată problemelor securității europe
ne. Apreciind însemnătatea istorică 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, România și U- 
niunea Sovietică consideră că în pre
zent se impune desfășurarea unei 
susținute activități de către toate 
statele participante la conferință în 
direcția înfăptuirii integrale și con
secvente a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, care constituie un tot 
unitar. Este vorba, Îndeosebi, de 
completarea și consolidarea destinde
rii politice prin măsuri concrete de 
dezarmare și dezangajare în Europa. 
In această privință. Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul. de la 
Varșovia, care s-a deschis ieri în Ca
pitala țării noastre, ește chemată să 
dea un nou impuls luptei pentru des
tindere și securitate pe continent — 
potrivit necesității de a se acționa 
împreună cu celelalte state europene 
pentru o bună pregătire a viitoarei 
reuniuni general-europene de la 
Belgrad, prin pași efectivi pe li
nia transpunerii în viață a Actului 
final de la Helsinki.

Atît Declarația româno-sovietică, 
cit și cuvîntările celor doi conducă
tori de partid au evidențiat atenția 
neslăbită pe care România și Uni
unea Sovietică o acordă înfăptuirii 
dezarmării — cerință fundamentală 
a umanității. Nu încape îndoială că 
acestei cerințe — mai mult, s-ar pu
tea spune, acestui imperativ absolut 
— i-ar răspunde din plin reducerea 
bugetelor de război, a trupelor și ar
mamentelor, lichidarea bazelor mi
litare străine, desființarea concomi
tentă a blocurilor militare, adop
tarea de măsuri cu caracter parțial, 
de sporire a încrederii între state. 
Sint cunoscute în acest sens iniția
tivele țării noastre la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale Îndreptate 
spre adoptarea unor măsuri practice, 
eficiente, de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, ca 
și inițiativele prezentate de-a lungul 
anilor de Uniunea Sovietică. în ca
drul convorbirilor la nivel înalt de 
la București a fost reafirmată hotă- 
rîrea celor două țări de a acționa 
pentru convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U., 
ca o etapă spre organizarea confe
rinței mondiale de dezarmare, de a 
sprijini orice propuneri constructive 
menite să contribuie la înfăptuirea 
dezarmării.

Cu vie satisfacție se poate Înre
gistra faptul că, pe deplin solidare 
cu țările în curs de dezvoltare, 
România și Uniunea Sovietică și-au 
exprimat, și cu acest prilej, spri
jinul față de eforturile acestora in 
direcția lichidării subdezvoltării. Este 
o problemă de mare importanță, fi
nind seama de faptul că persistența 
decalajelor economice provoacă pro
funde perturbații și generează peri
cole pentru pacea omenirii, împiedi
că progresul întregii umanități — 
depășirea acestei situații impunînd 
cu stringență reorganizarea relații
lor economice, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

toți oamenii muncii din U.R.S.S. și 
România, din celelalte țări socialis
te, ziarul relevă în continuare : 
„Convorbirile de la București au 
confirmat cu toată claritatea hotă
rîrea P.C.U.S. și P.C.R. de a dez
volta și în viitor, pe toate căile, 
colaborarea tovărășească, pe baza

COMENTARIILE
PRESEI SOVIETICE
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, in 
spiritul egalității în drepturi, în
crederii și respectului reciproc, de 
a întări prietenia frățească între 
popoarele sovietice și poporul ro
mân, corespunzător intereselor na
ționale fundamentale ale U.R.S.S. și 
Republicii Socialiste România, in
tereselor cauzei păcii, democrației, 
independentei naționale și socialis
mului. Aceasta reprezintă unul din 
rezultatele cele mai importante ale 
convorbirilor dintre conducătorii 
celor două partide".

Ziarul „VECERNAIA MOSK

Convorbirile româno-sovietice sil 
reliefat, totodată, pozițiile comune 
ale țărilor noastre și asupra celor
lalte probleme ale actualității inter
naționale — necesitatea reunificării 
pașnice și independente a Coreei, a 
soluționării juste și echitabile a 
situației din Orientul Mijlociu, ce
rința lichidării dominației colonialis
te și apartheidului în Africa austra
lă, creșterii rolului O.N.U. in viața 
internațională.

Desigur, rezultatele convorbirilor 
româno-sovietice la nivel înalt, ale 
discuțiilor prietenești dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev cuprind o arie largă de pro
bleme, vizează multiple domenii. Nu 
s-ar putea incheia însă acest comen
tariu fără a se releva importanța 
deosebită acordată in cadrul convor
birilor rolului partidelor comuniste și 
muncitorești, ca forță politică esen
țială in evoluția lumii de azi. Răs
punde celor mai largi cerințe 
de progres faptul că P.C.R. și 
P.C.U.S., prin cuvîntul celor mai 
autorizați exponenți, apreciind ca o 
trăsătură esențială a epocii contem
porane afirmarea tot mai puternică, 
pe plan național și internațional, a 
maselor muncitoare, a forțelor de
mocratice, revoluționare, și-au ex
primat hotărîrea de a acționa în 
continuare pentru întărirea unității 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Există in prezent un cadru superior 
în acest sens — respectiv, rezultatele 
Conferinței de la Berlin a partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa, care a afirmat cu putere 
principiile egalității și respectului 
independenței fiecărui partid, ale 
unității de tip nou, aducînd astfel o 
contribuție importantă la întărirea 
conlucrării partidelor participante, 
în general la cauza întăririi solida
rității partidelor comuniste din în
treaga lume.

Ceea ce este valabil pe plan larg 
internațional — rolul motrice al 
partidelor comuniste — este cu atît 
mai important în relațiile directe. 
Relevind, importanța determinantă 
a colaborării dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., pentru dezvoltarea multila
terală a legăturilor de prietenie ro
mâno-sovietice, convorbirile au dat 
expresie hotărîrii comune de a ac
ționa și în viitor pentru întărirea a- 
cestor raporturi, pentru extinderea 
schimburilor de experiență dintre 
partide in construcția socialistă și 
comunistă, pentru intensificarea vi
zitelor reprezentanților- unor orga
nizații de masă și obștești. Comu
niștii, întregul nostru popor subscriu 
din toată inima la cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu — care 
sublinia la marele și însuflețitul mi
ting al prieteniei româno-sovietice : 
Constituie o îndatorire de onoare 
pentru partidele noastre să lase ge
nerațiilor viitoare o prietenie traini
că, indestructibilă, bazată pe princi
piile revoluționare comune, pe de
plină egalitate, stimă și respect re
ciproc, pe o profundă solidaritate 
comunistă, care să dăinuie neștirbite 
peste veacuri... Să facem astfel incit 
relațiile dintre țările, popoarele și 
partidele noastre să reprezinte un 
adevărat model de prietenie și bună 
vecinătate intre două țări care fău
resc în strinsă colaborare, pe pă- 
niîntul lor, cea mai dreaptă socie
tate cunoscută in istorie — societa
tea socialistă și comunistă.

Este convingerea profundă a co
muniștilor, a întregului nostru popor 
că dialogul la nivel înalt de la 
București răspunde din plin acestei 
necesități, deschizind noi și fecunde 
orizonturi conlucrării noastre fră
țești, înscriindu-se ca un eveniment 
cu adevărat istoric în relațiile din
tre cele două partide*  țări și po
poare, marcind o nouă treaptă în 
dezvoltarea în continuare a priete
niei și colaborării româno-sovietice, 
spre binele comun, al cauzei socia
lismului, progresului și păcii.

VA" scrie că oamenii muncii 
din capitala U.R.S.S. „iși exprimă 
profunda satisfacție față de bilan
țul convorbirilor tovarășului L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România". In continuare 
sint reproduse declarațiile unor oa
meni ai muncii, între care prof. dr. 
N. Strelciuk, rectorul institutului de 
construcții inginerești „V. V. Kui- 
bișev", care relevă că „in declarația 
semnată ieri la București se men
ționează că ambele părți vor dez
volta o colaborare rodnică în dome
nii înaintate ale științei și tehnicii, 
cu un rol substanțial in rezolvarea 
sarcinilor de economie națională. 
Mie, ca om de știință, această pre
vedere îmi este deosebit de apro
piată. Asemenea legături creatoare 
va dezvolta și colectivul institutu
lui nostru. Colectivul institutului 
nostru este convins că vizita de 
prietenie ,a lui Leonid Ilici in Ro
mânia va contribui la lărgirea con
tactelor in toate domeniile, la adin- 
cirea continuă a prieteniei sovieto- 
române".

Urmează opinia 
colectivului...

Partida de fotbal, din seria a II-a a 
diviziei B. dintre Steagul roșu Bra
șov, și C.S. Tîrgoviște, disputată în 
ziua de 21 noiembrie, s-a desfășurat 
în deplină sportivitate. Atît pe teren, 
cit și în tribune, atmosfera a fost 
bună, civilizată. După cum se știe, 
partida s-a încheiat cu 2—1 pentru 
brașoveni. Cu atit mai de neințeles 
este atitudinea unor „suporteri" ai 
formației brașovene care, încălziți 
peste măsură de victoria echipei pre
ferate, iar unii chiar de alcool, s-au 
dedat după încheierea partidei la 
acte de huliganism față de susținăto
rii echipei tirgoviștene, sosiți la Bra
șov cu autobuzele, deteriorind și 
autovehicule cu care veniseră aceș
tia,. Spectatori brașoveni și alți cetă
țeni indignați de aceste fapte repro
babile au luat atitudine și cu ajutorul 
lucrătorilor de miliție i-au potolit pe 
huligani, din rîndul cărora amintim 
pe Dumitru Urzică și Constantin Ghi
veci de la întreprinderea de autoca
mioane, Emil Crîșu de la „Tractorul", 
Gheorghe Vasian de la „6 Martie" 
Zărnești, Paul Tirziu de la I.A.T.C. 
Brașov etc. Bineînțeles că „eroii" a- 
cestui act iresponsabil au fost amen
dați cu sume variind intre 1 000 și 
2 000 lei. De asemenea, organele loca
le au luat măsuri ca ei să fie supuși 
discuției colectivelor de muncă din 
care fac parte. (Corespondentul 
„Scînteii").

Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul
Permanent, 

atenție la copii!
într-una din zilele trecute. în ju

dețele Sibiu și Neamț, un copil a 
fost grav accidentat, iar altul a de
cedat. ca urmare a unor accidente 
petrecute în timp ce traversau șo
seaua fără să se asigure. In județele 
Ilfov și Bihor, două accidente simi
lare : o fetiță de 7 ani și-a pierdut 
viața și o alta de 3 ani a fost rănită 
grav.

Aproape că nu există zi în care să 
nu se înregistreze victime ale acci
dentelor de circulație in rindurile 
copiilor.

Analiza accidentelor de mai sus 
atestă încă o dată faptul că princi
pala cauză a acestora o constituie 
lipsa de supraveghere a copiilor. Răs
punderea pentru prevenirea acestor 
accidente revine, deopotrivă, tuturor 
celor de care depind supravegherea 
copiilor, instruirea și educarea aces
tora pentru cunoașterea și respecta
rea regulilor de circulație. Desigur 
că, alături de acești factori, în frun
te cu părinții și școala, o mare răs- 
pundefe poartă conducătorii auto.

Circulația
în condiții de ceață...
Ceața, fenomen meteorologic spe

cific acestui sezon, cu deosebi
re la începutul și sfîrșitul zi
lelor. reclamă o conduită corespun
zătoare din partea tuturor partici-

BULETIN RUTIER
panților la traficul rutier, pentru a 
circula în siguranță. Nu toți condu
cătorii de vehicule (șoferi, bicicliști, 
căruțași) înțeleg să circule cu maxi
mă atenție în condiții de ceață. Deși 
vizibilitatea este redusă pe un astfel 
de timp, unii conducători de auto- 
vechicule se încumetă să circule cu 
viteze excesive și să se angajeze în 
depășiri riscante. Angajindu-se in 
depășirea unui autoturism pe timp 
de ceață — cu toate că era ora 
10 dimineața — conducătorul auto
turismului l-SM-5215 s-a tamponat 
cu autovehiculul 21-CJ-4476, din 
care a rezultat rănirea gravă a patru 
persoane.

în condiții de ceață, chiar și în 
zonele unde este mai rară, distinge
rea autovehiculelor — în special 
a celor de culoare cenușie — precum 
și a blcicliștilor și pietonilor este 
foarte dificilă. Tocmai de aceea, con
ducătorii auto au datoria să reducă 
viteza, să aprindă lămpile de poziție 
sau faza scurtă a farurilor (în func
ție de densitatea ceții), să nu sta
ționeze pe drumurile învăluite de 
ceață și să evite depășirea altor 
autovehicule in mers. Foarte multă 
atenție se cere Ia virare (mai ales 
pe stingă), la schimbarea benzilor 
de circulație, precum și la depășirea 
căruțelor sau bicicliștilor. In astfel 
de împrejurări se impune și utiliza
rea claxonului.

...și de mîzgă
Intr-una din zilele trecute, la a- 

ceeași oră (8 dimineața), din a-

General al Miliției
ceeași cauză (neadaptarea vitezei 
autovehiculului Ia condițiile șoselei 
acoperite cu mîzgă) s-au produs 
două accidente grave de circulație. 
După două zile, tot din pricina de
rapării pe mîzgă, autobasculanta 
31-IS-5501, condusă de Călugăru Do- 
rel, a accidentat grav un căruțaș. în 
momentul coliziunii, autocamionul 
21-IS-4871, condus de Ungureanu 
Gheorghe, care venea din sens opus, 
s-a tamponat de respectiva auto
basculantă. tot din cauza derapării.

Din păcate, seria exemplelor de 
accidente grave generate de derapa
rea pe mîzgă ar putea continua. Re
zultă că nu toți șoferii își adaptează 
viteza la condițiile de deplasare pe 
drumul acoperit cu mîzgă, ignoră 
pericolul alunecării. Uneori, mizga 
este într-un strat atît de sub
țire, îneît nu poate fi sesizată cu 
ochiul liber, ceea ce însă nu dimi
nuează cu nimic efectele sale nega
tive în caz de frînare sau viraje 
bruște. De asemenea, trebuie avut in 
vedere că mizga se formează ade
seori pe marginea drumului, alimen
tată de umezeala acostamentului. 
Straturi de mîzgă se mai formează 
la intersectarea șoselelor cu drumuri 
de pămînt, precum și în zonele de 
deplasare a tractoarelor. In toate 
aceste cazuri este necesar să se re
ducă viteza, să se evite frinările 
bruște și să se înlocuiască pneurile 
cu un grad avansat de uzură.

Orașe noi în
Poporul mongol aniversează astăzi un eveniment istoric. Cu 52 de 

ani in urmă, Marele Hural Popular, întrunit la Ulan Bator, a pro
clamat Mongolia republică populară. Memorabilul act politic în
făptuit la 26 noiembrie 1924 consfințea pe cale legislativă cuceririle 
revoluției populare din 1921, marcind o etapă de mare însemnătate 
pe drumul edificării socialismului.

In traducere literară, Gobi în
seamnă „mare uscată", întindere de 
nisip și piatră golașă. O mare cu 
valuri de nisip închipuind cele mai 
bizare forme. Cind se dezlănțuie 
furtunile deșertului, în Gobi parcă 
plouă cu praf și pietriș, iar dunele 
se clădesc și se spulberă sub pu
terea vijeliei. Majoritatea așezări
lor poartă, pe lingă denumirea care 
le individualizează, toponimicul 
huduk (fîntînă: Erdene-huduk, Ha- 
din-huduk, Nuțghen-huduk, Șand- 
huduk). Sursă de viață în ținutul 
arid, fîntîna protejată cu ghizduri 
de piatră, pe care se poate descifra 
data și numele celui ce a săpat-o, 
este un indiciu că prin apro
piere se află iurtele păstorilor. 
Departe de a fi un nesfirșit pustiu 
cenușiu, Gobi este un mozaic îm- 
binind diferite forme de relief, un 
ținut vast, in care intervenția omu
lui, marile prefaceri socialiste pe-*  
trecute in Mongolia au lăsat am
prente durabile și vizibile. Acolo 
unde odinioară singurul mijloc de 
transport ii constituiau cămilele, a 
fost construită calea ferată trans- 
mongoliană. Pe lingă iurtele tradi
ționale au apărut așezări stabile, 
sate și orașe cu mii de locuitori.

încă în 1941 a fost pusă piatra de 
temelie a orașului Mandal Gobi. 
Așezarea s-a născut în plin deșert, 

intr-o zonă lipsită de apă și de ve
getație, pentru a deveni epicentrul 
aimacului Gobi de Mijloc. Toate 
drumurile care pornesc din a- 
ceastă oază spre cele patru 
zări, dispar curînd în „marea 
uscată". Primii constructori ve-

1NSEMNARI DE CĂLĂTORIE 
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Gobi
centrala, un combinat de pro
duse alimentare,- o fabrică de 
ciment, precum și o casă de cul
tură, un muzeu, spitalul, școli de 
diferite grade, inclusiv o școală 
medie agricolă. Un alt oraș ridicat 
în Gobi, cam de aceeași virstă cu 
primul, este Dalanzadgad. Același 
parc înverzit in centru, aceeași dis
punere radială a străzilor, un palat 
ai culturii, poștă, hotel, stadion, bi
bliotecă, toate sint atit de asemă
nătoare incit ai impresia că aceste 
două așezări sint fiice gemene. 
Și chiar așa este.

Apărute în mijlocul nisipurilor, 
ele sint avanposturi ale ofensivei 
împotriva deșertului- Din cele a- 
proape 25 milioane de animale, cit 
reprezintă în prezent șeptelul Mon
goliei, aproximativ 5 milioane tră
iesc in Gobi. Pe terenurile smulse 
nisipurilor se cultivă plante de nu
treț, legume, cereale și chiar pomi 
fructiferi din soiuri adaptate con
dițiilor climatice locale.

Efortul de valorificare a zonei 
deșertului se desfășoară și pe ca
lea prospectării și exploatării re
surselor minerale din subsoh Intre 
altele, au fost depistate rezerve de 
petrol, cărbune, cupru și molibden 
— care urmează să fie tot mai 
amplu valorificate.

Toate acestea sint mari izbinzi ale 
omului asupra naturii, roade ale 
capacităților creatoare ale poporu
lui mongol, care-și făurește cu suc
ces viața nouă, socialistă, pe cu
prinsul patriei sale.

Gabriela BONDOC
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Sosirea la București a unor delegații 
la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

O N U. — în Comitetul juridic al Adunării Generale

A fost adoptat proiectul de rezoluție, 
prezentat de România împreună cu alte țări, privind 

CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. 
ÎN VIATA INTERNAȚIONALĂ

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — In Comitetul juridic al Adunării 
Generale s-au încheiat dezbaterile asupra raportului Comitetului spe
cial pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației.

Pregătirea Congresului al IV-lea 
al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

Joi dimineața au sosit la Bucu
rești, pentru a lua parte la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, delegațiile :

— Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Jănos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Din delegație fac parte to
varășii Gyorgy Lâzăr, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Andrăs Gyenes, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Frigyes Puja, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul afa
cerilor externe.

— Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consi
liului de Stat. Din delegație fac 
parte tovarășii Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Miniștri, Hermann Axen, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Oskar Fischer,

agențiile de presă transmit: în Comitetul politic

Apel pentru interzicerea armelor chimice
Ministrul economlel forestiera 

și.’ materialelor de construcții al 
României, Vasile Patilineț, a fost 
primit de I. V. Arhipov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost discutate unele 
probleme de colaborare economică.

0 întîlnire a reprezentanților 
Finlandei, Suediei, Elveției și Aus
triei, în cadrul căreia s-au discutat 
probleme legate de pregătirea reu
niunii din 1977. de la Belgrad, a sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
a avut loc la Viena, anunță agenția 
A.P.A.

Consiliul de Securitate 
urmează să se reunească vineri, 3 
decembrie, pentru examinarea pro
blemei alegerii secretarului general 
al O.N.U., s-a anunțat oficial la Na
țiunile Unite.

Guvernul portughez, con- 
dus de Mario Soares, a depus spre 
aprobare Adunării Republicii Portu
galia planul său economic și proiec
tul de buget pe anul 1977. Potrivit 
declarației ministrului planului și 
coordonării economice. Sousa Go
mes, acest plan vizează ..suprimarea 
crizei, relansarea economiei și con
tinuarea procesului de edificare a 
unei societăți de' trecere spre socia
lism".

Un nou act de agresiune 
împotriva teritoriului Republicii 
Populare Mozambic a fost săvîrșit 
de trupele rasiste rhodesiene. Un 
comunicat al Agenției de informații 
mozambicane anunță că forțe mili
tare ale regimului de la Salisbury, 
sprijinite de aviație și infanterie 
motorizată, au pătruns pe teritoriul 
mozambican, în raionul Cirara din 
provincia Manica, încercînd să ocupe 
unele puncte populate. Au fost înre
gistrate victime în rîndul populației 
civile. Comunicatul precizează că 
trupele Armatei Populare de Elibe
rare a Mozambicului au respins 
agresorii de pe teritoriul țării.

Ravagiile cutremurului din Turcia
• Numărul victimelor apreciat la 3 000 • Zăpada șl 

frigul îngreunează operațiunile de salvare
Agenția France Pres

se transmite amănun
te zguduitoare asupra 
violentului cutremur 
de pămint din provin
cia Van din partea ră
săriteană a Turciei. 
Zonele cele mai greu 
lovite includ subpre
fecturile Caldiran, Er- 
cis și Muradiye, situa
te intr-o regiune mun
toasă la granița cu 
Iranul. Pină acum au 
fost scoase de sub dă- 
rlmături aproape o mie 
de cadavre. Zăpada 
care a căzut fără în
trerupere in cursul zi

lei de miercuri și fri
gul intens — minus 11 
grade — agravează si
tuația supraviețuitori
lor și îngreunează 
enorm activitatea echi
pelor de salvare.

Comunicațiile cu nu
meroase localități din 
regiune sînt întrerup
te ca urmare a cră
păturilor adinei în so
lul stincos și a alune
cărilor de teren. Se 
presupune că la Mu
radiye și Caldiran, lo
cuințele, construite din 
lut, au fost com

membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul afacerilor externe, Paul Mar
kowski, membru al C.C. al P.S.U.G., 
șeful secției relații internaționale a 
C.C. al P.S.U.G., Herbert Krolikow- 
ski, membru al C.C. al P.S.U.G., se
cretar de stat, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

— Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de' Stat. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Petăr Mladenov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul afacerilor externe, Milko 
Balev, membru al C.C. al P.C.B.. 
șeful cabinetului primului secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P.B., Di- 
mităr Stanișev, membru al C.C. 
al P.C.B., șeful secției de politică 
externă și relații internaționale a 
C.C. al P.C.B.

La sosire, delegațiile au fost salu

Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa a anun- 
țat la Geneva reluarea lucrărilor 
grupului de experți însărcinat cu pre
gătirea studiilor și proiectelor de 
realizare a unui canal navigabil care 
va lega Dunărea de Marea Baltică și 
Marea Nordului. Această cale navi
gabilă, care va avea o lungime totală, 
de 1 000 km, va folosi cursurile flu- 
viilor Oder și Elba, precizează agen
ția Reuter.

Intr-o conferință de presă 
ținută joi, la încheierea vizitei sale 
în Franța, regele Hassan al II-lea, 
după ce s-a referit la rezoluția 
O.N.U. cuprinzînd recomandări cu 
privire la crearea unui stat palesti- 
nean. a declarat : „Niciodată nu 
ne-am aflat atît de aproape de o 
pace în Orientul Apropiat"... „Israelul 
va bere garanții. Le revine arabilor 
și prietenilor arabilor elaborarea unei 
serii de măsuri care vor putea oferi 
Israelului o garanție pentru frontie
rele sale, o garanție de pace".

In cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Roma, prof. dr. 
Ana Aslan a fost primită mem
bră a prestigioasei instituții de 
cultură „Accademia Tiberina“.

★

Violonistul român Eugen 
Sirbu a obținut medalia de aur 
și premiul 1 la „Concursul inter
național de vioară Alberto 
Curci, noiembrie 1976“, care s-a 
desfășurat in orașul Neapole.

După scrutinul din Que
bec. ^n*r-° alocuțiune radiotelevi
zată, primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, a adresat un 
apel pentru unitatea Confederației 
canadiene. Comentînd rezultatele ale
gerilor legislative din Quebec, care 
au avut loc la 15 noiembrie, primul 
ministru a relevat că populația aces
tei provincii canadiene „a votat pen- 

T tru un nou guvern și nu pentru o 
nouă țară".
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plet distruse. în cele 
15 secunde cit a durat 
seismul s-au prăbușit 
și clădirile din mate
riale mai rezistente.

In aceste condiții, 
autoritățile consideră 
că este imposibil de a 
preciza numărul victi
melor și proporțiile 
reale ale catastrofei. 
Miercuri seara, minis
trul apărării. Ferit Me- 
len, reprezentant in 
Senat al provinciei 
Van, a apreciat numă
rul total al victimelor 
la circa 3000. ' 

tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Leonte 
Răutu. Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Aurel Duma. Mihai Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepnm-ministru al guvernului, 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Traian Du- 
daș. membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Nicolae Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față ambasadorii R. P. 
Ungare — Gyorgy Biczo, R. D. Ger
mane — Hans Voss, R. P. Bulgaria 
— Petar Danailov Hristov la Bucu
rești, precum și membrii celor trei 
ambasade.

Numeroși bucureșteni au făcut 
oaspeților, la sosire, o caldă primire. 
Pionierii le-au oferit flori.

Acordul de colaborare 
culturală și științifică între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Afga
nistan a fost semnat la Kabul de 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României în Afganistan, și dr. Abdul 
Rahim Navin, ministrul informa
țiilor și culturii.

Senatul italian a ad°ptat cu 
unanimitate de voturi un decret gu
vernamental privind combaterea sto
cării de produse (îndeosebi alimen
tare) în scopuri de speculă. Intru- 
cît anterior proiectul a fost aprobat 
de Camera Deputaților, el dobin- 
dește putere de lege.

Pentru combaterea po
luării Rinului. Cabinetul vest- 
german a aprobat proiectele celor 
trei acorduri internaționale care 
urmează să fie semnate la 3 decem
brie la Bonn de către statele rive
rane Rinului și membrii C.E.E. 
Aceste acorduri — arată France 
Presse — se referă la combaterea 
poluării apelor fluviului.

La Viena au avut *oc- vineri’ 
noi convorbiri în cadrul tratativelor 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală.

0 violentă furtună de ni
sip s*a abătut’ începînd de miercuri 
dimineața, asupra regiunii Canalu
lui Suez, determinînd întreruperea 
traficului. Un număr de 70 de nave 
ce trebuiau să străbată canalul aș
teaptă îmbunătățirea condițiilor at
mosferice.

„Prognoz-5".Joi-în Uniunea 
Sovietică a fost lansată stația cosmi
că automată „Prognoz-5“, destinată 
continuării explorării spațiului cos
mic, începute în anul 1972 prin lan
sarea observatorului cosmic automat 
„Prognoz". Ca și cele patru stații 
precedente de același tip, „Prognoz-5“ 
va efectua cercetări în domeniul ra
diațiilor corpusculare și electromag
netice ale Soarelui, plasmei solare, 
precum și cîmpurilor magnetice în 
spațiul cosmic circumterestru. Stația 
este înzestrată cu aparate construite 
în Uniunea Sovietică, Cehoslovacia și 
Franța. Greutatea stației este de 
930 kg.

U.R.S.S. - Crearea sistemului 
energetic unic

In Uniunea Sovietică a fost creat sistemul energetic unic, scrie 
ziarul „Sovetskaia Rossia". Din cei 1 038 de miliarde kilowați/ore 
de energie electrică obținuți anul trecut, cea mai mare pondete 
a avut-o R.S.F.S.R. (639 miliarde). Acestei republici îi urmează, in 
ordine, Uzbekistanul (33,6 miliarde) și Estonia (16,7 miliarde).

Definitivarea sistemului energetic unic se va încheia în anii celui 
de-al X-lea cincinal.

In condițiile geografice ale Uniunii Sovietice, al cărei teritoriu 
se întinde pe M fuse orare, conectarea tuturor centralelor electrice 
are o eficiență economică deosebită. Maximum de necesar de ener
gie este solicitat de diverse centre industriale în diverse perioade de 
timp. Eliberate de „încărcătură" în timpul nopții, centralele din est 
furnizează curent regiunilor vestice în orele de vîrf și invers.

în cadrul dezbaterilor, marea ma
joritate a vorbitorilor au subliniat 
necesitatea ca structurile O.N.U. și 
activitățile sale să reflecte realită
țile actuale din lume, noile con
cepte progresiste privind organizarea- 
relațiilor dintre state și democrati
zarea vieții internaționale. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea îmbunătă
țirii componenței, funcționării și me
todelor de lucru ale principalelor or
gane ale O.N.U., astfel incit să se 
asigure participarea tuturor state
lor. pe baza deplinei egalități, la e- 
xaminarea și rezolvarea problemelor 
internaționale.

Numeroase delegații au cerut in
cluderea în Cartă a unor prevederi 
adecvate, care să țină seama de im
perativele noii ordini internaționale 
si să ducă la creșterea capacității 
de acțiune și a rolului organizației 
în rezolvarea problemelor interna
ționale. în context, a fost criticată 
utilizarea abuzivă a dreptului de 
veto în Consiliul de Securitate.

Pe linia democratizării O.N.U., 
numeroși participanți la dezbateri 
s-au pronunțat în favoarea sporirii 
roiului Adunării Generale — organ 
principal, în care sînt reprezentate 
toate statele — în domeniul organi
zării cooperării intre state și în men

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a hotărît, prin con
sens, să adreseze un apel tuturor 
statelor „să depună maximum de 
eforturi pentru a facilita încheierea 
unui acord urgent în vederea inter
zicerii efective a dezvoltării, pro
ducției și stocării tuturor armelor 
chimice, precum și pentru distruge
rea lor".

In acest sens, Conferința de la 
Geneva asupra dezarmării urmează 
să acorde „cea mai înaltă priorita

Conferința UNESCO de la Nairobi

Știința, educația și cultura trebuie să contribuie 
la edificarea noii ordini economice

NAIROBI 25 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, cea de-a 19-a 
Conferință generală a UNESCO 
de la Nairobi a adoptat o rezolu
ție prin care organizația urmează să 
contribuie la stabilirea unei noi or
dini economice internaționale, spri
jinind țările în curs de dezvoltare 
să doblndească cunoștințele științi
fice și tehnologice adaptate necesi
tăților proprii de dezvoltare.

Rezoluția precizează că UNESCO 
va contribui la promovarea cerce
tării științifice în aceste țări în con
formitate cu necesitățile naționale, 
la dezvoltarea politicilor științifice, 
ținînd cont de nevoile și aspirațiile 
acestor state.

Conferința generală a subliniat, de 
asemenea, efectele negative asupra 
economiilor țărilor în curs de dez
voltare pe care le are fenomenul 
emigrării de specialiști din aceste 
țări și a cerut organelor executive 
ale UNESCO să contribuie la re
zolvarea acestei probleme.

în sprijinul restabilirii 
păcii în Liban

Un purtător de cuvînt al Ligii 
Arabe, citat de agenția A.P., a decla
rat că forțele arabe de descurajare în 
Liban vor ocupa zonele din sudul ță
rii pentru a pune capăt ostilităților 
intre grupările aflate în conflict. Co
mandamentul trupelor arabe, a pre
cizat purtătorul de cuvînt, arată 
că această acțiune nu trebuie să fie 
considerată ca un act de intimidare 
îndreptat împotriva cuiva. 

ținerea păcii și securității Interna
ționale.

De un sprijin larg s-au bucurat 
propunerile României privind elabo
rarea unui cod universal de conduită, 
în care să fie prevăzute drepturile 
și îndatoririle fundamentale ale sta
telor, organizarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale pentru a- 
cordarea independenței teritoriilor 
care se află încă sub dominație co
lonială, crearea unui mecanism co
respunzător pentru urmărirea pune
rii in aplicare a deciziilor și rezolu
țiilor O.N.U.

La încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat, prin consens, proiectul de 
rezoluție prezentat de România și 
Filipine, la care au devenit coau
toare alte 60 de state. Potrivit do
cumentului, Adunarea Generală de
cide continuarea lucrărilor Comite
tului special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației. Acest 
organ se va întruni din nou în 1977, 
urmînd să prezinte un raport la vii
toarea sesiune a Adunării Generale.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul dezba
terilor, reprezentantul țării noastre 
a exprimat satisfacția delegațiilor 
coautoare la rezoluție pentru adop
tarea prin consens a acestui impor
tant document.

te" continuării negocierilor referi
toare la această problemă.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a 

hotărît ca viitoarea sesiune a Confe
rinței O.N.U. asupra succesiunii sta
telor la tratatele internaționale să 
aibă loc la Viena, în perioada 4 a- 
prilie—6 mai 1977. La conferință 
vor putea lua parte toate statele 
lumii, precum și organizațiile inter
naționale interesate, acestea din 
urmă cu statut de observator.

In acest scop, UNESCO va a- 
juta țările în curs de dezvoltare să-și 
definească strategiile lor în materie 
de educație la diferite niveluri de 
învățămînt, să-și dezvolte laboratoa
re proprii, centre de cercetare și in
stitute de învățămînt superior, să-și 
plaseze studenții și cercetătorii la 
studii în centre de cercetare și învă- 
țămînt superior în țările cu un grad 
superior de dezvoltare în acest do
meniu.

Conferința a cerut Consiliului exe
cutiv și directorului general al 
UNESCO „să stabilească programe 
speciale destinate să contribuie la 
conservarea și dezvoltarea valorilor 
sociale și etnice ale diferitelor cul
turi și civilizații, astfel ca acestea 
să poată fi reflectate complet în sta
bilirea unei noi ordini economice 
internaționale". Aceste programe 
vor trebui, de asemenea, „să pro
moveze originalitatea și diversitatea 
culturală, să încurajeze inovațiile".

în Adunarea R.S.F. Iugoslavia

Adoptarea legii cu privire 
la munca asociată

BELGRAD 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite : întrunite joi In 
ședință comună, în prezența lui Iosip 
Broz Ti to, președintele R.S.F.I., pre
ședintele U.C.I., cele două camere 
ale Adunării R. S. F. Iugoslavia 
— Consiliul Federal și Consiliul re
publicilor și provinciilor — au adop
tat Legea cu privire la munca aso
ciată, care reglementează problemele 
privind procesul de producție și re
partiție, precizează modalitățile de 
exercitare a drepturilor oamenilor 
muncii ce decurg din legea supremă 
a țării și asigură baza materială pen
tru exercitarea acestor drepturi.

în expunerea de motive pe margi
nea proiectului de lege, Kiro Gligo- 
rov, președintele Adunării R.S.F.I., 
a relevat că aceasta se întemeiază 
pe Constituția R.S.F.I. și hotărîrile 
Congresului al X-lea al U.C.I., iar 
prin conținutul său constituie un eve
niment deosebit, în special pentru 
clasa muncitoare și toți oamenii 
muncii din Iugoslavia.

HANOI 25 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță încheierea cu succes a 
lucrărilor conferințelor provinciale, 
orășenești și la nivelul unităților ad
ministrative, organizate în vederea 
pregătirii celui de-al IV-Iea Congres 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Delegații au discutat pro
iectul raportului politic al C.C. al

Solemnitatea
PEKIN 25 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că în Piața Tien 
An Men din Pekin a avut loc o 
solemnitate prilejuită de începerea 
lucrărilor de construcție a Mausoleu
lui închinat memoriei lui Mao 
Tzedun. La solemnitate a luat cuvin- 
tul Hua Kuo-fen, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Consiliu
lui de Stat, care a evocat memoria

Poziția P. C. din Spania 
în problema referendumului

In declarația Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania — apărută în ziarul 
„L’Humanită" din Paris — se subli
niază că, în cazul cînd nu se vor 
asigura libertățile politice și cetățe
nești corespunzătoare pentru forțele 
democratice, nu rămîne decît alter
nativa abținerii de la participarea la 
referendumul privind reforma poli
tică.

Explicînd poziția Partidului comu
nist, declarația subliniază că, pentru 
realizarea referendumului, o condiție 
preliminară este aceea a libertății 
depline de acțiune a tuturor parti
delor politice, fără excepție. Tuturor 
partidelor trebuie să li se asigure 
dreptul de a organiza mitinguri, de 
a participa la emisiunile de radio și 
de televiziune pentru explicarea e- 
senței pozițiilor lor. De asemenea, 
este necesară participarea tuturor 
partidelor la controlul asupra refe
rendumului. Partidul comunist con
sideră că, în cazul cînd se vor asi
gura libertăți potrivit revendicărilor 
opoziției, aceasta va putea participa 
la referendum.

★
Lideri comuniști, socialiști, social- 

democrați, democrat-creștini și libe
rali din Spania au avut miercuri o 
serie de reuniuni, in scopul adoptă
rii unui punct de vedere comun în 
problema referendumului ce va avea 
loc la 15 decembrie, cu privire la 
noua reformă politică.

In unanimitate — relatează agen
ția France Presse, citind observato
rii politici din Madrid — aceștia au 
apreciat că propaganda autorizată de

EVOLUȚII LATINO-AMERICANE■>

Cooperarea economică în sprijinul 
aspirațiilor de progres

Evoluțiile politice 
actuale care ilustrează 
dezvoltarea raporturi
lor și acțiunilor de co
laborare interlatino- 
americană au înregis
trat — în a doua ju
mătate a lunii noiem
brie — două eveni
mente importante. La 
Ciudad de Mexico a 
avut loc o reuniu
ne a „Sistemului eco
nomic latino-ameri- 
can" (S.E.L.A.), care 
a elaborat programul 
de acțiune al aces
tei organizații pen
tru 1977, iar în Consi
liul permanent al Or
ganizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) a 
fost adoptat, cu mare 
majoritate, un ante
proiect, de origine pe
ruană, în legătură cu 
„securitatea economi
că pe continent".

Pe căile instituționa
le specifice ale S.E.L.A. 
și O.S.A., cele două e- 
venimente reflectă in
tensificarea dialogului 
asupra unor probleme 
majore de interes co
mun.

Programul de activi
tate al S.E.L.A. pentru 
1977 a fost elaborat pe 
baza capacităților de 
acțiune sporite ale a- 
cestei organizații, care, 
constituită anul tre
cut, și-a propus să 
stimuleze cooperarea 
interregională în sco
pul de a contribui la 
„accelerarea dezvoltă
rii economice și so
ciale a membrilor săi". 
Atît reuniunea de la 
Caracas (din octom
brie), cu prilejul ani
versării unui an de la 
constituirea S.E.L.A., 
ca și recenta reuniune 
pentru adoptarea pro
gramului de acțiune 
pe 1977 au dezbă

tut perspectivele ex
tinderii conlucrării in
tre țările latino-ame- 
ricane, în cadrul dialo
gului general pentru 
o nouă ordine econo
mică internațională. în 
acest context s-a pus 
accentul pe promova
rea unor forme noi de 
cooperare — comple
mentare celor existen
te — care să vină în 
sprijinul progresului 
economic și social pe 
continent. Astfel, în 
acțiunea pentru redu
cerea indicilor subnu
triției, mai ales în rin- 
durile copiilor, prin 
cooperarea dintre țări
le S.E.L.A., în 1977 se 
va asigura fabricarea, 
la un preț de desfa
cere scăzut, a unor a- 
limente cu înalt conți
nut în proteine. Se va 
lărgi, totodată, schim
bul de’ experiență în
tre țările latino-ame- 
ricane în domeniul fa
bricării îngrășăminte
lor pentru agricultură. 
S-au pregătit, de ase
menea, proiecte de co
laborare pentru con
struirea unor tipuri de 
locuințe ieftine, ur
mînd ca, în prima par
te a anului viitor, să 
se instituie un sistem 
general de cooperare 
tehnologică, sub aus
piciile S.E.L.A.

La un an după con
stituirea sa, S.E.L.A. 
se dovedește, astfel, a 
fi un instrument insti
tuțional, viu și efi
cient, de colaborare. 
Acesta este și obiecti
vul prioritar urmărit 
de țările latino-ameri- 
cane în cadrul O.S.A. 
Pe această linie sînt 
canalizate o serie de 
inițiative în legătură 
cu proiectul noii Carte 
a O.S.A., aflat în faza

partidului și proiectul noului statut 
al partidului, precum și directivele 
planului cincinal de dezvoltare pe 
perioada 1976—1980, Participanții 
și-au exprimat sprijinul deplin față 
de prevederile documentelor respec
tive și au ales delegații la congres, 
care va avea loc la mijlocul lunii 
decembrie.

de la Pekin
marelui dispărut, arătînd. totodată,’ 
că poporul chinez va acționa pentru 
transpunerea în viață a ideilor pre
ședintelui Mao.

Agenția China Nouă precizează că 
mausoleul va fi o construcție în stil 
național chinez și va fi amplasat în 
Piața Tien An Men, la sud de Monu
mentul eroilor poporului.

guvern în timpul campaniei în ve- 
derea referendumului constituie „re
ziduuri ale franchismului" și un act 
nedemocratic. Astfel, ministrul de in
terne a anunțat că „numai grupări
le politice legale vor avea dreptul 
să utilizeze mijloacele oficiale pen
tru a desfășura campania", iar gu
vernul își rezervă dreptul de a au
toriza participarea grupurilor „care 
ar putea fi legalizate". Această de
limitare — menționează A.F.P. — ex
clude automat Partidul Comunist din 
Spania și alte grupări situate la 
stingă.

Chiar și presa liberală, care în ul
timele săptămini a sprijinit guvernul 
Suarez, și-a schimbat atitudinea. Ast
fel. cotidianul madrilen „El Pais" pu
blică un articol intitulat „Nu, unul 
astfel de referendum !“.

★
Revista spaniolă „Opinion" a publi

cat un interviu acordat de secreta
rul general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo, care, 
referindu-se la recenta aprobare de 
către Cortesuri a proiectului guver
namental de reformă politică, a de
clarat că în momentul de față „este 
important de știut dacă vor exista 
efectiv negocieri cu ansamblul opo
ziției spaniole, dacă vor fi recunos
cute pe deplin libertățile democra
tice și dacă viitorul parlament va fi 
ales cu un maximum de garanții".

Avind în vedere situația actuală 
din Spania, Santiago Carrillo a 
apreciat că „în practică va fi foarte 
dificil să se realizeze" aceste dezi
derate ale poporului spaniol.

finală a elaborării. In 
conturarea acestei noi 
carte s-au impus o 
serie de principii după 
care se călăuzește și 
S.E.L.A., cum sînt 
dreptul fiecărei țări 
de a-și exercita suve
ranitatea deplină asu
pra resurselor natura
le de care dispune, 
egalitatea juridică a 
statelor, coexistenta 
pașnică între țări cu 
regimuri social-politi- 
ce diferite. La aceste 
principii, asupra căro
ra s-a căzut de a- 
cord, urmează a se 
adăuga și cel al secu
rității economice co
lective, adoptat — în 
ciuda unor rezerve 
manifestate de S.U.A. 
— în Consiliul perma
nent al O.S.A. Acest 
concept — după cum 
scrie ziarul „La Cro
nica" din Lima — este 
menit să statueze 
dreptul suveran al fie
cărei țări de a stabili 
acele forme de acti
vitate și orientări eco- 
nomico-sociale pe care 
le consideră cele mai 
corespunzătoare inte
reselor naționale.

Hotărîrile adoptate 
de S.E.L.A. și de Con
siliul permanent al 
O.S.A. scot îp eviden
tă mutațiile intervenite 
în evoluția relațiilor 
de pe continent, sub 
semnul necesității de
mocratizării lor, al 
căutării modalităților 
celor mai adecvate 
prin care colaborarea 
interregională să con
tribuie la dezvoltarea 
economică și socială 
independentă a po
poarelor din această 
zonă a lumii.

Eugen POP
Lima

• „AUTOMOBILIȘTI
- NU RISIPIȚI BEN
ZINA I" Acest apel, adresat 
miercuri de guvernul francez 
automobiliștilor, reamintește ce
tățenilor datoria de a respecta 
cu rigurozitate limitările de vi
teză spre a contribui la redu
cerea importurilor de produse 
petrolifere, „ruinătoare pentru 
economia țării". Măsurile adop
tate cu trei ani in urmă — in 
domeniul circulației rutiere, 
consumului casnic și industrial
— pentru realizarea de econo
mii de energie au avut un efect 
salutar • micșorarea necesaru
lui de petrol cu aproape 30 de 
milioane de tone și, implicit, a 
deficitului balanței de plăți cu 
15 miliarde franci. In ultimul 
timp însă eficiența acestor mă
suri a slăbit simțitor. Ca ur
mare, transmite France Presse, 
apelul guvernului constituie, de 
fapt, „un ultim avertisment", 
după care, în lipsă de audiență, 
se va trece la raționalizarea 
benzinei.

® SPRE REDUCEREA 
TEMPERATURII PE 
GLOB ? Hurd Willett, spe
cialist în probleme de meteoro
logie de la Institutul tehnologic 
din Massachussetts, apreciază 
că temperatura medie zilnică pe 
suprafața Terrei va scădea ușor 
începind din 1980 și pină în 
anul 2 000. Un fenomen similar 
s-a produs, de altfel, și în ulti
mele două decenii ale secolului 
al XIX-lea. Reducerea tempe
raturii va fi în medie de două 
grade, fără ca organismul omu
lui să suporte cu greu conse
cințele. Temperatura globului 
va reveni la normal în primul 
deceniu al secolului viitor, după 
care va urma, între anii 2110 
și 2140, o perioadă caracteri
zată prin veri călduroase și ierni 
aspre.

• „O P E R A Ț I U - 
NEA PLUS ULTRA". In 
prezent întreprinde un turneu in 

mai multe capitale ale lumii un 
grup de 16 copii, laureați ai 
premiului internațional „Opera
țiunea plus ultra" — „poate fi 
depășit", în contrast cu vechiul 
adagiu latin „nec plus ultra", 
aplicat unor situații sau împre
jurări considerate ca reprezen
tând maximum ce poate fi a- 
tins. Premiul își propune să e- 
vidențieze faptele de eroism ale 
unor copii din diferite țări, de 
diferite rase și credințe, consi
dered asemenea fapte ca sim
bolice pentru spiritul de cute
zanță romantică, pentru altruis
mul și generozitatea specifice 
vîrstei. Ajunși la Roma, cei 16 
laureați s-au întîlnit cu prima
rul comunist Giulio Carlo Ar
gan și au fost primiți de pre
ședintele republicii la palatul 
Quirinale.

• PANCREAS ARTI
FICIAL. Pentru a veni în 
sprijinul bolnavilor de diabet, 
un grup de cercetători din 
Boston și Los Angeles au con-

DE PRETUTINDENI
struit un aparat minuscul, dar 
foarte complex, ale cărui me
canisme electronice ultrașensi- 
bile imită funcțiile naturale ale 
pancreasului. Implantat sub 
piele, aparatul asigură un con
ținut normal de zahăr în singe, 
prin pomparea de insulînă, po
trivit nevoilor organismului. Ex
perimentat pe maimuțe și ie
puri, aparatul a dat rezultate 
bune și se speră că, în curînd, 
va fi pus la dispoziția curentă a 
bolnavilor de diabet.

• ȘOMAJUL - SUR
SĂ DE MORBIDITATE. 
Un studiu publicat recent de 
profesorul Harvey Brenner de 
la universitatea Jonh Hopkins 
din S.U.A. evidențiază efectele 
grave ale șomajului asupra să
nătății fizice și psihice,a celor 
rămași fără de lucru. Cercetă
rile s-au extins asupra mai 

multor ani. In 1970, bunăoară, 
la o creștere a șomajului în 
Statele Unite de 1,4 la sută, s-a 
înregistrat, față de anul ante
rior, un spor de 1 500 de sinu
cideri, 1 700 de crime și 25 000 
de congestii cerebrale, infarcte 
cardiace și maladii renale, cu 
efect mortal. în perioada stu
diată, 5 500 de șomeri au fost 
internați în clinici psihiatrice, 
iar alți 800. deveniți din dispe
rare alcoolici, au decedat în 
urma cirozei ficatului. Profeso
rul Brenner prevede o creștere 
a ratei mortalității, în pofida 
progreselor medicinii, cîtă vre
me șomajul va rămînea o ca
racteristică a vieții economice și 
sociale a țării.

• STRESSUL Șl DAN
TURA. Solicitarea nervoasă 
ridicată, permanenta tensiune 
pe care le implică viața mo

dernă afectează, se știe, în mod 
negativ sănătatea omului. După 
cum au arătat stomatologii vest- 
germani, în cadrul congresului 
lor anual ținut recent la Stutt
gart, nici dantura nu rămîne 
ferită de efectele stressului. La 
persoanele intens sblicitate în 
viața profesională s-a constatat 
o activitate mai accentuată a 
musculaturii faciale și a mandi
bulelor, mișcările de „mestecat" 
continuînd și în timpul somnu
lui — la unii degenerînd chiar 
în scrîșnete. Toate acestea pro
voacă cu timpul dereglări func
ționale ale danturii.

• TÎNTARI MÎNCATI 
DE... PLANTE. In lupta îm
potriva țînțarilor de tot felul — 
de la cei relativ inofensivi pină 
la cei anofeli și culex, transmi- 
țători ai malariei și, respectiv, 
ai unor paraziți intestinali — 
oamenii de știință indieni de la 
Institutul central pentru protec
ția mediului înconjurător au ho
tărît să intervină cu o nouă 

armă : planta carnivoră „utri- 
cularia". Populînd lacurile unde 
țî.nțarii își depun ouăle cu plan
ta respectivă, căreia apa stătă
toare ii priește în mod deose
bit, s-a constatat că aceasta dis
truge larvele de țînțari în scurt 
timp și mai radical decît sub
stanțele chimice folosite înde
obște în acest scop. în plus — 
ceea ce este foarte important 
— apa rămîne nepoluată.

• CEL MAI SCUMP 
„REMBRANDT". „Juno", 
una din pînzele cele mai cu
noscute ale marelui maestru 
flamand, pictură dispărută timp 
de 200 de ani și recuperată în 
1935 în schimbul a 214 dolari — 
a fost achiziționată de curind 
pentru o sumă record echivalen
tă cu 8 milioane de franci, de 
către directorul genera] al com
paniei americane Occidental Pe
troleum. Pină acum, suma cea 
mai mare plătită pentru o pîn- 
ză de Rembrandt a fost de 6 
milioane de franci.

• PRIMA „LITOTE
CĂ" FRANCEZA. Serviciul 
geologic național, Biroul de cer
cetări geologice și miniere și 
Centrul național pentru exploa
tarea oceanelor au instalat la 
Centrul oceanologic din Bretagne 
(Franța) o „litotecă", în care 
au fost depozitate, pînă în pre
zent, circa 1 000 de eșantioane 
de roci provenind din soluri și 
subsoluri marine de pe întreg 
cuprinsul globului. Litotecă dis
pune de încăperi cu aer condi
ționat însumînd o suprafață de 
1 000 mp, unde se pot conserva 
peste 30 000 de eșantioane lito- 
logice.

• ACUPUNCTURA 
FĂRĂ AC. Acupunctura poa
te fi făcută și printr-un simplu 
masaj. Prin această tehnică de 
origine japoneză, născută în 
sec. XVIII, se pot vindeca un 
șir de afecțiuni cum ar fi in
somniile. durerile de cap și cel*  
abdominale etc.


