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Și iarna pămintul își poate spori rodnicia

LUCRĂRILE 
îmbunătățiri 
FUNCIARE

trebuie continuate în ritm susținut
înfăptuirea sarcinilor în dome

niul agriculturii, stabilite prin pla
nul național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării pe anul 1977, 
este hotărâtă în mare măsură de gos
podărirea judicioasă a întregii supra- 
tețe agricole și arabile, de utilizarea 
deplină și la randamentele prevăzute 
a suprafețelor amenajate pentru iri
gații, de redarea în cultură a terenuri
lor scoase temporar din producție și 
cr.esterea, în general, a suprafețelor 
afabile. Toate acestea impun conti
nuarea în ritm susținut și în timpul 
iernii a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare — îndiguiri, desecări, iriga
ții, combaterea eroziunii solului ș.a.

Pe lîngă ‘ ............. .
în această 
trebuie să 
mai mare, 
nile de îmbunătățiri funciare, 
tru realizarea sarcinilor 
cooperativelor agricole în 
meniu, Uniunea Națională 
rativelor Agricole de 
a stabilit un program 
vede atragerea cooperatorilor la 
executarea lucrărilor de iriga
ții și desecări în sisteme lo
cale, de aplicare a amendamentelor 
calcaroase pe terenurile acide, de ni
velare a solului și de îmbunătățire a 
pajiștilor naturale, prin organizarea 
cu sprijinul consiliilor populare — 
cărora te revin prin lege răspunderi 
importante în acest sens — a unor 
acțiuni de masă care să cuprindă pe 
toți locuitorii comunelor.

Programul de acțiuni elaborat de 
U.N.C.A.P. cuprinde două etape dis
tincte : realizarea sarcinilor stabi
lite pentru semestrul doi din acest 
an și apoi a celor prevăzute pentru 
semestrul întîi al anului viitor. In a- 
cest scop s-a avut în vedere o deli
mitare precisă a sarcinilor și atri
buțiilor ce revin organelor care răs
pund de buna organizare și desfă
șurare a lucrărilor. Astfel, uniunile 
județene ale cooperativelor agricole 
au stabilit volumele de lucrări pe 
consilii intercooperatiste și. în cadrul 
acestora, pe fiecare unitate agricolă. 
Totodată, au fost întocmite grafice 
de execuție lunare și decadale. tinînd 
seama de posibilitățile de antrenare 
a (forței de muncă. Consiliile inter- 
o"operatiste și conducerile unităților 

■icole organizează șantiere de lu
cru cu participarea echipelor per
manente de cooperatori, a altor lo
cuitori de la sate, stabilindu-se sar
cini precise pentru fiecare formațiu
ne de lucru și pe fiecare om în parte.

în semestrul doi din acest an coo
perativele agricole și-au propus să 
realizeze amenajări pentru irigații cu 
posibilități locale pe 25 751 ha. de-

investițiile făcute de stat 
direcție, unitățile agricole 
contribuie în măsură tot 
cu forțe proprii, la acțiu- 

Pen- 
ce revin 
acest do- 
a Coope- 
Producție 
care pre-

secări pe 18 809 ha, rețele de evacuare 
a excesului de umiditate pe 15 575 
ha, întreținerea și îmbunătățirea pa
jiștilor naturale pe 133 600 ha și a- 
mendarea solurilor acide pe 79 000 ha. 
în timpul ce a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului — practic, numai o 
lună, trebuie să se efectueze încă un 
mare volum de lucrări pentru reali
zarea sarcinilor din acest an. Pe 
multe din șantierele locale de 
hidroameliorații însă, în ultima vre
me activitatea nu s-a desfășurat 
în ritmul cerut. Desigur, această si
tuație se explică și prin aceea că, în 
lunile de toamnă, principalele forțe 
din agricultură, așa cum este și fi
resc, au fost concentrate la recol
tarea, transportul și depozitarea pro
duselor. Acum, aceste lucrări se află 
în stadiu final în majoritatea jude
țelor, ceea ce face posibil și necesar 
să se treacă cu toate forțele la exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. . .

Desfășurarea în ritm susținut a 
muncii în tot timpul iernii pe șan
tierele de îmbunătățiri funciare 
impune, așa cum se prevede în 
programul de acțiuni al U.N.C.A.P., 
să se asigure o bună coordonare a > 
lucrărilor. în acest scop, consiliile in- 
tercooperatiste au datoria să organi
zeze acțiuni de întrajutorare cu forță 
de muncă între unitățile agricole ale 
aceluiași consiliu. Totodată, de cea 
mai mare importanță este ca membrii 
consiliilor de conducere ale coopera
tivelor agricole, brigadierii și fer
mierii. așa cum s-a stabilit, să fie 
repartizați pentru a participa direct 
și a răspunde concret de cite un 
punct de lucru pe întreaga perioadă 
de execuție • a- lucrărilor. Consiliile 
populare, consiliile intercooperatiste 
și conducerile unităților agricole au 
datoria să urmărească permanent în
deplinirea riguroasă a programelor 
de lucru și realizarea graficelor de 
execuție. Pentru aceasta este nece
sar ca sistematic să se urmărească 
mersul lucrărilor, spre a se putea lua 
cete mai potrivite măsuri pentru im
pulsionarea ritmului de lucru.

In lumina sarcinilor trasate de con
ducerea partidului în ce privește 
realizarea neabătută a programului 
de punere în valoare a întregului po
tențial agricol al țării, comitetele co
munale de partid, consiliile populare 
și conducerile unităților agricole au 
datoria să treacă hotărît, așa cum s-a 
procedat și in ultimii ani, la orga
nizarea și coordonarea nemijlocită a 
acțiunilor pentru ameliorarea tuturor 
pămînturilor de pe raza comunei, in
diferent cui aparțin, mobilizînd la 
muncă pe toți cetățenii satului. în 
frunte cu comuniștii.

Blocuri noi de locuințe pe șoseaua Coientina din Capitala

Imaginați-vă o întindere 
mare de ape alternînd cu 
ochiuri de pămînt și a- 
celea peticite cu șovar, 
mohor, papură și trestii. 
Deasupra, un cer pe care 
vara vîntul se tocmește 
paznic la nori, iar în cele
lalte anotimpuri îi Iasă să 
potopească pustietatea 
la zare Ia zare. Și 
imaginați-vă undeva, anu
me pe la mijlocul stufișu- 
rilor. ceva cam ca un sai
van pentru oi, dar pe ai 
cărui pereți — să vezi și 
să' nu crezi — scrie : CEN
TRU DE CERCETĂRI AL 
ACADEMIEI. De acolo, sa
tul era și nu era departe, 
dar abia dacă-1 distingeai 
dintre ale bălții care-și 
minase luciul pînă în pra
gul bisericii. Altminteri era 
o așezare uitată de dum
nezeu. din care oamenii ie
șeau — dacă ieșeau — doar 
ca să-și vindă rîmătorii 
semisălbăticiți pe priva
turi. Păsările de curte hă- 
lăduiau laolaltă cu țigă
nușii. rațele sălbatice, ber
zele, șerpii și stăncuțele. 
Poate că de la mulțimea 
acestora din urmă iși trage 
numele și așezarea — Stăn
cuța (deși există și o le
gendă cu o preafrumoasă

și preaiubită copilă înghi
țită Re apele Dunării, afla
tă la doi pași...). Nimeni, 
niciodată nu se gîndise că 
pe locurile acelea s-ar pu
tea face agricultură. Asta 
pînă cînd intr-o duminică 
din vara lui 1956, „profe-

de 
mai

Au îndeplinit sarcinile anuale 
de export

• Colectivele unităților industria
le din județul Prahova raportează 
un prestigios succes : îndeplinirea 
planului anual la export cu 40 de 
zile în avans. S-au livrat peste pre
vederi, ca urmare a solicitărilor 
unor clienți din străinătate, pro
duse petrolifere, petrochimice, in
stalații de foraj, utilaj chimic, rul
menți grei ș.a., în valoare de 550 
milioane lei valută. (Constantin 
Căprarul.

• In acest cadru, merită relevate 
ți succesele oamenilor muncii din 
județul Caraș-Severin, care au a- 
nunțat realizarea integrală a pro
ducției destinate exportului în acest 
an. Pînă Ia sfîrșitul anului, indus
tria județului va livra, suplimen
tar, partenerilor de peste hotare 
mărfuri în valoare de 38 milioane 
lei valută.

Avans în realizarea planului
• Colectivul Combinatului de ce

luloză și hîrtie din Zărnești și-a 
realizat cu o. lună de zile mai de
vreme sarcinile anuale de plan la 
hîrtie și produși ligno-sulfonici. Ca 
urmare, pînă la finele anului vor 
fi realizate, suplimentar. 3 000 tone 
hîrtie, 380 tone produși ligno-sulfo
nici și 250 tone drojdie furajeră. 
Este de relevat că, pînă în prezent, 
un număr de 10 unități economice 
din județul Brașov au 
sarcinile de producție 
(Nicolae Mocanu).

• Harnicul colectiv 
derii „Porțelanul" din 
îndeplinit sarcinile anuale de pro
ducție cu 36 de zile mai devreme, 
în acest fel. pînă la finele anului, 
colectivul unității va produce su
plimentar peste 700 000 piese din

pe
îndeplinit 
acest an.

întreprin-al
Alba Iulia a

Peste o lună

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe tovarășul Gaston Plissonnier 
secretar al C. C. al Partidului Comunist Francez

porțelan pentru menaj. Se eviden
țiază faptul că întregul spor de 
producție s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, sar
cina de plan la acest indicator 
fiind depășită cu 6 103 lei pe anga
jat. (Ștefan Dinică).

• Prevederile planului pe acest an 
la producția marfă au fost îndepli
nite de colectivele din unitățile in
dustriei locale sucevene. Se apre
ciază că, pînă la sfîrșitul anului, 
se vor realiza suplimentar. între al
tele. aproape 1 000 mc prefabricate 
din beton armat, peste 4 000 mp 
binale, mobilă în valoare de 5 mi
lioane Iei. 750 mp covoare și alte 
produse. O contribuție substanția
lă la obținerea acestor succese au 
adus colectivele de la fabricile din 
Rădăuți. Suceava și Cîmpulung 
Moldovenesc. (Gh. Parascan).

începe al doilea an

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, marți după-amiază, 
pe tovarășul Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, care, la invitația Comite
tului Central al P.C.R., a făcut o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut de 
prietenie din partea secretarului ge
neral al P. C. Francez. tovarășul 
Georges Marchais. împreună cu

urări de noi succese poporului ro
mân în construirea societății socia
liste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
cele mai bune urări și un salut căl
duros tovarășului Georges Marchais, 
conducerii Partidului Comunist Fran
cez.

In timpul întrevederii a avut Ioc 
un schimb de păreri privind activi
tatea și preocupările Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist Francez, exprimîndu-se dorința 
comună de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre cele două partide, 
în interesul prieteniei tradiționale

dintre popoarele român și francez, 
precum și al lărgirii raporturilor din
tre România și Franța.

In cadrul examinării unor probleme 
ale actualității politice internaționale 
a fost evidențiată necesitatea de a 
se acționa pentru dezvoltarea și în
tărirea colaborării dintre partidele 
comuniste și muncitorești, dintre toa
te forțele progresiste, democratice și 
antiimperialiste. pentru continuarea 
și adincirea cursului spre destindere, 
pace, securitate și colaborare pe con
tinentul nostru și în lume, pentru 
triumful cauzei socialismului.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate și prie
tenie.

al cincinalului Locuințe și obiective social-culturale

CUM PREGĂTIM BAZA MATERIALĂ

A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
Sarcini prioritare: ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATĂ A CONTRACTELOR

ECONOMICE, FOLOSIREA EFICIENTĂ A TUTUROR RESURSELOR
In te pătură cu acțiunile concrete care ie î^trepAmd sau care 

trebuie inițiate pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. privind pregă
tirea materială temeinică a producției și valorificarea eficientă a re
surselor materiale in anul 1977, ministrul aprovizionării tehnico-ma
teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe a răspuns la citeva 
întrebări adresate de un redactor al „Scinteii".

de plan pentru anul 
din timp cunoscute, 
la început tovarășul 
ceea ce ne-a per- 

împreună cu ministere- 
asigurăm pe central^ și 

sorti- 
strinsă 

în 
baza materială, pornind de la 
și normative de consum ju- 
dimensionate, care cuprind 
toată gama materiilor prime,

— Sarcinile 
viitor au fost 
— ne-a spus 
ministru 
mis ca, 
te, să 
întreprinderi nominalizarea 
mentală a producției și, în 
corelare cu aceasta, să stabilim 
detaliu 
norme 
dicios 
practic 
materialelor, combustibililor și ener
giei. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia recenta plenară, 
în condițiile în care planul pe 1977 
are asigurată o bază materială cores
punzătoare, sarcina imediată care ne 
revine este de a lua toate măsurile 
pentru valorificarea deplină a posibi
lităților și condițiilor materiale de 
care dispune economia, astfel îneît să 
asigurăm îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan încă din primele zile 
ale noului an.

Ca urmare, în această perioadă 
ne-am concentrat forțele, atît în ac
tivitatea desfășurată în teritoriu, la 
principalele întreprinderi și centrate 
industriale, cit și în cadrul comanda
mentului central de aprovizionare, 
asupra încheierii cît mai rapide a 
contractelor economice. In prezent, 
cea mai mare parte a relațiilor și 
obligațiilor contractuale dintre furni
zorii și beneficiarii din tară 
precizate, unele rămîneri în 
menținîndu-se la contractarea 
lului. De aceea, împreună cu 
terul Industriei Metalurgice și 
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Ministeriil Aprovizionării a 
luat măsura ca. în aceste zile, la fie-

Convorbire cu
Maxim BERGHIANU, 

ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului 

gospodăririi fondurilor fixe

folosirea intensivă a mașinilor și a 
forței de muncă este să asigurăm, din 
primele zile ale anului viitor, o apro
vizionare ritmică, prin realizarea de 
către fiecare întreprindere a produc
ției planificate, în cantitățile, sorti
mentele și la calitatea stabilită prin 
contracte. Practica demonstrează că, 
și în acest an, cele mai multe pro
bleme de aprovizionare care apar nu 
decurg din deficiențe în sfera circu
lației produselor, ci sînt generate 
tocmai de nerealizarea planului fizic, 
pe sortimente și calități de către 
unele întreprinderi. Tocmai de aceea, 
în activitatea noastră vom pune un

(Continuare în pag. a Il-a)

din fîntîna pe 
ajutat s-o sap 

de băut».
rîs oamenii :c*

de 
pag. 

Editura

date în
In ultimul timp, în diferite loca

lități din țară au fost date în folo
sință noi locuințe și obiective so- 
cial-culturale. Peste 200 de familii 
s-au mutat recent în apartamente 
noi în cel mai tînăr cartier al ora
șului Botoșani. In această localitate 
se mai află în construcție mai multe 
obiective, intre care un spital de 
mare capacitate cuplat cu policlini
că, un modern magazin universal, o 
casă a culturii și tehnicii, precum 
și o nouă maternitate. în actualul 
cincinal, orașul își va defini și mai 
accentuat profilul de centru urban 
nțodern. urmînd să-și sporească zes
trea loca'tlvă cîi peste 8 500 lie apar
tamente, cămine muncitorești, școli 
șl alte obiective. Constructorii din 
județul Timiș au predat și ei. pînă 
acum, aproape 4 000 
mine muncitorești.

de locuințe, că- 
însumînd mai

folosință
mult de 4100 de locuri, precum și 
noi localuri destinate învățămîntului 
superior, liceal și preșcolar, un hotel, 
mai multe magazine. Și la Arad au 
fost recepționate zilele acestea cinci 
blocuri de locuințe. Numai în acest 
an. la dispoziția arădenilor au fost 
puse mai mult de 1 000 de apartamen
te. cămine muncitorești, creșe, gră
dinițe. De asemenea, în orașele Slo
bozia și Alexandria, reședințele jude
țelor Ialomița și, respectiv, Teleor
man, sute de familii și-au luat în 
primire apartamente noi și conforta
bile, construite din fondurile statu
lui sau de populație cu sprijinul 
acordat de stat. Recent, la rețeaua 
sanitară a Cr'aiovei s-a adăugat o 
policlinică, iar la Cîmpina a început 
construcția Casei științei și tehnicii, 
obiectiv la ridicarea căruia își aduc 
contribuția tinerii din localitate.

ÎN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre : CARTEA ; CARNET MUZICAL ; 
FAPTUL DIVERS ; SPORT ; RĂSFOIND' PRESA 

STRĂINA ; DE PRETUTINDENI ; MARGINALII

sînt 
urmă 
meta- 

Minis-
Minis-

care combinat siderurgic să se depla
seze factorii de răspundere din mi
nistere și centrale, spre a soluționa 
toate problemele și detaliile tehnice, 
astfel îneît acțiunea de contractare a 
metalului să se finalizeze in prima 
decadă a lunii decembrie ă.c.

Totodată, așa cum s-a stabilit la 
plenară, ministerul nostru a trecut, 
împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, Consiliul National pen
tru Știință și Tehnologie și minis
terele economice, la elaborarea pro
gramelor de cooperare între întreprin
deri. centrale, ministere și pc județe. 
Ia toate reperele și subansamblele 
care condiționează realizarea sarcini
lor de plan Ia produsele de bază și, 
îndeosebi, cete din industria con
structoare de mașini, chimie, industria 
ușoară. Pe baza acestor programe se. 
vor încheia pentru toate aceste coope
rări contracte economice cu sarcini 
de livrare trimestriale, lunare și, 
după caz, chiar decadale, spre a se 
instaura ordine în acest domeniu și 
a se elimina deficientele care in anii 
anteriori au provocat o serie de 
dereglări în activitatea de producție.

Desigur, este foarte important să 
Încheiem cit mai repede aceste ac
țiuni. dar esențial pentru buna des
fășurare a proceselor de producție și

Statul național unitar român.
operă istorico a poporului

«Cînd apa 
care m-ați 
va fi bună

Iar au
„Fîntîna profesorului...' 

Citez dintr-un tratat 
„Fitotehnie" (vol. I. 
341. ediția a Il-a.

1968 al ziarului ..înainte" 
care apare la Brăila : ..La 
I.A.S. Stăncuța. în incinta 
îndiguită Călmățui-Gro- 
peni, de-a lungul Dunării, 
pe aproape 30 de km. în 
aval de rîul Călmățui, a 
fost amenajată, pe terenuri

experiență. Au 
au învățat in 

America, China, 
.Orezul este plan-

Faptele pe care
le semănăm în oameni

sorul" — așa-1 numeau băl- 
tăganii pe șeful echipei de 
oameni care trăiau în fos
tul saivan devenit ...centru 
de cercetări — le-a spus 
celor din sat :

— Veți avea recolte fru
moase. Grîu, porumb...

Au rîs. „Aici e baltă. 
Dincolo de dig au mai în
cercat și alții și ce a ie
șit ? Pămîntul s-a făcut 
alb de sare, nu mai dă 
spic nici măcar sorgul. Tot 
papura-i împărat...". «N-o 
să mai fie». „Cînd ?“

agrosilvicâ, decembrie, 
1964) : „Prin faptul că ore
zul se pretează să fie cul
tivat pe soluri salinizate. el 
trece printre plantele cu 
care pot fi puse in valoare 
aceste tipuri de sol. tn 
acest scop se impune 
aplicarea anumitor 
agrotehnice care dacă 
sînt aplicate se poate 
junge Ia o salinizare 
mai accentuată" (subl. ns.) 

...De la practică la teorie 
și apoi... înapoi la practică 
Citez dintr-un număr din

tn 
însă 

reguli 
nu

Și

puternic salinizate, cea mai 
mare orezărie din Româ
nia". Ceea ce nu putea cu
prinde o simplă știre de 
ziar : eforturile, îndoielile, 
speranțele, chinul și mun
ca celor aproape 500 de 
angajați permanenți. Ore
zul este o plantă preten
țioasă. Se seamănă pe 
sfîrșitul lui aprilie și 
recoltează la sfîrșitul 
septembrie. In perioada 
vegetație are nevoie de 
puțin 1 000 de ore de stră
lucire solară. Specialiștii

la 
se 
lui 
de 
cel

n-aveau 
fost și 
U.R.S.S.. 
Coreea.
ta care nu admite eroarea. 
Totul trebuie executat ra
pid. De aceea se seamănă, 
se fertilizează și se erbi- 
cidează cu avionul. Supra
fața arabilă este mare — 
6 551 ha (5 833 ha sînt ame
najate pentru orezărie. iar 
în cultură sînt 4 500 ha). 
Nu se poate zbura oricînd, 
numai cînd vîntul nu de
pășește 6 m/sec. Dar de 
regulă, vîntul suflă acolo 
cu 10 m/sec. Trebuie pin- 
dite nu zilele propice lu
crărilor, ci orele. Se zboară 
la minimum 5 m deasupra 
solului cu 160 km/oră: „les- 
tarea" trebuie făcută exact 
pe cete aproape 6 000 par
cele. „Ai impresia, după o 
zi de muncă, că-ți fug 
imaginile în televizor" — 
îmi spunea pilotul avionu
lui. N-am să dau nume, aș 
comite o nedreptate. Mun
ca este fantastic de migă
loasă, trebuie făcută iute. 
De la vadagii Ia mecaniza
tori. de la ingineri și teh-

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a V-a)

Istorica zi de 1 decembrie 1918, 
cînd Adunarea Națională a Români
lor. întrunită la Alba Iulia, a pecetluit 
înfăptuirea năzuinței de secole a în
tregului popor — unirea Transilva
niei cu România, a devenit o sărbă
toare tradițională, intrată adînc în 
conștiința poporului. Evenimente ase
menea celui petrecut cu 58 de ani în 
urmă au jalonat și potențat existența 
noastră ca națiune, tocmai pentru că 
astfel de izbînzi se 
rile și sacrificiile 
multor generații, 
iar împlinirea lor 
lasă urme adinei 
în desfășurarea 
evoluției istorice. 
Una din cele mai 
glorioase pagini 
din istoria noas
tră națională, o 
victorie străluci
tă dobindită de 
poporul român pe 
sale ca națiune de sine stătătoare, în
cununare a aspirațiilor de veacuri ale 
poporului nostru pentru eliberarea 
națională, rezultat al luptei duse de 
cele mai înaintate forțe social-politi- 
ce ale vremii — în cadrul cărora ro
lul hotărîtor l-au avut masele popu
lare — unirea din 1918 a reprezentat 
o adevărată piatră de hotar in dez
voltarea României moderne — astfel a 
apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mărețul eveniment.

Este firesc, cînd evocăm asemenea 
momente, să punem în evidență ră
dăcinile lor istorice. Originile luptei 
pentru înfăptuirea unirii se pierd 
în adîncurile trecutului, identifieîn- 
du-se în anumite privințe cu în
seși originile poporului nostru, care 
s-a format, cum se știe, ca un popor 
unitar și și-a păstrat unitatea — de 
limbă, de factură psihică și de cul
tură, de interese material-economice

obțin prin efortu-

— în pofida fărîmițării statale inter
venite în condițiile feudalismului.

Tocmai pe temeiul legăturilor in
tense și multilaterale dezvoltate de-a 
lungul veacurilor între țările române 
s-a clădit prima lor unire politică din 
1600. realizată prin geniul politic și 
militar al lui Mihai Viteazul, unire 
care. Ia rîndu-i, a contribuit la hră- 
nirea idealului de unitate, devenind 
un simbol strălucit și un însuflețitor 
îndemn pentru generațiile următoare.

58 de ani de la unirea
Transilvaniei cu România

drumul afirmării

ÎN PAGINA

Secolul al XVIII-lea și începutul 
secolului al XIX-Iea au ridicat pe o 
treaptă superioară lupta întregului 
popor român pentru dreptate, liber
tate și unitate națională, în special 
prin revoluțiile de la 1821 și 1848. 
Unitatea națională politică, străveche 
năzuință a tuturor românilor, te
meinic fundamentată pe tărîm etnic, 
istoric, social-economic și cultural, 
s-a dovedit, într-adevăr, acea „cheie 
de boltă" a edificiului național, 
concepută de revoluționarii pașoptiști 
în frunte cu Nicolae Bâlcescu și 
formulată ca atare de Mihail Kogăl- 
niceanu. Ea a fost efectiv una din 
forțele dinamizatoare care au acțio
nat asupra evoluției istoriei româ
nești în epoca modernă și contem
porană, prin ridicarea la luptă a în
tregului popor și afirmarea sa me
reu crescîndă ca vigoare în lupta ge
nerală a forțelor progresiste pe plan 
internațional.

Prin Unirea Principatelor, la 24 ia-

nuarie 1859, se semna actul de naștere 
a României moderne ; era o primă 
etapă, fundamentală. în procesul de 
realizare a statului național unitar. 
Principalii făuritori ai Unirii din 1859, 
în frunte cu domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, nu au uitat un singur 
moment că o parte însemnată a na
țiunii române rămăsese în afara 
granițelor de atunci ale statului na
țional. datorită în primul rînd condi
țiilor externe nefavorabile. Nu au 

lipsit nici atunci, 
------------------------ nici în deceniile 

următoare, pînă 
în preajma pri
mului război 
mondial, planuri 
concrete de com
pletare a Unirii 
din 1859, dar îm
prejurările 
erau
Calea 

rii unității naționale a 
a cerut mari sacrificii și jertfe, mul
te eforturi și abnegație, dovedin- 
du-se a fi. în esență, așa cum a în
trevăzut Nicolae Bălcescu, o 
voluționară.

îndeosebi după instituirea 
mului austro-ungar (1867), 
românilor din Transilvania, _____,
Crișana. Maramureș, ca și a celor din 
Bucovina, s-a înrăutățit considerabil, 
impunînd concentrarea eforturilor 
politice în vederea menținerii a în
săși ființei lor naționale. în 
timp, 
munți se 
realizarea 
dezvoltării 
pendența.
melia independentei, iar independen
ța era o consecință firească a Unirii. 
Aflîndu-ne în ajunul anului care

nu 
prielnice, 
desăvîrși- 
românilor

cale re-

dualfs- 
situația 
Banat,

acest 
românii de dincoace de 

pregăteau intens pentru 
cerinței fundamentale a 
statului național — inde- 

Unitatea națională era te-

(Continuare in pag. a III-a)
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In spațiile de depozitare
A PORUMBULUI

Control permanent pentru a asigura
conservare a recoltei

în cooperativele agricole din ju
dețul mai sînt de recoltat circa
4 500 hectare de porumb. Cu toate 
condițiile atmosferice neprielnice, 
oamenii muncii de pe ogoare își in
tensifică eforturile pentru a pune 
Ia adăpost cît mai repede cu putin
ță întreaga recoltă. In primul rind 
s-au luat măsuri pentru transportul 
celor aproximativ 8 000 tone știuleți 
recoltați, dar aflați în cimp. Peste 
580 de mijloace ale întreprinderii 
de transporturi auto repartizate pe 
unități 
cimp în 
gaziile 
acestea 
transport ale cooperativelor 
cole și o parte din 
cu remorci ale trustului S.M.A. Tot
odată, continuă acțiunea de prefira- 
re a porumbului atît în bazele de 
recepție, cît și în pătulele coopera
tivelor agricole, în vederea îndepăr
tării porumbului cu umiditate mai 
mare, care este trimis la uscă- 
torii. Sînt condiții ca în 2—3 zile să 
se încheie recoltarea porumbului și 
transportul acestuia în pătule și ma
gazii. (Emilian Rouă).

transportă porumbul din 
bazele de recepție și în ma- 
cooperativelor agricole. La 
se adaugă mijloacele de 

agri-
tractoarele

Suceava

de lapte

de recepție, uscătoril- 
instalațiile de uscare 
de la fabricile de za-

1 milion de litri

în județul se rec°Iteaz&
porumbul de pe ultimele suprafețe. In

La ferma llișești a I.A.S

Au trecut mai bine de două luni 
de cind lucrătorii fermei zootehnice 
din llișești a I.A.S. Suceava au ra
portat îndeplinirea prevederilor 
planului anual la producția de 
lapte : 4 300 litri în medie de la cele 
600 de vaci. Ca urmare, potrivit es
timărilor specialiștilor, pină la sfir- 
șitul anului, ferma va produce 
peste prevederile planului o canti
tate de lapte de aproape 1 milion de 
litri. I.n această ordine de idei, to
varășul Mihai Cojocaru, șeful fer
mei, spunea :

— Potrivit calculelor noastre. în 
acest an vom realiza o producție 
medie de 5 900 litri de lapte. Este, 
desigur, un rezultat bun, in care se

(Urmare din pag. I) 
accent deosebit pe urmărirea strictă, 
zilnică, decadală și lunară, a modului 
in care se realizează și se livrează 
resursele de către întreprinderi, pre
cum și intre județe, pe respectarea 
strictă a nivelului stocurilor normate, 
intervenind operativ pentru a pre
veni orice dereglare în fluxul aprovi
zionării, în realizarea programelor de 
cooperare.

— Ce acțiuni se întreprind pentru 
înfăptuirea sarcinilor de mare răs
pundere trasate la plenară și a pre
vederilor planului pe 1977 privind e- 
conomisirea și valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ?

— Planul pe anul 1977 prevede re
ducerea accentuată a consumurilor 
materiale, concomitent cu creșterea 
sensibilă a gradului de utilizare și de 
valorificare a materiilor prime și 
materialelor, care să asigure creș
terea mai rapidă a venitului național, 
sporirea generală a eficientei eco
nomice. Ca să ilustrăm importanța 
deosebită a sarcinilor in acest dome
niu este suficient să arătăm că, dacă 
in anul viitor s-ar fi menținut nivelul 
normejor de consum din 1976, pentru 
realizarea producției planificate ar ‘fi 
fost necesare cantități suplimentare 
de materii prime și materiale : cu 10 
la sută mai multe laminate feroase, 
11 la sută mai mult oțel lingou, 10 la 
sută — cocs de furnal, 6 la sută — 
combustibili. 14 la sută — materiale 
lemnoase, 13 la sută — piei brute ș.a. 
Reducerea în proporțiile planificate a 
consumurilor reprezintă o problemă 
vitală pentru echilibrul material al 
planului, pentru realizarea ritmurilor 
de dezvoltare economico-socială pre
văzute și, trebuie să subliniem, dimi
nuarea consumurilor în proporțiile 
stabilite este nu numai necesară, ci 
pe deplin posibilă, fiind judicios 
fundamentată pe condițiile reale teh
nice, materiale și organizatorice exis
tente în întreprinderi.

Cîteva exemple sînt 
în acest sens. La
rea de autocamioane din 
serie de repere, cum 
punții din spate și butucul roții, s-a 
trecut de la forjarea liberă la turna
rea de precizie, cega ce permite di
minuarea consumului de metal cu 
20—26 la sută ; la alte repere — pis
ton, tacheți, bucșe, talere etc. — a- 
plicarea tehnologiei extruderii în lo
cul așchierii asigură economii de 
metal de 60—78 la sută. Asemenea 
inițiative soldate cu rezultate con
crete sint în multe întreprinderi din 
toate ramurile și esențial este să se 
generalizeze ceea ce este bun. să se 
popularizeze și să se aplice. pe scară 

edificatoare 
întreprinde- 
Brașov, la o 
sint corpul

integrală a capacităților 
depozitare, s-au început preluă- 
în custodie la unitățile agricole, 
cooperativa agricolă Ogra sînt 
tone de porumb în custodie.

condițiile deosebite de vegetație a 
culturii în acest an, comandamentul 
județean a întreprins măsuri organi
zatorice ferme pentru buna păstrare 
a porumbului. In afară de pătulele de 
la bazele de recepție și din unitățile 
agricole s-au amenajat arioaie su
plimentare, folosindu-se și alte spa
ții corespunzătoare. Pentru urgen
tarea livrărilor la fondul de stat șl 
utilizarea 
de 
rile 
La 
100
Știuleții au fost prefirați și așezați 
în pătule cu lățime mai mică de un 
metru, fiind deci bine aerisiți. La 
Iernut, uscătorul și cele trei batoze 
lucrează zi și noapte, iar la baza 
condusă de Gereb Iosif, zilnic se 
prefirează 50 tone și se usucă 70 
tone de porumb. Porumbul sosit de 
la cooperativa agricolă Crăciunești 
cu o umiditate de 39 la sută a fost 
dirijat la uscătoria de borhot a Fa
bricii de zahăr din Tg. Mureș. în 
județ, capacitatea totală de uscare 
la o încărcare se ridică la 2 000 tone. 
Sînt folosite din plin, pe lîngă do
tările bazelor 
le de tutun, 
din industrie, 

regăsește potențialul de producție 
ridicat al vacilor din rasa Holștein 
de care dispune ferma noastră. De 
altfel, în prezent numărăm 500 
tăurași din prăsilă proprie, ceea ce 
ne conferă certitudinea că produc
ția de lapte va spori în continuare, 
avînd, totodată, condiții de a furni
za un însemnat număr de animale 
la alte ferme din cadrul trustului 
și din cooperativele agricole.

Consemnind aceste fapte credem 
că trebuie relevată preocuparea 
colectivelor pentru îmbunătățirea 
reproducției ca și pentru asigura
rea unei baze furajere corespunză
toare atit cantitativ, cit și calitativ.

largă, pină la ultimul loc de muncă, 
experiența pozitivă.

In acest context, din indicația con
ducerii partidului, în toate unitățile 
economice se desfășoară în prezent 
acțiuni ample, la care participă spe
cialiști din cadrul întreprinderilor, 
centralelor, institutelor de cercetări 
și inginerie tehnologică, din învățâ- 
mîntul superior, ministere, organe 
centrale de sinteză, activiști ai orga
nizațiilor- județene de partid — ac
țiuni ce au ca obiective atît reducerea 
consumurilor pe seama îmbunătățirii 
tehnologiilor și diminuării greutății 
nete a produselor, concomitent cu ri
dicarea parametrilor funcționali ai 
acestora, cit și tipizarea materiilor 
prime, materialelor și produselor. A- 
nalizele trebuie să se materializeze in 
programe concrete de măsuri, pe fie— 

care produs și pe reperele și subah- 
samblele principale. In cadrul acesto
ra este necesar să se dea prioritate 
măsurilor care se pot aplica imediat, 
fără pregătiri deosebite, ale căror e- 
fecte să asigure încadrarea încă de 
la începutul anului în consumurile 
stabilite, continuindu-se cu aplicarea 
măsurilor de îmbunătățire structura
lă a concepției produselor și tehnolo
giilor. Avem in vedere, in primul 
rind, organizarea debitării centrali
zate și optimizate a materialelor și 
mai ales a metalului, atît la furni
zori, care să generalizeze livrarea la 
dimensiuni fixe și multiple, cit și la 
principalii consumatori și în bazele 
de aprovizionare tehnico-materială. 
Pentru a releva importanța acestor 
măsuri se poate arăta, de pildă, că 
din totalul pierderilor de metal din 
prelucrare în industria constructoare 
de mașini circa 50 la sută sint loca
lizate în faza de debitare.

De asemenea, o atenție deosebită 
va trebui acordată eliminării „tehno
logiilor ocolite", cu prelucrări supli
mentare inutile, generatoare de mari 
pierderi de materiale, ce se practică 
in unele întreprinderi la o serie de 
repere și produse, cum sînt la fabri
cația axelor, a altor repere de motoa
re diesel și electrice, ventilatoare, 
strunguri, compresoare, material ru
lant. Este bine să se știe că numai 
din această cauză la produsele amin
tite se consumă in acest an, în plus, 
peste 10 000 tone metal. Or. asemenea 
situații sînt și în industria mobilei, 

hăr Tg. Mureș și Luduș, Combinatul 
chimic Tîrnăveni, I.P.L. „23 August" 
Tg. Mureș, fabricile de cărămizi și 
altele. La truda investită la recoltare 
se răspunde prin spirit gospodăresc, 
prin întrajutorare, pentru ca păs
trarea porumbului să fie asigurată 
în cele mal bune condiții. (Cornel 
Pogăceanu).

înghețul și vremea senină din ul
timele zile au favorizat și în județul 
Gorj desfășurarea în ritm sporit a 
recoltării porumbului. Ca urmare, 
pînă luni seară, 25 de unități agri
cole au Încheiat recoltatul, pe an
samblul județului mai răminînd de 
strîns porumbul de pe circa 1 000 de 
ha. In toate cooperativele agricole 
continuă acțiunile de depozitare și 
conservare în bune condiții a recoltei. 
Pentru a preveni deprecierea, echipe 
permanente lucrează la prefirarea 
știuleților din pătule și arioaie, în- 
depărtîndu-se porumbul afectat de 
mucegai, mătasea, resturile de pănuși 
și vîrfurile stricate. Porumbul căzut 
la sortare este însilozat Împreună cu 
cocenii. Concomitent, se acționează 
pentru eliberarea terenului, cocenii 
strînși fiind imediat transportați spre 
locurile insilozare. (Dumitru
Prună).

în timpul verii, vitele au fost scoa
se zilnic la pășunat, asigurîndu-li-se 
la întoarcerea în grajd o cantitate 
suplimentară de masă verde. în 
perioada sezonului rece, pentru 
hrana animalelor s-a pregătit can
titatea necesară de grosiere, de 
suculente și, într-o anumită măsu
ră, de concentrate.

Evident, toate aceste condiții 
create au fost puse în valoare de 
oameni vrednici care muncesc aici, 
în bună parte, de ani și ani de 
zile. In fotografie — un aspect de 
muncă de la ferrpa llișești a I.A.S. 
Suceava. Se însilozează porumbul. 
(Gheorghe Parascan).

a celulozei și hîrtiei, a materialelor 
de construcții, a cauciucului și ma
terialelor plastice, în industria ușoa
ră. în esență, problema de fond a e- 
conomislrii materialelor o constituie 
respectarea strictă a consumurilor 
planificate, urmărirea sistematică in 
fiecare unitate, secție, atelier a în
cadrării cu rigurozitate în normele 
și normativele de consum prevăzute 
pentru 1977, întrucît nimănui nu 
i se va aloca nici o resursă în plus 
peste cele planificate.

— în echilibrul material al planu
lui. un loc important revine deșeu
rilor și resurselor secundare. Care 
sint principalele cerințe ce decurg 
din prevederile planului pe 1977 pri
vind valorificarea lor cit mai efi
cientă în producție ?

— Deșeurile și alte resurse secun-

dare au un rol de seamă în asigura
rea bazei materiale, întrucît in anul 
viitor vor deține o pondere ridicată 
în totalul resurselor : 48 la sută în 
producția de oțel, 28 la sută la hîr- 
tii și cartoane, 20 ia sută la lemn pen
tru celuloză, 15 la sută la uleiuri mi
nerale, 13,8 la sută la anvelope și 
alte articole din cauciuc, 12.4 la sută 
la fibre textile. Posibilitățile de in
troducere in circuitul economic a de
șeurilor sînt însă și mai mari. De 
exemplu, în domeniul recuperării 
deșeurilor metalice sînt rămineri în 
urmă în colectarea unor metale dure, 
cum sînt carburile de wolfram, care 
ar putea asigura anual economisirea 
a circa 80 tone pulbere de wolfram. 
De asemenea, în momentul de față 
nu se recuperează wolframul și mo
libdenul din fabricația și consumul de 
lămpi electrice cu incandescență, din 
care la nivelul unui an s-ar putea 
obține 3 000—4 000 kg pulberi de wol
fram și 2 200—2 800 kg pulberi de 
molibden. Sint intirzieri și in cerce
tarea și valorificarea mineralelor utile 
conținute în hălzi miniere și iazuri de 
decantare, in utilizarea deșeurilor 
textile la realizarea unor produse noi 
fono și termolzolante. Iată numai cî- 
teva domenii în care este necesar să 
acționăm mai intens, împreună cu 
institutele de cercetări, cu centralele, 
întreprinderile și cu ceilalți factori de 
răspundere, pentru adoptarea nein- 
tîrziată a soluțiilor tehnice și orga
nizatorice menite să asigure dezvolta
rea bazei interne de materii prime

<

Doi ani la rînd, Trustul' de con
strucții industriale din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
distins cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru succesele deosebite obținute 
în întrecerea socialistă cu celelalte 
unități similare din țară. Totodată, 
trustul a primit titlul de unitate 
evidențiată pe ramură. De la în
ceputul acestui an a fost realizată 
peste prevederile planului o produc- 
Îie de mai multe milioane de lei. 
n același răstimp au fost puse în 

funcțiune importante capacități de 
producție pe platforma petrochimi
că Borzești, la Combinatul de ce
luloză și hîrtie Letea, întreprin- 
derea de stat „Avicola" etc. La 
11 obiective prevăzute a 
puse în funcțiune înainte de

cele 
fl 

ter

REEXAMINAREA PROIECTELOR
Rezultate ale acestei acțiuni în județul Maramureș:

• SOLUȚII CONSTRUCTIVE MAI RAȚIONALE
• CONSUMURI DE MATERIALE MAI REDUSE

Biroul Comitetului județean de 
partid Maramureș urmărește, în mod 
sistematic, zi de zi, modul în care 
organele și organizațiile de partid 
din județ, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderi, cadrele de 
specialitate participă la ampla ac
țiune de reexaminare a proiectelor 
noilor obiective, în lumina masurilor 
stabilite la consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. și plenara Comite
tului Central privind reducerea cos
tului investițiilpr,, prin folosirea mal 
rațională a materialelor de construc
ții pe toate șantierele. Ce s-a între
prins în acest sens pe șantierele de 
investiții pentru noi capacități, lo
cuințe și obiective social-culturale, 
din cadrul consiliului popular jude
țean, pentru care proiectant este 
centrul județean de proiectare ?

— Avind în vedere sarcinile im
portante pe care le are de îndeplinit 
Centrul județean de proiectare pe 
această linie — ne spunea directon.il 
acestuia, ing. Cornel Graur — noi, 
proiectanții, ne-am străduit să fim 
cu un pas înaintea celorlalți, a- 
dică am reconsiderat de pe acum 
documentațiile pentru construcțiile 
ce se vor realiza in cursul anului 
viitor. între proiectele la care s-au 
adus modificări se numără cele ale 
atelierelor de producție pentru trata
ment termic de la „Băimăreana", 
precum și la alte cîteva hale de la 
Vișeu de Sus și Tirgu Lăpuș, în care 
s-au ales 'soluții noi constructive, 
apte să ducă, în final, la realizarea 

prin punerea în valoare a tuturor 
categoriilor de deșeuri.

O importanță deosebită are reali
zarea sarcinilor de plan în domeniul 
recuperării resurselor energetice se
cundare, pe seama cărora va trebui 
să se asigure în anul viitor aproape 
10 la sută din necesarul de energie. 
Trebuie să fie clar pentru fiecare ti
tular de plan că se impune respecta
rea cu strictețe a prevederilor de va
lorificare a resurselor energetice se
cundare, deoarece nimănui nu i se va 
acorda nici o cantitate de combus
tibil pentru compensarea nerealizării 
sarcinilor de recuperare.

— Recent au fost elaborate de Mi
nisterul Aprovizionării, împreună cu 
alte ministere și organe centrale, 
unele programe speciale în domeniul 
utilizării judicioase a resurselor ma

teriale. Care sînt principalele preve
deri ale acestor programe ?

— Aceste programe, elaborate pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, vizează domenii vitale ale econo
misirii resurselor materiale, cum sini 
cele privind metalele neferoase și 
prețioase, feroaliajele și elementele 
de aliere, combaterea efectelor coro
ziunii, reducerea consumului de ma
teriale de ambalare și ambalaje, pre
cum și generalizarea in economia na
țională a metodei analizei tehnice a 
valorii, ca un instrument deosebit de 
eficient pentru realizarea de produse 
competitive, cu consumuri cît mai 
mici de materiale și de muncă. Mă
surile prevăzute in programele amin
tite fundamentează obținerea pentru 
anii 1977—1980 a unor economii în
semnate, peste prevederile planului 
cincinal, de argint, cupru, plumb, 
zinc, feroaliaje. De asemenea, do
resc să menționez în mod special mă
surile in domeniul protecției antico- 
rozive, ținind seama că anual se 
pierd în economie, conform unor cal
cule estimative, Circa 200 000 tone 
metal, ca efect al corodării.

Pentru transpunerea în viață a pre
vederilor. din programele speciale,, 
desfășurăm în prezent, în unitățile 
economice, ample acțiuni de concre
tizare a sarcinilor ce revin fiecărei 
Centrale și întreprinderi, cu respon
sabilități ferme, deoarece aceste pro
grame trebuie să-și aducă contribuția 
la reducerea consumurilor materiale 
chiar din prima parte a anului 1977.

în avans față de prevederile graficelor
au cîștigat 
prevederile

men, constructorii 
mare avans față de 
grafice.

Dintre obiectivele prioritare

un 
din

In-

DIN EXPERIENȚA UNUI TRUST 
DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

scrise pe agenda de lucru a trustu
lui amintim, în primul rînd, creș
terea productivității muncii și spo
rirea eficienței lucrărilor. în acest 
scop au fost elaborate programe 
speciale în fiecare subunitate. Ca 
urmare a Introducerii unor noi so
luții constructive și extinderii gra- 

sarcinii de reducere cu 30 la sută a 
costurilor la acoperișurile grele con
fecționate din beton. înlocuindu-le 
cu altele ușoare, fabricate din azbo
ciment. Acordînd atenție prioritară 
lucrărilor ce ridică nivelul calității 
procesului de producție propriu-zis, 
am înlocuit pereții de beton, care au 
doar rol de protecție, dar care con
sumă o mare cantitate de ciment, cu 
alții mai ușori, obținuți din materia
le mai ieftine, cum ar fi betonul ce
lular autoclavizat (de exemplu, la a- 
telierele de confecții metalice din Si- 
ghetu Marmației, centralele termice 
de la policlinica din Sighetu Marma
ției, spitalul din Borșa, liceul spor
tiv Baia Mare ș.a.).

Redimensionarea fundațiilor pro
iectate pentru aceste clădiri, conco
mitent cu crearea posibilității de a se 
folosi materialele locale (piatră și 
bolovani de riu) în betoane ciclopie- 
ne la fundații (la dispensarele vete
rinare cu locuințe de la Vișeu și Va
lea Chioarului), în locul celor tur
nate exclusiv din beton, s-a soldat, 
de asemenea, cu importante econo
mii de materiale. In același spirit al 
economisirii materialelor s-a recon
siderat optica asupra documentațiilor 
privind traseele de canalizare, rețe
lele de apă (rețeaua de apă și canal 
din Ferneziu, ca și cele de la noile 
construcții amintite), 
soluțiile constructive 
printre care și aceea 
conductei metalice cu 
ciment la alimentarea cu apă. în ceea

adoptîndu-se 
mai ieftine, 

de înlocuire a 
una de azbo-

Totodată, ne preocupă 
unor astfel de programe 
în alte domenii de activitate, spre a 
asigura treptat un cadru unitar de 
acțiune pentru economisirea și valo
rificarea superioară a tuturor mate
riilor prime și materialelor.

Mă refer, de pildă, la faptul că 
posibilități foarte largi de economi
sire a unor resurse materiale valo
roase oferă utilizarea maselor plas
tice ca înlocuitori de metal. Pe 
baza unor analize recent efectuate in 
întreprinderile din industria chimică 
și a construcțiilor de mașini, precum 
și a concluziilor ce s-au desprins d„’n 
consfătuirea de lucru pe această pro
blemă, care 
tombrie a.c., 
posibilitatea 
execuția de 
rioada 1977—1980, înlocuirea 
rialelor metalice cu mase plastice și 
rășini sintetice pînă la 8—10 la sută, 
creînd în felul acesta noi posibilități 
de economisire a metalelor feroase și 
neferoase. De asemenea, trebuie să 
se treacă de îndată la fabricarea din 

_ poliesteri armați cu fibră de sticlă a 
unor repere ce nu sînt supuse la so
licitări mecanice mari, ca de exem
plu carcase, apărători, aripi de auto
vehicule, conducte, armături și al
tele. Concluziile unei analize recent 
efectuate relevă că, pînă in 1980, este 
posibil să se economisească cel puțin 
un milion de tone metale feroase și 
neferoase prin extinderea ca înlo
cuitori a maselor plastice, atît în 
construcția de mașini, cît și în acti
vitatea de construcții, . în industria 
mobilei, în producția bunurilor de 
consum.

Desigur, pe agenda de lucru a mi
nisterului nostru se află o paletă lar
gă de preocupări care vizează și alte 
domenii ale sporirii eficienței econo
mice : folosirea intensivă a mașinilor, 
utilajelor, a tuturor fondurilor fixe, 
asigurarea cu piese de schimb a re
parațiilor, precum și perfecționarea 
continuă a sistemului de aprovizio
nare tehnico-materială, de derulare 
a aprovizionării prin bazele județene, 
astfel îneît să se elimine paralelis
mele și să se reducă la minimum chel
tuielile de circulație. Vom acționa în 
toate aceste domenii în mod ferm, 
spre a ne aduce contribuția la înde
plinirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al Xl-Iea al P.C.R., de recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
partidului în domeniul valorificării 
cu înaltă eficiență a resurselor ma
teriale și a fondurilor fixe, potrivit 
prevederilor planului pe anul 1977.

elaborarea 
speciale și

a avut loc în luna oc- 
se estimează că există 
de a extinde treptat, la 
repere tehnice, în pe- 

mate-

Convorbire realizata de 
Corneliu CAREAN 

dului de mecanizare a lucrărilor, 
productivitatea muncii a crescut 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Atit la Borzești, cit și la Ba-

cău, Săvinești, Tașca-Bicaz, și pe 
Celelalte mari șantiere ale trustu
lui, munca este organizată In loturi 
specializate. Glisarea, bunăoară, lu
crare care era efectuată pînă de 
curind de echipe existente pe fie
care șantier, este făcută acum de 
brigada condusă de Eroul Muncii 

ce privește platformele și drumurile 
interioare, schimbarea de soluții a vi
zat reducerea lor ca suprafață și în
locuirea betonului cu piatră spartă. 
Deși acțiunea se află in curs de des
fășurare, din datele cunoscute se 
poate face un calcul semnificativ : 
prin proiecte s-au economisit la lo
cuințe și construcții social-culturale 
2 636 tone ciment, 201 tone oței-beton, 
26 tone profile metalice și 31 tone 
radiatoare. în anul viitor, cu cimen
tul economisit pe aceste căi se vor 
putea construi în plus circa 220 apar
tamente.

Bineînțeles, în toate cazurile s-a 
avut în vedere alegerea acelor soluții 
constructive care să nu afecteze func
ționalitatea construcțiilor și nici cali
tatea lucrărilor. în acest spirit, pro- 
iectanții continuă acțiunea de mare 
interes economic național de a re
duce consumurile, neputîndu-se de
clara mulțumiți doar cu aceste re
zultate. Pe șantierele maramureșene 
se află reprezentanți ai beneficiarilor 
și proiectanților, pentru ca împreună 
cu constructorii să procedeze la re
ducerea consumurilor prin tehnologii 
chibzuite, soluții economicoase și fo
losirea unor înlocuitori corespunză-

De ce intlrzie construcția 
unor stații de epurare ?

■ ■

pentru a se asi-

financiar al statu- 
depășește în 1978scop

miliard de lei. Investi- 
stații de epurare vor 
crească, iar la nivelul

Statul alocă sume tot mai im
portante pentru protecția eficientă 
a riurilor țării. In fiecare an se 
dau în funcțiune zeci și zeci de 
unități de epurare a apelor, de la 
simple decantoare sau separatoare 
pînă la adevărate uzine de prelucra
re a apelor uzate din cadrul marilor 
combinate chimice. Peste 3 000 de a- 
semenea unități existau în țara noas
tră la începutul acestui an.

Reflectare a dinamismului dezvol
tării economice și sociale, mai bine 
de două treimi din stațiile de epurare 
a apelor au fost construite în ultimii 
10—15 ani. finind seama de nevoia 
de a proteja apele, 
gura resursele 
necesare, se acor
dă în continuare 
o atenție deosebi
tă dezvoltării re
țelei de stații de 
epurare. In pre
zent se desfă
șoară peste 300 
de lucrări de 
construire a unor 
noi stații și ex
tindere a celor 
existente. Efortul 
lui in acest 
cu mult un 
țiile pentru 
continua să . ___ ....... .
întregului cincinal vor fi aproxima
tiv de trei ori mai mari decît in cin
cinalul trecut.

In ce stadiu se află principalele 
lucrări de la stațiile de epurare a a- 
pelor ? La stația de epurare Curtea 
de Argeș, oraș in rapidă dezvoltare 
edilitară și industrială, extinderile la 
stația de epurare existentă sînt mult 
întîrziate. La 1 decembrie trebuia să 
intre in funcțiune o nouă capacitate, 
care să preia o însemnată parte din 
debitul de ape uzate ale orașului, dar 
s-a realizat doar ceva mai mult de 
jumătate din investiția prevăzută. 
Luind în considerare dezvoltarea in 
continuare a orașului Curtea de Ar
geș, se impune realizarea în termen 
a unei noi extinderi a stației.

Și la Buftea întîrzie intrarea în 
funcțiune a extinderii stației de epu
rare (prevăzută inițial pentru a- 
nul 1974), stație care colectează 
și apele uzate de la Centrul de 
producție cinematografică, fabrica de 
vată, fabrica de ambalaje metalice. 
La crescătoria de porci de la kilo
metrul 16, pe șoseaua București- 
Pitești, dejecțiile sînt deversate în 
gropi, în timp ce o stație modernă, 
care urma să le epureze, așteaptă să 
fie reproiectată.

Protecția mediului
înconjurător - răspundere 
a prezentului pentru viitor

Socialiste Alexandru Fodor. Forma
tă din echipe de fierar-betoniști, 
dulgheri, zidari, care lucrează în trei 
schimburi, brigada sosește oriunde 
și oricind este nevoie de o lucrare 
de glisare pe unul din șantierele 
trustului.

Loturi specializate lucrează acum 
și la construcția căilor ferate, a 
căilor de rulare a macaralelor și la 
turnarea betoanelor armate mono
lite industriale. Această nouă formă 
de organizare a muncii a condus și 
la creșterea eficienței lucrărilor. 
in fotografie — o imagine a petro- 
combinatului Borzești, unde au fost 
realizate importante capacități de 
producție de trustul de construcții 
industriale amintit. (Gheorghe 
Baltă).

torl șl la obiectivele deja Începute. 
De exemplu, pe șantierul rețelei de 
alimentare cu apă a orașului Borșa 
s-a propus traversarea aeriană, mai 
economicoasă, în locul celei subtera
ne ; la construcția căminului cultural 
din Vișeu s-a modificat soluția de 
realizare a acoperișului din beton, 
iar la lucrările de canalizare din 
Seini s-a găsit o posibilitate de fo
losire, pe scară largă, la fundații, a 
materialelor locale (bolovani de rîu); 
prin renunțarea la anumite spații de 
subsol — fără a se micșora gradul de 
funcționalitate al construcțiilor — 
la un număr de 10 blocuri din Baia 
Mare s-au economisit o cantitate de 
363 tone ciment și 76 tone metal.

Acțiunea de reducere a costurilor 
investițiilor, așa cum a fost formula
tă de conducerea partidului, implică 
o atentie deosebită din partea orga
nelor de partid și de stat din județ 
în ce privește formarea unei concep
ții științifice, dezvoltarea spiritului 
gospodăresc al specialiștilor in pro
iectarea cit mai judicioasă, cit 
economică a noilor construcții.

mai

Gîieorțjhe SUSA 
corespondentul „Scinteii

urmă în realiza
se înregistrează 
epurare orășe-

Rămineri în 
rea investițiilor 
și la stațiile de 
nești Iași, Botoșani, Reșița, Vas
lui, Huși, Alba Iulia, Alexandria 
și Zlatna, la cele industriale de la 
combinatele chimice din Rm. Vilcea, 
Craiova, la combinatele de îngrășă
minte chimice din Arad, Valea Că
lugărească, Năvodari, precum și la 
fabricile de bere Azuga, Hațeg și 
„Fulgerul" București, la abatorul din 
Oradea, la fabricile de zahăr Pașcani 
și Timișoara. De asemenea, în agri
cultură, atit în sectorul de stat, cît 
și cooperatist, o serie de stații de 
epurare prevăzute pentru crescătorii

le 
sînt 
ate, 
nici 
lucrările de con
strucție.

In aceste condi
ții, Consiliul Na
țional al Apelor 
a inițiat 
meroase 
venții la 
locului ale

de animale 
mult întîrzi- 
iar la altele 
n-au început

mediului înconjurător, 
nu-i este îngăduit să a- 
această însemnată bogă- 
care sînt apele, tra

pe simple „canale de

nu- 
inter- 

fața 
perso

nalului de la oficiile de gospodărire
a apelor și de la Inspecția de stat 
a apelor, a atras atenția forurilor tu
telare ale unităților care realizează 
stațiile de epurare prin adrese și în 
cadrul unor întllniri directe cu fac
torii de răspundere. Au fost aplicate 
(incă prea timid și sporadic) o 
serie de sancțiuni prevăzute de 
lege. Drept motive ale întîrzierilor 
sint deseori invocate ritmul lent da 
lucru al unităților constructoare, ne- 
livrarea de utilaje, necesitatea unor 
remedieri. Toate acestea — după cum 
am fost informați la Consiliul Na
țional al Apelor — nu sint, în reali
tate, decît pretexte menite să aco
pere, ceea ce nu poate fi acoperit, 
încălcarea flagrantă a legislației de 
protecție a ..............................

N imănui 
tenteze la 
ție a țării 
tindu-le ca . 
scurgere". De aceea, ministerele, fo
rurile centrale cu atribuții în acest 
domeniu, băncile care finanțează lu
crările, consiliile județene pentru 
protecția mediului, ca și organele de 
inspecție sint datoare să ia toate mă
surile menite să ducă la realizarea la 
timp și în bune condiții a tuturor 
unităților de epurare, pentru a pre
veni orice deteriorare a 
lor, pentru a se asigura 
cesare vieții noastre 
sociale.

calității ape- 
rezerveie ne
economice și

Al. PLAIEȘU

directon.il
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acțiunilor
i partidului 

înfăptuirii
Congresului al XI- 

accelerate, pe toa- 
societății noastre, 

să amintim că in 
s-au întrunit înalte 
precum PLENARA

/ Luna a cărei retrospectivă o con
semnăm se remarcă, fără îndoială, ca 
una din perioadele deosebit de dense 
ale acestui an, prin multitudinea și 
importanța evenimentelor, prin im
portanța acțiunilor întreprinse de 
conducerea partidului și statului 
in vederea înfăptuirii istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
lea, dezvoltării 
te planurile, a 
Este suficient 
această perioadă 
foruri de partid. .
C.C. AL P.C.R., au avut loc ședin
țe ale COMITETULUI POLITIC E- 
XECUTIV AL C.C. AL P.C.R. De a- 
semenea, au avut loc reuniuni ale 
înaltelor foruri de stat — MAREA 
ADUNARE NAȚIONALA, CONSI
LIUL DE STAT. CAMERA LEGIS
LATIVA A CONSILIILOR POPU
LARE — și, totodată, pe linia orga
nizațiilor de masă și obștești, PLE
NARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE.

In același răstimp. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI, a 
rostit cuvintări de o deosebită în
semnătate și a ÎNTREPRINS VIZI
TE DE LUCRU ÎN DIFERITE UNI
TĂȚI INDUSTRIALE ȘI COMER
CIALE, soldate cu recomandări de 
primă importanță pentru îmbunătăți
rea activității unor sectoare ale eco
nomiei.

Această vastă activitate a pri
lejuit cristalizarea unor bogate con
cluzii și orientări practice pentru 
transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea. Cu a- 
ceste prilejuri, s-a vădit, o dată mai 
mult, profunzimea cu care sint in
vestigate fenomenele vieții economi- 
co-sociale, rigoarea științifică cu care 
sint elaborate măsurile de perfecțio
nare a activității în diferitele sectoare 
pe baza consultării democratice a ma
selor largi de oameni ai muncii. Este 
semnificativ, bunăoară, faptul că vo
tarea de către Marea Adunare Na
țională a legilor privind recrutarea 
și repartizarea forței de muncă și 
încadrarea intr-o muncă utilă a per
soanelor apte de muncă a fost pre
cedată de o amplă dezbatere 
publică ; în dezbatere publică se află, 
de asemenea, un important proiect 
de lege privind aprovizionarea popu
lației — respectiv proiectul legii re
feritor la organizarea producției de 
legume și cartofi, precum și valori
ficarea legumelor, cartofilor și fruc
telor.

Ca un eveniment cu adinei re
zonanțe în viața noastră eco- 
nomico-socială se înscrie CUVIN- 
TAREA ROSTITA DE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA 
PLENARA C.C. AL P.C.R. Cu acest 
prilej au fost formulate o seamă de 
sarcini și indicații de mare impor
tanță atît pentru perioada imediată, 
cit și în perspectivă privind perfec
ționarea activității într-un șir de do
menii ale economiei. In ce privește 
planificarea, de exemplu, se cuvine a- 
mintită indicația potrivit căreia planul 
poate fi socotit îndeplinit numai a- 
tunci cînd au fost realizate absolut 
toate sortimentele necesare economiei. 
Orice rămînere în urmă se va adău
ga. în mod obligatoriu, la planul lu
nii următoare sau chiar 
următor, precizare extrem 
tantă, mai ales acum, cînd 
în ultima lună a anului.

Măsuri de amplă perspectivă au 
• fost enunțate în ce privește pro

movarea progresului tehnic, stimula
rea gîndirii tehnice proprii, origina
le, finalizarea ei practică mai opera
tivă și mai eficientă, corespun
zător 
peri oare 
îneît să 
tualului 
cincinal 
fice.

al anului 
de impor- 
am intrat

și mai eficientă, 
cerințelor valorificării su- 

a resurselor țării, astfel 
se confere pe deplin ac- 
cincinal caracterul de 

al revoluției tehnico-științi-

De o importantă cu totul deosebi
tă sint orientările secretarului ge
neral al partidului cu privire la acti
vitatea de investiții, mai ales avînd 
în vedere faptul că avem de înde
plinit în acest cincinal un program 
de lucrări totalizînd aproape 1000 
miliarde lei. Măsurile preconizate 
sint menite să determine îmbunătă
țirea structurală a activității de in
vestiții, modificarea radicală a însăși 
concepției în construcții-montaj, în 
sensul realizării unor mari economii 
de fonduri materiale, realizarea unor 
consumuri specifice mult reduse, pro
movarea tehnologiei moderne.

In contextul acelorași preocupări 

pentru creșterea rapidă a eficienței 
întregii activități economice se în
scriu și indicațiile privind perfecțio
narea organizării muncii și produc
ției în toate sectoarele, utilizarea 
intensivă a utilajelor și suprafețelor 
de producție, Încadrarea mai rigu
roasă în normele planificate de con
sum, creșterea calității produse
lor etc.

Toate aceste indicații și recoman
dări au și început să fie transpuse 
în viață, contribuind la AMPLIFICA
REA SUCCESELOR obținute de oa
menii muncii in dezvoltarea econo
miei naționale. Astfel, în cursul lunii 
noiembrie s-a înregistrat o accelera
re a ritmului de lucru în toate dome
niile, o mobilizare generală a forțe
lor pentru realizarea integrală, sor
timent cu sortiment, a prevederilor 
planului, concomitent cu ample ac
țiuni de pregătire minuțioasă a pro
ducției anului viitor. Roadele muncii 
harnice desfășurate s-au reflectat 
pregnant în faptul că un număr de 
întreprinderi industriale au $i anun
țat îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
întregul an. Există toate posibilitățile 
ca pînă la sfirșitul anului volumul 
producției suplimentare să totalizeze 
peste 10 miliarde lei. Tocmai pe o 
asemenea puternică temelie se va 
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putea trece cu succes Ia îndeplinirea 
planului pe anul viitor, adoptat de 
Marea Adunare Națională.

Concomitent cu eforturile pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor de 
plan în industrie, în această lună s-a 
depus O RODNICA ACTIVITATE 
ȘI IN AGRICULTURA. Puternic mo
bilizați de chemările partidului, de 
bilanțul bogatelor rezultate obținute, 
evocate cu prilejul „Zilei recoltei", 
lucrătorii ogoarelor au muncit cu spor 
pentru strîngerea și depozitarea tu
turor roadelor acestui an.

Recolta bogată — după cum se 
știe anul acesta s-au obtinut cea mai 
mare producție de cereale din istoria 
României, precum și recolte simțitor 
sporite la celelalte produse — a im
plicat un volum considerabil mai 
mare de lucrări față de alți ani, efec
tuate în condiții climatice nu dintre 
cele mai favorabile. Forța de mobi
lizare a organizațiilor de partid, buna 
organizare a muncii, hărnicia oame
nilor și-au spus insă cuvîntul, astfel 
că la ora actuală, practic întreaga 
recoltă a fost strinsă de pe cimp.

Consecvența cu care partidul ur
mărește ÎMBUNĂTĂȚIREA conti
nua A CONDIȚIILOR DE VIAȚA 
ALE OAMENILOR MUNCII, CREȘ
TEREA NIVELULUI LOR DE TRAI, 
MATERIAL ȘI SPIRITUAL, și-a gă
sit. și în luna pe care o încheiem, 
noi și strălucite confirmări.

Este revelator în acest sens faptul 
că Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut 
un întreg șir de măsuri cu privire la 
aplicarea treptată, din anul viitor, a 
majorării retribuțiilor, adoptarea 
Programului de măsuri privind sa
tisfacerea in mai bune condiții a ce
rințelor cetățenilor de produse agro- 
alimentare și nealimentare, îmbună
tățirea calității acestora, extinderea 
și perfecționarea prestărilor de ser
vicii către populație, trecerea eșalo
nată, începînd de anul viitor, la re
ducerea duratei săptămînii de lucru.

Modul nemijlocit, direct, în care 
bunele rezultate obținute în produc
ție se răsfrîng asupra condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii este ilus
trat, între altele, de faptul că redu
cerea costurilor investițiilor prin mo
dernizarea soluțiilor de proiectare va 
permite construirea în plus, peste 
prevederile planului, a 1G0 000 de lo
cuințe, numărul locuințelor nou con
struite î<p cursul acestui cincinal ri- 
dieîndu-se astfel la aproape 1 mili
on. Dar important este nu numai 
aspectul cantitativ ; după cum se știe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizitînd 

apartamente din noile cvartale de 
locuințe, a făcut recomandări pentru 
îmbunătățirea confortului și gradu
lui de funcționalitate a acestora. 
Totodată, cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse în luna noiembrie 
in Capitală, secretarul general al 
partidului a trasat sarcina să se ac
ționeze mai stăruitor in ce privește 
diversificarea și ridicarea calității 
bunurilor de consum, modernizarea 
serviciilor publice, mai buna apro
vizionare cu bunuri industriale, ex
tinderea modalităților moderne de 
prezentare și desfacere a mărfurilor.

Toate aceste măsuri și acțiuni 
atestă cu tărie grija și preocuparea 
constantă pe care conducerea parti
dului o manifestă pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI-lea în domeniul ridicării ni
velului de trai a! întregului po
por. Totodată, apare limpede, o 
dată mai mult, corelația indisolu
bilă dintre creșterea nivelului de 
trai și dezvoltarea economică a țării, 
sporirea venitului național. Așa cum 
s-a arătat la Plenara C.C., numai 
asigurînd, în fiecare unitate econo
mică. realizarea planului la toți in
dicatorii, cantitativi și calitativi, se 
va putea trece la săptămîna de lucru 
redusă, vor putea fi îndeplinite pre

vederile mobilizatoare ale programu
lui de îmbunătățire a aprovizionării 
populației ce a fost adoptat.

Preocupările partidului pentru pro
blemele dezvoltării producției mate
riale și creșterii nivelului de trai al 
întregului popor s-au împletit strîns 
și în luna pe care o încheiem cu AC
TIVITATEA DE FORMARE A OMU
LUI NOU. O expresie sugestivă în 
acest sens o constituie adoptarea de 
către plenara C.C. al P.C.R. a PRO
GRAMULUI DE MASURI PRIVIND 
APLICAREA HOTARÎRILOR CON
GRESULUI AL XI-LEA AL PARTI
DULUI ȘI ALE CONGRESULUI E- 
DUCAȚIEI POLITICE ȘI AL CUL
TURII SOCIALISTE IN DOME
NIUL MUNCII IDEOLOGICE, POLI
TICE ȘI CULTURAL-EDUCATIVE. 
La capătul unei laborioase activități, 
desfășurate vreme de mai mulți ani, 
sub îndrumarea și cu hotăritoarea 
contribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru clarificarea și îm
bogățirea bazelor teoretice ale activi
tății ideologico-educative în strinsă 
legătură cu concluziile evidențiate de 
experiența practică, partidul nostru 
dispune acum de un program clar și 
atotcuprinzător de acțiune, care sta
bilește, într-o viziune unitară, sar
cini precise pentru toți factorii edu
cativi.

Luna noiembrie a marcat, pe linia 
acelorași preocupări, începerea prac
tică pe scară largă a FESTIVALU
LUI NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ȘI 
CULTURII SOCIALISTE „ClNTA- 
REA ROMÂNIEI", manifestare poli- 
tico-ideologică și cultural-artistică de 
o amploare și complexitate fără pre
cedent, la care sînt chemați să par
ticipe fruntași în muncă, în învăță
tură, în cercetare. Urmărind să pu
nă în evidență cele mai înalte vaiori 
ale creației noastre șrtistice, Festi
valul „Cintarea României" își propu
ne să contribuie la educarea întregii 
societăți, a tineretului, în special, în 
spiritul muncii neobosite, consacrate 
făuririi socialismului pe pămîntul pa
triei noastre, al patriotismului înflă
cărat. al devotamentului față de par
tid, al umanismului revoluționar.

în concepția partidului nostru, fău
rirea omului nou implică formarea 
unei conștiințe înaintate, revoluțio
nare. însușirea unei temeinice pregă
tiri profesionale, cît și o dezvoltare 
fizică armonioasă, ca expresie a unei 
dezvoltări multilaterale a personali
tății umane. O vie expresie a aces
tei concepții o reprezintă adop
tarea, în ședința din 16 noiembrie a 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a PROGRAMULUI PEN
TRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
și organizarea competiției „DACIA- 
DA“. Măsurile prevăzute pentru sti
mularea mișcării sportive de masă, 
crearea unor condiții tot mai bune 
în vederea participării tuturor cetă
țenilor țării la practicarea sporturilor, 
pentru îmbunătățirea organizării și 
conducerii sportului de performanță 
in toate disciplinele, pentru lărgirea 
bazei lui de masă, pentru întărirea 
ordinii și înrădăcinarea mai profundă 
a normelor eticii în întreaga mișcare 
sportivă — întregesc programele de 
educație politică, ideologică, cultural- 
științifică, potențînd întregul pro
ces de dezvoltare complexă a omu
lui nou.

Intrăm în ultima lună a anului, 
înarmați cu orientări și indicații pre
cise pentru îndeplinirea cu deplin 
succes a sarcinilor ce ne revin, pen
tru obținerea unor rezultate mereu 
mai bune în întreaga activitate eco- 
nomico-socială. Tocmai de aceea este 
necesar ca organizațiile de partid să 
urmărească stăruitor. în ultima lună 
care a mai rămas pină la sfirșitul a- 
nului, realizarea exemplară a sarci
nilor de plan, să inițieze măsuri efi

ciente de înlăturare a oricăror res
tanțe, folosind din plin în acest scop 
mijloacele muncii politico-educative.

★
Agenda lunii noiembrie a înmă

nuncheat evenimente de o deosebită 
însemnătate pentru viata social-poli- 
tică a tării noastre și. totodată, a- 
vind o amplă semnificație pe plan 
internațional.

Ca un eveniment de deosebită 
importanță se înscrie în acest sens 
DIALOGUL ROMANO-SOVIETIC 
LA CEL MAI ÎNALT NIVEL, prile
juit de vizita pe care a întreprins-o 
in România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. Prin rezultatele lor rod
nice, prin orientările date spre adîn- 
cirea cooperării multilaterale, convor
birile dintre cei doi conducători de 
partid reprezintă un moment de 
semnificație istorică în evoluția re
lațiilor frățești româno-sovietice, 
oferind o nouă și elocventă ilustra
re a consecvenței cu care partidul 
și statul nostru, in spiritul Congre
sului al XI-lea, acționează pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei, 
solidarității și conlucrării cu toate 
țările socialiste. Rezultatele vizitei își 
găsesc oglindirea în Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești între 
P.C.R. și P.C.U.S., între România și 
Uniunea Sovietică, document care, 
reafirmînd principiile de bază ale ra
porturilor reciproce din Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală. a dat expresie hotărîrii și vo
inței comune de a dezvolta colabo
rarea în toate domeniile între par
tidele, țările și popoarele' noastre. 
Satisfacția cu care comuniștii, în
tregul nostru popor salută rezulta
tele convorbirilor de la București îșî 
are izvorul în convingerea nestrămu
tată că ele vor marca o treaptă nouă, 
superioară în dezvoltarea continuă 
a raporturilor dintre România socia
listă și Uniunea Sovietică, constitu
ind, totodată, un aport de seamă la 
cauza generală a socialismului și 
păcii.

Aceleiași preocupări statornice 
pentru lărgirea cooperării, pe diver
se tărîmuri, cu țările alături de care 
zidim noua orinduire i se circum
scriu și. alte evenimente ale lunii, 
între care sesiunea comisiilor mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnică dintre România, pe 
de o parte. R.S.F. Iugoslavia, R.D. 
Germană, R.S. Vietnam, pe de altă 

parte — toate soldate cu rezultate 
concrete, pozitive pentru evoluția de 
perspectivă a raporturilor noastre.

In virtutea rolului și răspunderii 
deosebite ce revin țărilor socialiste, 
partidelor lor comuniste în evoluția 
vieții internaționale, partidul și sta
tul nostru dezvoltă totodată o con
lucrare activă cu celelalte țări so
cialiste pe arena mondială, adueîn- 
du-și astfel contribuția la soluționa
rea, în interesul tuturor popoarelor, 
a marilor probleme care confruntă 
lumea de azi Acestui deziderat i-a 
răspuns și CONSFĂTUIREA COMI
TETULUI POLITIC CONSULTATIV 
AL STATELOR PARTICIPANTE LA 
TRATATUL DE LA VARȘOVIA, 
care a avut loc Ia Bucu
rești. Evidențiind spiritul de înaltă 
răspundere manifestat de țările 
socialiste fată de soarta umani
tății, consfătuirea a reflectat hotă- 
rîrea cu care aceste state acționează 
pentru a contribui la eforturile ge
nerale consacrate înfăptuirii securi
tății europene, a formulat, în Decla
rația adoptată, un șir de pro
puneri concrete pentru traducerea 
în viață, integrală și ca un tot uni
tar, a prevederilor Actului final de la 
Helsinki. De o evidentă însemnătate 
este relevarea cerinței de a se acționa 

pentru completarea destinderii poli
tice prin măsuri de dezarmare, de 
reducere reală a înarmărilor nucle
are și de dezangajare militară — pe 
această linie înscriindu-se proiectul 
de Tratat prin care statele partici
pante la Conferința general-euro- 
peană își asumă angajamentul de a 
nu folosi primele unul împotriva al
tuia armele nucleare, evidențierea 
necesității ca procesul reducerii for
țelor armate să înglobeze, la scara 
întregului continent, atît forțele ar
mate naționale, cît și cele aflate pe 
teritorii străine, de a se ajunge la 
crearea unor zone de bună vecină
tate și cooperare pe continent, la de
pășirea divizării în blocuri militare 
opuse — evitindu-se lărgirea celor 
existente și accentuîndu-se latura 
politică a activității Tratatului de la 
Varșovia, acestui obiectiv slujin- 
du-i și crearea Comitetului miniștri
lor de externe ai țărilor participante. 
Consfătuirea a relevat în acest sens 
rolul important ce revine luptei po
poarelor. maselor celor mai largi în 
înfăptuirea acestei cauze comune.

Pe agenda evenimentelor lunii no
iembrie s-au înscris, totodată, vizita 
primului ministru al guvernului 
român în Irak, prezența la Bucu
rești a unui șir de reprezentanți de 
seamă ai unor state din Africa și 
Asia, ca și prezența unor delegații 
române în diverse țări în curs de 
dezvoltare — toate reflectînd con
secvența cu care România ac
ționează pentru extinderea co
laborării cu țările în curs de dezvol
tare, țărije nealiniate, 'cu toate po
poarele care luptă pentru propășirea 
economică, pentru afirmarea unor 
relații internaționale noi, cu adevărat 
echitabile.

în același timp, semnarea acordu
lui pe termen lung de colaborare 
economică, industrială și tehnică 
dintre România și S.U.A., primul de 
acest fel încheiat pe o perioadă de 10 
ani între cele două țări, ca și sesiu
nea Comisiei mixte guvernamentale 
româno—vest-germane aduc noi con
firmări liniei constante a statului 
nostru de lărgire a relațiilor în do
meniile economic, tehnico-științific. 
cultural cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, in
clusiv cu statele capitaliste dezvolta
te, aceasta corespunzind cerințelor 
coexistenței pașnice, ale progresului 
și destinderii internaționale.

Multiple evenimente de pe arena 
Internațională desfășurate în perioa
da la care se referă cronica de față 

atestă PARTICIPAREA ACTIVA ȘI 
CONSTRUCTIVA A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE LA DEZBATEREA 
MARILOR PROBLEME ALE CON
TEMPORANEITĂȚII. După cum se 
știe, una din problemele cardinale 
care preocupă în cel mai înalt grad 
popoarele este dezarmarea generală, 
în primul rînd dezarmarea nu
cleară. Pe acest plan Be impune a 
fi consemnată o inițiativă de larg 
răsunet prezentată Ia O.N.U., a- 
vînd drept, coautoare și țara noastră : 
propunerea pentru convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în 1978, consacrată 
exclusiv problemelor dezarmării ge
nerale și totale. Propunerea dă expre
sie dorinței de a se asigura — potrivit 
cerințelor democratizării relațiilor in
ternaționale — cel mai larg cadru de 
dezbatere a acestei probleme vitale 
a lumii de azi, de a cărei rezolvare 
depind în mod direct pacea și pro
gresul general.

Tot la O.N.U. s-a aflat în atenție 
în această perioadă proiectul inițiat 
de U.R.S.S. și la care România a de
venit coautoare — privind încheierea 
unui tratat internațional asupra 
nerecurgerii Ia forță în relațiile din
tre state. în cursul dezbaterilor a 
fost reafirmată poziția țării noastre 

privind importanța hotărîtoare a apli
cării consecvente și neabătute a aces
tui principiu pentru lichidarea prac
ticilor specific imperialiste, pentru 
realizarea efectivă a normelor de 
bază ale dreptului internațional, pen
tru democratizarea raporturilor inter
statale și triumful spiritului de jus
tiție și echitate în viața internațio
nală.

în același timp, dezbaterile din alte 
organisme ale Națiunilor Unite 
au reliefat afirmarea tot mai puter
nică a imperativului instaurării unei 
noi ordini economice mondiale. Ast
fel, Comitetul economic al Adunării 
Generale a adoptat un proiect de re
zoluție al Grupului celor 77 în le
gătură cu Conferința asupra coope
rării economice internaționale — do
cument ce se face ecoul voinței aces
tor state de a acționa, în conlucrare 
cu țările dezvoltate, pentru a găsi 
soluții juste și echitabile problemelor 
aflate în atenția conferinței, aceasta 
fiind în interesul tuturor statelor, 
atît al celor în curs de dezvoltare, 
cît și al celor industrializate.

întreaga desfășurare a sesiunii 
O.N.U. pune în evidență necesitatea 
întăririi rolului și eficienței O.N.U. 
în viața internațională. Cu deosebită 
pregnanță s-a impus acest deziderat 
în cursul dezbaterilor din Comitetul 
juridic al Adunării Generale. Adop
tarea prin consens a proiectului de 
rezoluție prezentat în acest sens de 
România și Filipine, la care au de
venit coautoare alte 60 de state, ex
primă elocvent caracterul imperativ 
al propunerilor vizînd adaptarea or
ganizației la schimbările profunde 
ale contemporaneității. Aceluiași țel 
l-ar sluji, -fără îndoială, înfăptuirea 
pină la capăt a principiului univer
salității — prin admiterea R. S. 
Vietnam în organizație.

în cursul lunii noiembrie s-au în
registrat NOI PAȘI SPRE REGLE
MENTAREA PAȘNICA A SITUA
ȚIEI DIN LIBAN. Pe întreg terito
riul tării au fost amplasate așa-nu- 
mitele „căști verzi", respectiv forțele 
militare arabe însărcinate să asigure 
respectarea încetării focului. Firește, 
este vorba, deocamdată, doar de so
luționarea unor aspecte militare me
nite să ofere condițiile pentru re
intrarea treptată a vieții pe făgașul 
normal, ceea. ce s-ar răsfrînge pozi
tiv asupra climatului general în re
giune.

De altfel, situația din Orientul Mij
lociu s-a aflat în atenția a diverse 
foruri internaționale, relevîndu-se 
încă o dată că numai tn cadrul unei

urmărit cu a- 
publică inter- 

ALEGE- 

cărora victoria a fost 
candidatul partidului 

Carter. Comentînd 
de politică exter- 
ale președintelui 
exprimă opinia că

reglementări globale în această zonă \ 
și-ar putea găsi o soluționare 
trainică și problemele din Liban. 
Dezbaterile au subliniat din nou 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea justă și durabilă 
a situației din Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967 și recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv la formarea sta
tului său independent, garantarea in
dependenței și suveranității tutuior 
statelor din zonă. în această privință 
întrunește un larg consens propune
rea pentru reluarea cit mai grabnică 
a Conferinței de pace de la Geneva, 
cu participarea tuturor statelor inte
resate și, bineînțeles, a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, al cărei 
aport este indispensabil.

Noi fapte și evenimente vin să con
firme INTENSIFICAREA LUPTEI 
POPOARELOR DIN AFRICA AUS
TRALĂ ÎMPOTRIVA DOMINAȚIEI 
COLONIALE ȘI RASISTE. La Gene
va se desfășoară Conferința asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei 
— însăși organizarea sa fiind impusă 
ca rezultat direct al acestei lupte. în 
ciuda tentativelor rasiștilor de la 
Salisbury de a amîna data transfe
rului puterii către reprezentanții au
tentici ai majorității africane sau de 
a eluda conținutul acestui transfer, 
devine tot mai limpede că poporul 
Zimbabwe nu va putea fi împiedicat, 
pînă la urmă, să-și cucerească drep
tul sacru de a fi deplin stăpîn pe 
propriile destine.

învățămintele istoriei mai recente 
a continentului african sînt cît se 
poate de clare : orice încercări ale 
colonialismului și imperialismului de 
a perpetua vechile rînduieli. de a 
menține popoarele africane în robie 
sînt inevitabil sortite eșecului. Nici 
o forță nu poate și nu va putea 
înăbuși lupta popoarelor africane 
pentru eliberarea lor națională și so
cială deplină, luptă care, după cum 
se știe, se bucură de solidaritatea și 
sprijinul poporului român, al tuturor 
forțelor progresiste din lume.

Un eveniment 
tenție de opinia 
națională I-au constituit 
RILE PREZIDENȚIALE DIN S.U.A 
în cadrul 
obținută de 
democrat, Jimmy 
primele declarații 
nă după alegeri 
ales, observatorii 
acele orientări realiste ce s-au ma
nifestat în ultimii ani în politica 
americană vor fi continuate și sub 
administrația Carter.

EVOLUȚII SEMNIFICATIVE AU 
AVUT LOC ÎN SPANIA în acest 
interval de timp, ele reflectînd vi
goarea crescîndă a luptei forțelor 
progresiste pentru normalizarea vieții 
politice. Au luat o uriașă amploare 
manifestațiile populare, grevele în 
sprijinul unor revendicări economice 
vitale, ca și al înfăptuirii unor reale 
și profunde transformări democra
tice. Peste două milioane de oameni 
ai muncii au luat parte la 12 noiem
brie la acțiunile greviste organizate în 
cadrul „Zilei de luptă națională", a- 
preciată drept cea mai amplă acțiune 
revendicativă din ultimele decenii. în 
acest context se înscrie adoptarea de 
către parlamentul spaniol a proiectu
lui de reformă politică prezentat de 
guvern și care prevede instituirea 
unui regim parlamentar. Reprezentan
ții partidelor de opoziție au adus cri
tici legii adoptate, cerînd lega
lizarea tuturor partidelor, inclusiv 
a partidului comunist, asigurarea de 
drepturi și libertăți care să garan
teze participarea liberă, deplină și 
egală în drepturi a tuturor forțelor 
democratice la viața politică a țării. 
Așa cum a subliniat Partidul Comu
nist Spaniol, în aceste momente, de 
deosebită importantă pentru evolu
ția situației din Spania, esențială 
este, mai mult ca orieînd. colaborarea 
și acțiunea unită a tuturor forțelor 
progresiste ale țării.

Luna noiembrie a fost marcată, 
deci, pe plan internațional de o serie 
de evoluții ce au oferit noi confir
mări pozițiilor constructive ale parti
dului și statului nostru, de numeroase 
evenimente în a căror desfășurare 
România socialistă a adus impor
tante contribuții constructive în spri
jinul dezvoltării proceselor pozitive, 
înnoitoare, caracteristice epocii con
temporane.

Ioan ERHAN
Dumitru TINU^y

în folosul oamenilor muncii
Se diversifică producția la „fabrica de case66 din Craiova

Statul național unitar roman, 
operă istorică a poporului

Marca întreprinderii de prefabri
cate din beton Craiova este cunos
cută în peste 30 de județe ale țării, 
unde întreprinderea craioveană își 
trimite produsele sale, printre care 
tuburi precomprimate, stîlpi elec
trici, diverse elemente pentru con
strucții industriale (chesoane în trei 
tipodimensiuni, panouri pentru în
chiderea halelor, elemente de aco
periș) panouri pentru locuințe ș.a.

Bunele aprecieri de care se 
bucură produsele realizate se 
datoresc îndeosebi seriozității și 
spiritului novator de care dau do
vadă muncitorii, tehnicienii și in
ginerii ce își desfășoară activitatea 
aici. Suportul acestei afirmații 
constă, în primul rînd, în rezulta
tele pozitive obținute în domeniul 
diversificării producției de mate
riale de construcții și perfecționă
rii tehnologiilor de fabricație. Grăi
tor în acest sens este faptul că de 
la an la an sporește gama produ
selor realizate. în prezent, între
prinderea craioveană produce ele
mente prefabricate în 110 tipodi
mensiuni, față de numai 8 cîte se 
fabricau cu 10 ani în urmă. Dacă 
In 1964 — anul de debut al între
prinderii — produsul de bază erau 
șpalierii pentru vii, în prezent 
I.P.B. Craiova a devenit o unitate 
producătoare de elemente spațiale 
prefabricate, practic o „fabrică de 
case". Pină acum au fost construite 
în tinărul cartier „Craiovița nouă" 
cinci blocuri cochete (P + 4) din 
astfel de elemente spațiale.

De relevat este faptul că printr-o 
bună organizare a producției și a 
muncii, prin folosirea judicioasă a 
timpului de lucru și creșterea pro
ductivității muncii, harnicul colec
tiv al acestei întreprinderi reușeș
te, lună de lună, să-și realizeze 
exemplar indicatorii de plan. Așa 
cum ne informa inginerul Valentin 
Smărăndescu, directorul întreprin
derii, eforturile celor ce lucrează 
aici sînt orientate în direcția tra
ducerii în practică a indicațiilor 
conducerii partidului cu privire la 
diversificarea producției și realiza

rea de materiale de construcții mai 
ușoare, mai ieftine. în acest scop, 
în urma analizei făcute în consi
liul oamenilor muncii s-a conturat 
un plan de acțiune care vizează 
realizarea unor elemente prefabri
cate mai ușoare pentru construcții 
industriale, agrozootehnice și so

cial-culturale, cu consumuri mai 
reduse de materiale, fără să se afec
teze calitatea lor. Astfel, peste pu
țin timp se va trece la asimilarea 
în fabricație a unor căpriori pentru 
construcții, plăci ondulate și drepte 
din poliester armat cu fibră de sti
clă pentru acoperiș și luminatoare, 

ce vor fi realizate tot din poliester 
armat cu fibră de sticlă. în pre
zent se pun la punct tehnologiile 
de fabricație pentru aceste noi ti
puri de prefabricate pentru con
strucții. în fotografie : un aspect de 
muncă din această întreprindere. 
(Nicolae Băbălău).

(Urmare din pag. I)
marchează centenarul Independenței 
noastre, ne dăm mai bine seama de 
excepționala însemnătate a acestui 
eveniment pentru destinele poporului 
român. Tocmai cucerirea indepen
denței, prin lupta eroică și grelele 
sacrificii de singe ale întregului po
por, a permis, odată cu afirmarea tot 
mai viguroasă a națiunii române ca 
națiune de sine stătătoare, crearea 
condițiilor pentru desăvîrșirea uni
tății statale.

în cadrul luptei generale a între
gului nostru popor pentru dreptate 
socială și libertate națională s-a 
afirmat în primele rînduri, încă de la 
începuturile apariției sale pe scena 
vieții sociale și politice, proletariatul 
din România. Este cunoscut sprijinul 
activ pe care mișcarea revoluționară 
socialistă l-a acordat războiului pen
tru independență și luptei de elibe
rare națională a românilor din Tran
silvania. „Voim Dacia așa cum era 
ea, fiindcă istoria și dreptul, trecutul 
și prezentul ne dau dreptul de a 
aspira la o Dacie română" — procla
ma în 1883 cunoscuta publicație so
cialistă, semnificativ intitulată „Dacia 
viitoare". Această atitudine înaintată 
a . socialiștilor români reflecta adap
tarea organică a concluziilor socialis
mului științific la realitățile țării 
noastre. Legăturile multilaterale ale 
românilor de pe ambele versante ale 
Carpaților și — în cadrul lor — le
găturile mișcării muncitorești din 
vechiul regat cu aceea de peste 
munți au contribuit la pregătirea de- 
săvîrșirii Unirii. Tocmai această sar
cină politică de însemnătate istorică 
în fața căreia se afla societatea româ
nească a făcut ca, în condițiile inter
naționale complexe ale primului răz
boi mondial, după doi ani de menți
nere a neutralității, România să se 
angajeze în război, în august 1916, 
de partea Antantei, nu pentru a se 
asocia scopurilor imperialiste urmă
rite de marile puteri, ci pentru o 
cauză justă și legitimă, pe deplin 
îndreptățită istoricește, pentru desă- 
virșirea unității sale statale.

Lupta proprie și energică a po
porului român pentru înfăptuirea 
înaltului ideal național a putut fi 
încununată de succes în condi
țiile favorabile create prin pră
bușirea imperiilor otoman, habsbur- 
gic și țarist, sub presiunea luptei de 
eliberare a popoarelor, prin victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom

brie, care a deschis o eră nouă în 
istoria omenirii.

Așa cum se știe, încă din luna oc
tombrie 1918, întreaga Transilvanie a 
fost .cuprinsă de o puternică eferves
cență revoluționară, exprimată prin 
greve muncitorești și lupte țărănești, 
prin mari demonstrații politice — pri
mul rezultat al acestor mari mișcări 
de masă fiind înlăturarea vechii și sil
nicei administrații habsburgice și în
locuirea ei prin consilii și gărzi na
ționale românești, alese de masele 
populare. Momentul culminant al re
voluției sociale și naționale din Tran
silvania l-a constituit Adunarea Na
țională de la Alba Iulia, convocată 
de Consiliul Național Român, organul 
politic conducător al luptei pentru 
Unire a românilor transilvăneni. Ale
gerea delegaților, pe baza sufragiului 
universal, în cercurile electorale de 
pe întreg cuprinsul Transilvaniei, 
participarea la Adunare, pe lîngă 
cei 1228 delegați aleși, a altor zeci de 
mii de oameni atestă faptul că hotă- 
ririle adoptate au fost emanația 
voinței unui întreg popor. „Adunarea 
națională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungu
rească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia in ziua de 
1 decembrie 1918, glăsuia rezoluția 
adoptată de acest înalt for. decretează 
unirea acelor români și a teritoriilor 
locuite de dînșii cu România".

Prin lupta plină de sacrificii a în
tregului popor, visul milenar al uni
tății și-a găsit împlinirea. într-o cu
prinzătoare apreciere de sinteză asu
pra actului istoric din decembrie 
1918, Programul P.C.R. subliniază că 
„formarea statului național unitar 
român nu a fost rezultatul unui eve
niment întimplător, de conjunctură, 
al înțelegerilor intervenite la masa 
tratativelor ; tratatul de pace n-a fă
cut decît să consfințească o situație 
de fapt, creată de lupta maselor 
populare". Această realitate politică 
și-a găsit recunoaștere deplină pe 
planul dreptului internațional, prin 
tratatele de pace din 1920 și 1946, 
care au dat consacrare definitivă, în 
domeniul relațiilor internaționale, in
tegrității teritoriale și unității intan
gibile a statului național unitar ro
mân. în perspectiva istorică, apare 
limpede că făurirea statului național 
unitar a fost un act de covîrșitoare 
însemnătate pentru destinele po
porului român, inmănunchind și am- 
plificînd energiile creatoare ale na
țiunii, accelerîndu-i înaintarea pe 

calea progresului. Prin Unire au 
crescut forța proletariatului român, 
capacitatea sa de a purta la scară 
națională mari bătălii sociale.

De la idealul unității naționale la 
realizarea și desăvîrșirea statului na
țional unitar, independent, și apoi la 
afirmarea, pe o treaptă superioară, a 
națiunii, devenită națiune socialistă, 
poporul român a parcurs un drum 
lung istoric. Prin lupta revoluționară 
a poporului, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în țara noas
tră a triumfat orînduirea nouă, so
cialistă. La a 58-a aniversare a mă
rețului act istoric de îa 1 decembrie 
1918, întregul popor trăiește un sen
timent de legitimă mîndrie și satis
facție pentru marile succese dobîn- 
dite în cei mai luminoși ani din is
toria patriei, anii socialismului. 
România înfățișează astăzi imaginea 
unei țări înfloritoare, libere și inde
pendente, în care poporul," eliberat 
de orice exploatare și asuprire, stă
pîn deplin pe soarta sa, valorifică 
intens resursele naționale, dezvoltă 
puternic economia și cultura, fău- 
rindu-,și o viață din ce în ce mal 
bună.

Una din marile cuceriri dobîndite 
în acești ani o constituie asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate — egalitate conti
nuu consolidată prin politica de dez
voltare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării. Este 
ceea ce a făcut ca legăturile dintre 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități să se 
dezvolte într-o indestructibilă frăție.

Ca rezultat al tuturor transformă
rilor economice, politice, sociale pe
trecute în societatea noastră, unita
tea statală a dobîndit o și mai trai
nică temelie prin făurirea unei reale 
unități naționale, avind la bază co
munitatea intereselor fundamentale 
ale tuturor claselor și păturilor so
ciale. Avintul și abnegația cu care 
întregul popor muncește pentru a în
făptui mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului 
ilustrează in mod strălucit această 
unitate — uriașă forță motrice a 
progresului României socialiste. 
Munca unită pentru înfăptuirea po
liticii partidului de continuă înflori
re a patriei socialiste reprezintă cel 
mai înalt omagiu adus de poporul 
nostru luptei și jertfei înaintașilor.

Alexandru PORȚEANU
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„Revoluția științifico-tehnică 
și dezvoltarea forțelor 

de producție"
Continuînd preocu

pările, devenite sis
tematice, pentru a- 
naliza problemelor re
voluției știintifico-teh- 
nice — preocunliri 
exprimate prin publi
carea a numeroa
se lucrări si volume 
axate pe această temă 
— Editura politică a 
pus recent la indemi- 
na cititorilor un nou 
volum, intitulat „Re
voluția stiintifico-teh- 
nică si dezvoltarea 
forțelor de producție" 
însumind principalele 
comunicări si inter
venții din cadrul unei 
sesiuni de comunicări 
cu aceeași temă, orga
nizată de Academia de 
științe sociale și poli
tice și Academia Re
publicii Socialiste Ro
mânia.

Volumul îmbrățișea
ză într-o viziune lar
gă și din multiple 
unghiuri de vedere 
relația dintre revoluția 
știintifico-tehnică și 
dezvoltarea forțelor de 
producție — demers ce 
vine în intimpinarea 
exigențelor formulate 
de conducerea de 
partid și de stat de a 
se studia cu atentie 
toate aspectele care 
facilitează dezvoltarea 
creației tehnice, apli
carea cu rapiditate a 
noilor cuceriri ale ști
inței si tehnicii în pro
cesul de producție.

O serie de comuni

cări sint centrate pe 
probleme legate de în- 
rîurirea profundă e- 
xercitată de revoluția 
tehnico-științifică asu
pra bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, 
asupra unor ramuri e- 
conomice cum ar fi 
electronica, precum și 
asupra mediului în
conjurător. Cititorul 
găsește în aceste stu
dii considerații in
structive privind trans
formările pe care ști
ința contemporană le-a 
produs atît în planul 
proceselor productive 
propriu-zise. cit și in 
cel al conducerii acti
vității economico-so- 
ciale. Sint abordate pe 
larg, de asemenea, as
pecte ale procesului de 
optimizare a subsiste
melor economic și e- 
cologic, subliniindu-se 
necesitatea unei abor
dări dialectice a rela
ției dintre natură și 
societate, a studierii 
influentelor negative 
pe care dezvoltarea 
producției le poate a- 
vea asupra mediului 
înconjurător, a adop
tării de măsuri neîn- 
tirziate pentru elimi
narea acestora.

Este un merit al vo
lumului de fată că in
serează mal multe co
municări referitoare la 
un aspect esențial. în 
ultimă instanță deter
minant pentru promo
varea puternică a

O carte destinată 
cineaștilor amatori

Rodica Pop și Dumitru Codăuș 
publică in colecția „Fotofilm" a E- 
diturii tehnice o carte pentru u- 
zul cineaștilor amatori membri ai 
cinecluburilor. Purtind titlul „Fil
mul de amatori", lucrarea își pro
pune să fie „un ghid care dă răs
puns la majoritatea problemelor ce 
se ivesc în realizarea filmelor de 
8 și 16 mm".

în acest sens, autorii intențio
nează să nu scape din vedere nici 
o etapă de pe parcursul realizării 
unul film. Materialul — abordind, 
cum am subliniat, atît probleme 
teoretice cit și elemente ținînd de 
practica producerii filmelor de a- 
matori — este ordonat după crite
riul cronologic, in consens cu des
tinația de „îndreptar", de „îndru
mar" a cărții, fără ca prin aceasta 
autorii să-și propună a oferi „re
țete" cineclubiștildr. Dimpotrivă, 
folosind o exprimare limpede, evi- 
tind tonul speculativ și considera
țiile cu apăsat accent teoretic, car
tea este accesibilă începătorilor, 
fiind, în același timp, utilă și ace
lora care au. un stagiu mai vechi 
intr-un cineclub. Sfera de interes 
trece, astfel, dincolo de cei direct 
interesați — cărora li se adresează, 
fără a se abuza de „profesiona
lism" sau de sfătoș.enie — fiecare 
capitol puțind fi citit cu real folos 
de orice iubitor de film care do
rește să pătrundă abecedarul celei 
de-a 7-a arte.

Utilitatea unei asemenea apariții 
editoriale este în afară de orice 
îndoială.

Ion LAZAR

Deși nu primul în ma
terie (acum câțiva ani a 
mai apărut unul), actua
lul Dicționar dc termeni 
literari publicat în Edi
tura Academiei Republicii 
Socialiste România de un 
colectiv al Institutului de 
istorie și teorie literară 
„G. Călinescu" (coordona
tor : Al. Săndulescu) este 
o lucrare binevenită și, 
credem, de o mare utili
tate atît in școală, cit și 
pentru toți cei care se 
îndeletnicesc cu critica și 
istoria literara.

Dintr-un cuvînt îna
inte aflăm că lucrarea a 
fost inițiată cu șase ani 
in urmă de regretatul cri
tic Vladimir Streinu. tn 
faza inițială se punea ac
centul pe tratarea perso
nală a termenilor. Ulte
rior, cei- 16 autori au re
nunțat la tratarea proble
matică eseistică a ma
teriei, rezumindu-se la 
explicarea noțiunilor în 
cadrul unei scheme uni
forme cu următoarele ru
brici : etimologia, defini
ția termenului, principa
lele lui sensuri, istoria și 
circulația lui in plan na
țional și, cînd este cazul, 
mondial. Au fost eliminați 
termenii de estetică gene
rală spre a nu repeta dic
ționarul de acest fel apă
rut la Editura politică in 
1972. Nu figurează deci în 
„Dicționarul de termeni 
literari" noțiuni precum 
artă, estetică, frumos, 
gust, figurează in schimb 
termeni mai legați de li
teratură, precum comic, 
tragic, ironie, umor, con
ținut și formă, geniu, mi
mesis, verosimil, naiv și 
sentimental, apolinic și 
dionisiac, aticism și asia- 
nism.

în sumarul dicționaru
lui se află 21 categorii de 
termeni literari. în prima 
categorie intră conceptele 

•literare fundamentale : 
curentul literar, critica, fi
gurile de stil, genurile, is
toria literară etc. ; a doua 
categorie conține concep
tele referitoare la struc
tura operei literare, auicâ 
ceea ce numim act. ac
țiune, conflict, compoziție, 
dialog, erou, fabulație și 
altele. De o importanță

cuceririlor revoluției 
științifico-tehnice — 
factorul om. în acest 
context se subliniază 
că măsurile adoptate 
de partidul și statul 
nostru pentru adînci- 
rea democrației socia
liste. lărgirea perma
nentă a orizontului 
politico-ideologic și 
cultural-sti'ntific al 
oamenilor sint meni
te să asigure cadrul 
politic, economic și 
social pentru continua 
înflorire a personali
tății umane, pentru 
manifestarea deplină 
a potentelor sale crea
toare.

Se cuvine însă re
marcat că volumul de 
fată nu depășește în 
întregime unele defi
ciențe întîlnite și în 
alte lucrări de acest 
gen. Studiile sint ine
gale ca valoare și ni
vel de informare, lec
tura volumului lasă 
pe alocuri impresia 
că sînt înserate și ar
ticole insuficient le
gate de teipa genera
lă și care repetă lu
cruri în general știute.

Aceste observații nu 
diminuează însă meri
tele lucrării, care, în 
ansamblu, se citește 
cu interes și pune la 
dispoziția cititorilor un 
bogat volum de infor
mație utilă.

Paul DOBRESCU

„Tiberiu Brediceanu — Scrieri"
Frecvența cu care 

Editura muzicală con
tinuă să tipărească 
volume cu caracter 
dooumentar-istoric a 
devenit un act de cul
tură valoros.

Dintre lucrările de 
acest gen apărute de 
curînd sint demne de 
semnalat culegerea 
de opinii ale unui nu
măr de 12 muzicologi, 
despre „Bela Bartok 
și muzica româneas
că", volumul de a- 
miritiri „Prietenii mei 
muzicienii" de regre
tatul muzicolog Theo
dor Bălan, monogra
fia intitulată „Lucia 
Cosma — Destinul 
unei artiste" de Ion 
Itu și „Tiberiu Bredi
ceanu — Scrieri", vo
lum asupra caruia 
vom stărui în noduri
le de față.

Ediția. îngrijită și 
prefațată de Brân
dușa Nițescu, are 
scopul de a ne oteri 
încă o imagine a fol
cloristului și compozi
torului Tiberiu Bre
diceanu : aceea de 
critic și muzicolog.

Cele 32 de studii, 
cuvîntări, comunicări, 
medalioane, evocări și 
cronici, apărute sub 
semnătura lui Tiberiu 
Brediceanu în revis
te ca „Luceafărul"

(Sibiu), „Armonia" 
(Banat), „Gazeta Tran
silvaniei" (Brașov), 
„Transilvania" sau 
susținute cu diferite 
prilejuri în țară și 
peste hotare, îmbogă
țesc substantial datele 
referitoare la cultura 
muzicală românească 
de la sfîrșitul secolu
lui al 19-lea pînă in 
prima jumătate a se
colului 20, pe terito
riul Transilvaniei.

Teme ca acelea cu
prinse sub titlurile 
„Păreri relativ la 
problema salvării și 
cultivării specificului 
nostru etnic", „Muzi
ca în Transilvania", 
„Ciprian Porumbescu 
și opereta «Crai nou»“ 
sau cele din vastul 
studiu asupra „Miori
ței" pledează pentru 
o muzică națională, 
pentru recunoașterea 
și cultivarea intensă a 
resurselor ei inepuiza
bile. Toate aceste
„pledoarii" se înteme
iază pe un limbaj 
competent, amplu do
cumentat și exprimat 
cu limpezime, ușor 
accesibil, pe analize 
meticuloase, uneori 
exhaustive, ale cîn- 
tecului și dansului 
popular românesc, pe 
aprecieri critice ex
puse cu pertinentă și

deosebită este a treia ca
tegorie de concepte, refe
ritoare la caracterul so
cial și național al operei 
literare, printre care ter
menii : militantism, par
tinitate, caracter popular, 
specific național. Urmă
toarele categorii de ter
meni cuprind noțiuni le
gate de procesul de crea
ție, curentele literare, 
genurile, speciile. no
țiunile de metrică și 
prozodie și altele. Ulti
mele două categorii . le 
formează termenii creați 
de critica românească 
(anticalofil, balcanism.

nistă a scriitorului (și ar
tistului) față de comple
xitatea problemelor con
temporane. în consecință, 
în raport cu creația, par
tinitatea se definește nu 
atit ca un principiu, or
donator pr< existent, cit 
ca un rezultat al ade
ziunii scriitorului la lup
ta Partidului Comunist". 
Termenul de militantism 
este, arată dicționarul, si
nonim cu acela de litera
tură angajată. fiindcă 
„literatura și arta an
gajate presupun, ca și 
militantismul, subordona
rea creației unor impera-

„Dicționar
de termeni literari"

mutație a valorilor, creați 
de G. Călinescu și E. Lo- 
vinescu, la care s-ar fi 
putut adăuga și termenul 
de selecție literară in
trodus de G. Ibrăileanu, 
«precum și termenii ace
luiași cu sensuri speciale 
de creație și analiză), 
în fine, termenii utilizați 
sau reluati cu sensuri 
noi de- critica modernă 
(îndeosebi de „noua cri
tică": ambiguitate, cod, 
codaj, conotație, denota
ție, diacronie, lectură, 
mesaj, semn, scriitură, 
text etc.).

Intenția colectivului a 
fost de a oferi cititorilor 
un ghid de teorie litera
ră, critică, retorică nouă 
și clasică, poetică nouă 
și clasică, istorie literară. 
Trebuie să remarcăm — 
un ghid clar și competent, 
fără excese de erudiție 
sau de subtilitate și foarte 
rar neutru, obiectivist.

Numeroși termeni sînt 
definiți amplu, din mai 
multe perspective. Ast
fel. pentru a da numai 
citeva exemple, nuanțat 
ni se par definiți terme
nii de partinitate și mi
litantism. Partinitatea 
este „viziunea asupra 
lumii, atitudinea comu-

tive obștești, scriitorul 
angajat considerînd că un 
criteriu de apreciere a ar
tei sale este și gradul ei 
de eficiență în lupta so
cială și ideologică. In 
acest plan, termenul se 
întilnește cu partinitatea, 
însă aceasta definește o 
încadrare mai strictă a 
scriitorului, determinată 
de țelurile de luptă ale 
unui partid politic, în 
timp ce angajarea îl poa
te menține pe acesta doar 
în postura de militant 
pentru împlinirea unor 
idealuri general-umane".

O contribuție impor
tantă aduce „Dicționarul 
de termeni literari" în 
definirea principalelor cu
rente literare românești, 
îndeosebi in definirea 
curentelor literare con
troversate ca sămănăto
rismul și poporanismul. 
Dicționarul are meritul 
de a reconsidera impor
tanța acestor curente al 
căror program a avut in
discutabil limite, dar care 
a produs totuși o litera
tură valoroasă. Constatăm 
cu satisfacție că nu se 
mai face caracterizarea 
acestor curente luîndu-se 
în discuție operele scrii
torilor minori, ci luîn

ÎN LIBRĂRII
EDITURA „ALBATROS"

Dragoș Vrânceanu — „Privește 
spre oraș" ;

Szilăgyi Domokos — „Versuri a- 
lese" (Col. „Cele mai frumoase poe
zii") ;

Alexandru Ivasiuc — „Racul" ;
Teodor Mazilu — „Elegie la po

mana porcului" ;
Mircea Horia Simionescu — „Ju

mătate plus unu. Alt dicționar ono
mastic" ;

Virgiliu Ene — „Alexandru 
Vlahuță".

EDITURA „ION CREANGA"
Ștefan Aug. Doinaș — „Povestea 

celor zece frați" ;
Ion Segărceanu — „Embleme" ; 
Titus Cergău — „Corabia din po

vești" ;
Petru Demetru Popescu — „Vir

tuți strămoșești" ;
George Filip — „Anotimpul le

gendelor" ;
Mircea Pop — „Băiețelul de fier".

EDITURA „KRITERION"
In limba română

Ligeti Erno — Grota de azur. 
Steaua străină.

Tn limba maghiară
Jancso Elemer — Kortărsaim (Con

temporanii mei).
Kassay Miklos — Idegenben reggel 

erkezz (Zece reportaje).
Miko Imre — Akik elottem jărtak 

(Afinități spirituale).

Tn limba germană
G. Giindisch, A. Klein, H. Krasser, 

T. Streitfeld — Studien zur sie- 
benbiirgischen Kunstgeschichte 
(Contribuții la istoria artei în 
Transilvania).

In limba ucraineană
Marko Ceremșina — Karbi (Semne 

— nuvele).

în permanență justifi
cate. Tiberiu Bredi
ceanu așterne fiecare 
cuvînt cu maximum 
de responsabilitate, 
dovedindu-și totodată 
vastul orizont cultu
ral, cunoașterea per
fectă a domeniilor a- 
bordate. Preocuparea 
asiduă a autorului pri
vind specificul natio
nal al muzicii noas
tre nu este decît e- 
coul îndemnului păs
trat cu sfințenie de la 
dascălul și „maestrul" 
său, Iacob Mureșia- 
nu : „Tot insul care 
s-a devotat cu seriozi
tate științei armoniei, 
să-și țină ca sfintă 
datorie a culege cin- 
tecele populare, a le 
armoniza și a le răs- 
pindi cit mai mult".

Recentul volum de 
„Scrieri" se adaugă 
astfel seriei de apari
ții similare anterioare, 
indispensabile oricărui 
cercetător al trecutu
lui muzical românesc, 
oricui reușește să se 
convingă de adevărul 
expus de Tiberiu Bre
diceanu : „Intr-o tară 
ca a noastră, muzica
litatea unui tinut se 
judecă după mulțimea 
și frumusețea cîntece- 
lor de la tară."

Desplna PETECE!

du-se in seamă, în primul 
rind, afirmarea in ca
drul acestor curente a 
scriitorilor importanți, la 
„Sămănătorul" scrierile 
lui M. Sadoveanu și Oc
tavian Goga (putea fi pus 
și Agârbiceanu), iar la 
„Viața românească" în 
primii zece ani de apari
ție, cind s-a teoretizat 
poporanismul, același M. 
Sadoveanu și Goga, căro
ra li s-au adăugat C. 
Hogaș și Gala Galaction 
(putea fi și C. Stere, cel 
mai tipic scriitor popora
nist, deși romanul său 
„în preajma revoluției" a 
apărut mai tîrziu).

Explicația unor ter
meni precum aceia de 
balcanism sau mutație a 
valorilor estetice, in ge
nere acceptabilă, ar fi ne
cesitat unele precizări. 
Astfel, noțiunea de bal
canism, potrivită poate 
pentru opera lui Anton 
Pann și parțial operelor 
lui Ion Gnica și Cara- 
giale, este greu de extins 
asupra altor scriitori ro
mâni pentru care mai 
nimerită ar fi noțiunea 
propusă de Vladimir 
Streinu. de estesis carpa- 
to-dunărean. deoarece 
România se află, cum 
s-a spus, la limita de sus 
a Peninsulei Balcanice. 
Cit privește apoi ter
menul de mutație a va
lorilor estetice trebuie 
arătat că este fundamen
tal greșit, întrucit neagă 
permanența valorilor, 
considerîndu-le fluctuan
te, supuse perimării, 
ceea ce a determinat pe 
E. Lovinescu să considere 
depășit pe Caragiale în
suși.

Exacte sînt definițiile 
termenilor noii critici cu 
trimiterile bibliografice 
de rigoare. însă de data 
aceasta fără exemple 
românești. Susceptibil, 
desigur, de îmbunătățiri 
— ca orice lucrare de a- 
semenea factură — „dic
ționarul" reușește să-și 
îndeplinească scopul pro
pus de autori, și anume 
acela de a orienta citito
rul în domeniul criticii 
literare.

Al. PIRU y

Colecțiile de artă populară- 

comori deschise tuturor
Se poate afirma, pe drept cuvînt. 

că întreaga noastră patrie constituie 
un uriaș muzeu al istoriei, culturii 
și artei create de milenii pe terito
riul românesc. Pămîntul mai adăpos
tește încă nenumărate vestigii ne
descoperite ale istoriei noastre stră
vechi ; inestimabile mărturii de etno
grafie și artă populară sînt în păs
trarea creatorilor și purtătorilor cul
turii noastre populare tradiționale ; 
în sfîrșit, nenumărați colecționari 
.particulari, entuziaști îndrăgostiți de 
unele din multiplele aspecte ale isto
riei, culturii, artei noastre, sint de
pozitarii unor mari comori.

Este evident că tot acest patrimo
niu nu poate fi integrat tezaurului 
deținut în colecțiile numeroaselor 
noastre muzee de diferite profiluri și 
specialități — patrimoniul muzeal — 
ele constituind patrimoniul virtual 
cultural național, de o deosebită va
loare și însemnătate, care face cinste 
acestor colecționari, cetățeni patrioți, 
exemple de conștiință civică. Colec
țiile acestea stau sub incidența Le
gii patrimoniului cultural național și 
au dreptul la conservarea, ocrotirea, 
asistența tehnică și științifică și va
lorificarea lor, în cadrul tuturor ac
țiunilor culturale, politico-ideologice 
de modelare a noului om, construc
tor al comunismului în patria noas
tră.

Unele splendide colecții de etno
grafie și artă populară au fost a- 
chiziționate de muzee ca, spre pildă, 
importanta colecție de icoane pe 
sticlă a lui C. Brăiloiu, care se află 
acum în patrimoniul Muzeului de 
artă populară al Republicii Socialiste 
România. Altele constituie colecții 
particulare vizitabile, ca aceea, im
presionantă, de linguri din lemn a 
profesorului Țugui din Cîmpulung 
Moldovenesc. Altele, în sfîrșit, sînt 
constituite în muzee sătești ca, de 
exemplu, micul muzeu exemplar din 
comuna Paltin, județul Vrancea, or
ganizat din inițiativa entuziastă a 
primarului Nichitoiu.

Mai există însă cazuri cind unele 
colecții existente nu sînt încă valori
ficate în măsură corespunzătoare. Ne 
vom referi aici la două cazuri dife
rite. dar semnificative pentru un 
spectru mai larg de cazuri similare.

★

Un bun și recunoscut creator popu
lar în măști, lemn și piatră este Ni
colai Popa din Tirpești-Petricani 
(Neamț) : premiat al Uniunii artiști
lor plastici, participant și premiat la 
multe expoziții din țară și străină
tate. îndrăgostit de tînăr de arheo
logie, etnografie, _artă populară, el a 
adunat o bogată colecție de obiecte 
din satul său — salvîndu-le — și.

LA ALBA IULIA

Manifestări consacrate 
unirii Transilvaniei 

cu România
Cu prilejul aniversării unirii Tran

silvaniei cu România, eveniment is
toric de la înfăptuirea căruia, la 1 
decembrie 1918, se împlinesc 58 de 
ani, la Muzeul Unirii din Alba Iulia 
s-au deschis ieri. 30 noiembrie a.c., 
lucrările unei sesiuni de comunicări 
științifice cu tema „Unitatea, con
tinuitatea și independenta în istoria 
poporului român", manifestare în
scrisă în programul Festivalului 
„Cîntarea României". La această se
siune participă istorici, cercetători 
științifici, muzeografi, profesori din 
București, Cluj-Napoca, Tirgu Mu
reș, Sibiu, Deva, Turda, Alba Iulia și 
Sebeș. în programul manifestării sînt 
înscrise comunicări științifice care 
abordează aspecte de seamă ale tre
cutului de luptă al poporului român 
pentru libertate, independentă și u- 
nitate. Iată cîteva teme : „Sistemul 
defensiv al Daciei Romane și rolul 
centrului militar de la Apulum", 
„Românii în sudul Transilvaniei în 
secolele 10—13", „Din ecoul războiu
lui de independență în județul Alba", 
„Alba Iulia la 1 decembrie 1918“ etc. 
(Stefan Dinică).

tv
PROGRAMUL I

16,00 Fotbal : Progresul — Dinamo 
(Campionatul național — divizia 
A). In pauză : selecțluni din me
ciul Rapid — Sportul studențesc.

17,50 Enciclopedie pentru tineret.
18,10 Scena — emisiune de actualitate șl 

critică teatrală.
18,30 Din viața plantelor șl animalelor.. 

ROMANIA-FILM prezintă o producție a Casei de filme unu

„TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI"

Scenariul : Alexandru Ivasiuc, Roxana Pană, după romanul „Apa" de Alexandru Ivasiuc. Regia: Dinu Tă- 
nase. Imaginea : Dinu Tănase, Doru Mitran. Decoruri : arh. Aureliu Ionescu. Costume : Oltea Ionescu. Mon
tajul : Rodica Fălcoianu. Sunetul : ing. Bujor Suru. Cu : Petre Gheorghiu, George Constantin, Ion Caramitru, 
Amza Pellea, Gheorghe Dinică. Gabriel Oseciuc. Constantin Codrescu, Gyorgy Kovacs, Irina Petrescu, Maria 
Cupcea, Fory Etterle, Paul Lavric, Ovidiu Iuliu Moldo van. Film realizat în studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

după ce a donat, în 1960, circa 1 600 
de piese Muzeului din Tg. Neamț, 
posedă azi, după noi achiziții, peste 
2 500 de obiecte de arheologie, istorie, 
numismatică, etnografie, artă popu
lară, creații personale, care reflectă 
istoria, cultura și arta populației din 
microzona in care trăiește — și unde 
dorește să organizeze un mu
zeu. Tot în acest scop și-a construit 
anume și o casă în ale cărei șase 
încăperi urmează să-și depună como
rile. Ar fi, pe lingă cunoscutele mu
zee din Lupșa, Arbora, Paltin și mul
te altele, încă o unitate născută din 
entuziasmul și dragostea unui colec
ționar. Iată o inițiativă care se 
cere susținută prin asistentă tehnică 
și științifică (tematică, selecție a ma
terialului, plan de expunere etc.) de 
către organele de resort și de spe
cialitate.

★

Una din figurile remarcabile ale 
pionieratului etnografiei și muzeo
grafiei românești, de la începutul se
colului, a fost patriotul bucovinean 
din Cîmpulung Moldovenesc, Ion 
Stefureac (1871—1920). Bun cercetă
tor al etnografiei și artei populare 
— ne-a lăsat carnete cu însemnări 
și schite, fotografii de specialitate, 
azi în posesia familiei (prof. dr. do
cent Traian I. Stefureac) — Ion 
Stefureac a fost unul din animato
rii înființării Muzeului etnografic din 
Cîmpulung — azi vis împlinit — pen
tru care a și achiziționat și donat o 
importantă colecție. Colecția sa a fost 
cunoscută și apreciată, la timpul său, 
de N. Iorga, O. Goga, O. Tăslăuanu, 
T. V. Ștefanelli, Gh. Tofan. Ea a fost 
premiată chiar Ia expoziția din 1906 
din București șl i s-au consacrat ar
ticole elogioase în „Luceafărul" (1909) 
și „Junimea literară" (1910). în anul 
1907. I. Stefureac scria în revista 
„Școala" articolul „Muzee locale", în 
care, vorbind despre obiectele etno
grafice ce trebuie colecționate, spu
nea : „în aceste «vechituri» vom afla 
expresia unei bune părți din gîn-

PREMIERE LIRICE ROMANEȘTI:

„NĂPASTA" de Sabin DRĂGOI 

„IONA" de Anatol VIERU
Prin cele două re

cente confruntări cu 
publicul bucureștean 
— drama muzicală 
populară „Năpasta" de 
Sabin Drăgoi și trage
dia lirică „Iona" de A- 
natol Vieru — teatrul 
muzical românesc do
vedește din nou că for
ța de idei a reperto
riului original și con
ținutul stilistic autoh
ton sint garanții sigu
re ale z succesului, o- 
pera asigurîndu-și un 
loc de prestigiu în 
ansamblul artei noas
tre.

Partitura lui Sabin 
Drăgoi, inspirată de 
celebra dramă a lui 
I. L. Caragiale, este 
reprezentativă pentru 
asce’nsiunea școlii na
ționale componistice în 
cel de-al patrulea de
ceniu al secolului. Me- 
lodismul generos, for
ța expresivă a perso
najelor, capacitatea lui 
Sabin Drăgoi de a ri
dica la înaltă tensiu
ne drama psihologică 
sînt argumentele prin 
care opera „Năpasta" 
se impune ca o crea
ție de valoare a tea
trului liric românesc. 
Prezentarea lucrării 
pe scena Operei Ro
mâne este un semn 
de responsabilitate in 
fața patrimoniului ar
tistic național, împli
nind o necesară dato
rie în susținerea dialo
gului cu noile genera
ții, care trebuie să afle 
nemijlocit despre e-

xistența unor aseme
nea capodopere și să 
le filtreze prin viziu
nea despre lume a 
prezentului.

Montarea este reali
zată de regia lui Jean 
Rînzescu.

Cine urmărește cu 
atenție spectacolul des
coperă frumusețea o- 
perei lui Sabin Drăgoi; 
spectacolul îi poate

prilejui emoția de a 
se afla In fața unui 
mare moment de artă 
națională, care trebuie 
cunoscut.

★

Stagiunea lirică a 
Radioteleviziunii ne-a 
propus o altă premie
ră, de astă-datâ in 
versiune de audiție- 
concert. Subiectul care 
l-a „atras" pe Anatol 
Vieru vine tot din lu
mea teatrului româ
nesc — tragedia „Iona", 
prima parte a trilogiei 
„Setea muntelui de 
sare" semnată de Ma
rin Sorescu. Pasionan
tă, prima audiție a o- 
perei „Iona" se consti
tuia ca o surpriză nu 
numai prin faptul că 
era prima dată cind A- 
natol Vieru apărea în 
ipostaza de compozitor

18.50 Consultații In ajutorul lectorilor, 
propagandiștilor și cursanților din 
învățămîntul politico-ideologic.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : Datorii uitate.
20.30 Rezultatele tragerii Pronoexpres.
20,35 Teleciriemateca. Ciclul „Mari ac

tori" — Barbra Streissand, Robert 
Redford. „Cei mal frumoși ani" — 
producție a studiourilor ameri
cane.

22.20 ,.E scris pe tricolor Unire". Emi
siune de cîntece și versuri, realiza
tă la Alba-Iulia, în ansamblul mu
zeistic al Sălii Unirii.

22.50 Telejurnal. 

direa și simțirea poporului". Apoi, in
tr-un apel din 1910 adresat intelec
tualității satelor bucovinene în ve
derea colectării de obiecte pentru 
Muzeu și pentru fotografii necesare la 
alcătuirea unui Album de artă popu
lară, afirma, pe drept cuvînt, în vor
be însuflețite : „Un neam își poate 
impune valoarea și drepturile ce cre
de a le avea peste un anumit pă- 
mînt numai prin cultura ce a înte
meiat-o acolo".

Dar colecționarul din Cîmpulung 
Moldovenesc ne-a mai lăsat un pa
trimoniu inestimabil alcătuit din 
100 de planșe de desene cu mobilier 
popular bucovinean, executate cu o 
deosebită exactitate științifică și ta
lent artistic după piese care astăzi 
nu mai există, reprezentînd astfel 
documente de 1 neînlocuit.

Considerăm că din editarea acestui 
album de desene ar rezulta o utilă 
lucrare de documentare științifică, 
un valoros material de inspirație 
pentru artiștii decoratori și desig- 
neri, un pios omagiu adus unui ade
vărat luptător pe tărîmul etnografiei 
și artei populare românești din Bu
covina, un act de cultură.

★

Generalizînd aceste două exemple 
— diferite, dar semnificative — 
susținem rolul important al co
lecționarilor onești, cu răspundere ci
vică, patrioți, in politica noastră cul
turală. socialistă, și considerăm ne
cesară o susținută acțiune de valo
rificare, pe toate planurile, a patri
moniului nostru virtual, dînd atenția 
și cinstea cuvenite colecționarilor 
care contribuie la documentarea, ilus
trarea și exemplificarea unor impor
tante pagini ale culturii noastre na
ționale.

Dr. Tancred BANAȚEANU 
directorul Muzeului 
de artâ popularâ
al Republicii Socialiste România

pentru teatru liric. 
Totodată, tema aleasă 
suscita multiple inter
pretări, tot atîtea sem
ne de întrebare cărora 
compozitorul trebuia 
să le răspundă. Și 
„răspunșul" lui Anatol 
Vieru a avut forța 
formulării originale, 
definitorie pentru per
sonalitatea sa, convin- 
gînd publicul fără re
zerve pentru modul 
său de a înțelege tex
tul lui Marin Sorescu, 
Este, față de tragedia 
inspiratoare. o altă 
modalitate de expune
re a ideilor, dar nu o 
schimbare a sensurilor, 
ceea ce asigură ope
rei situația privilegia
tă de sinteză a litera
turii cu muzica. Ana
tol Vieru îi adaugă și 
dimensiunea plastică 
prin cooptarea sensu
rilor ideatice și expre
sive ale gravurilor lui 
M. C. Escher, pregă
tind astfel drumul 
partiturii sala către 
montarea scenică.

Orchestra de studio 
și corul „Madrigal" 
sint colaboratorii ce au 
asigurat condiții de 
reușită. „Iona" de 
Anatol Vieru, în aș
teptarea unei mon
tări scenice, a cunos
cut un succes conclu
dent pentru nivelul 
actual al componisticii 
românești contempo
rane.

Grlgore CON- 
STANTINESCU

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : C. I. 
Urechia (1883—1955) savant de 
prestigiu european, unul din cti
torii psihiatriei românești.

20,30 Muzica deceniului 8. Din concer- 
tele-dezbatere ale Radioteleviziu
nii : „Monumentum" de Aurel 
Stroe, „Sugestii" de o. Nemescu.

21.10 Telex.
21,15 Pe teme economice.
21,35 Muzică de jaz cu formația Sile 

Dinicu.
21,50 Documentar artistic : „Iscusință". 

Un elogiu adus mtinllor omenești 
care făuresc bunurile materiale și 
artistice.

! FAPTUL
IDIVERS

Nu numai 
poștașii...

Lazăr Fekete est.e responsa
bilul restaurantului „Mureșul" 
din Tirgu Mureș. Pentru toți 
mureșenii, Fekete-baci este un 
model de conduită, de amabi
litate. Deși este șef de unita
te, nici acum, cînd mai are 
puțin pină iese la pensie, nu se 
sfiește să servească „personal" 
pe la mese ori de cite ori unul 
din colegii-subalterni este mai 
aglomerat. Pentru că Fekete- 
baci a „fotografiat" și a crono
metrat o zi obișnuită de lucru 
și a ajuns la concluzia că un 
ospătar merge pe jos — pe 
traseul mese-bar-bucătărie și 
înapoi — cite 20—25 kilometri 
pe zi. Se crede că în cei 30 
de ani de muncă, Fekete-baci a 
acoperit o distantă egală cu de 
5 ori înconjurul Pămîntului pe 
la Ecuator.

I

I

De aur
Nu e vorba de vreo medalii 

de aur, nici de cunoscutul re
fren „inel, inel de aur", deși 
poate că intimplarea care ur
mează are ceva din amindouă. 
tn aceeași zi, la Crețeni (lingă 
Drăgășani) și la Topolog (ju
dețul Tulcea) unul și același e- 
veniment a prilejuit mare bucu
rie: nunta de aur. E vorba de 
„mirii" Mihai și Elena Diaconu 
din Crețeni, in virstă de 75 și, 
respectiv, 70 de ani, șt de „mi
rii" Nicolae și Maria Iatan din 
Topolog, de aceeași virstă. Ba, 
la Topolog, la „nuntă" a luat 
parte și mama miresei, in virstă 
de 93 de ani, iar de jur-impre- 
jurul celor sărbătoriți nu mai 
puțin de 158 de fii, nepoți, 
strănepoți și stră-strănepoți. La 
rindul lor, copiii celor doi „miri" 
din Crețeni și-au invitat părin
ții să poftească peste 20—30 de 
ani și la sărbătoarea nunții 
lor de aur.

Ulciorul, 
a patra 
oară...

Inginerul Ion Daroga, de la 
fabrica „Zorile Noi" din Piatra 
Neamț, a primit sarcina să con
ducă o comisie de examinare 
pentru promovarea în muncă a 
unor angajați din sectorul re
parații, al cărui șef era însuși 
inginerul. Numai că examina
torul a introdus un sistem ori
ginal de promovare. Examina
tul putea fi declarat reușit și 
avansat numai dacă trecea 
„proba" tarifului fix de... 500 
lei. Care cum vira mina în bu
zunar se și vedea felicitat de 
inginerul examinator. Dar ulcio
rul nu merge de multe ori Ia 
apă. în cazul respectivului in
giner, ulciorul se mai spărsese 
de trei ori pînă acum, suferind 
tot atitea condamnări. Cu alte 
cuvinte, examinatorul mai că
zuse la examenul cinstei. Ur
mează a patra condamnare, cu 
un nou examen al conștiinței. 
E timpul să-I promoveze.

Cascador 
fără voie

O intimplare nu tocmai... tn- 
timplătoare i-a adus lui Iulian 
Mitu, șofer la stația de utilaj 
transport Roșia-Jiu, județul 
Gorj, porecla de „olteanul 
zburător".

Intimplarea s-a petrecut fn 
timp ce Mitu efectua un 
transport cu autobasculanta 
31—GJ—2867. tn momentul tra
versării podului de peste Jiu, 
intre satele Poiana și Rogojelu, 
autobasculanta năzdrăvană a 
făcut, dintr-o dată, o întorsă
tură de 90 de grade, a trecut 
de parapetul podului și, după 
ce a „zburat" cițiva metri buni 
prin aer, a plonjat spectaculos 
in albia rlului, in poziție de... 
staționare. Mitu a scăpat teafăr 
ca prin minune, dar s-a ales cu 
o spaimă grozavă. Care spaimă 
nu i-a scutit nici pe revizorii 
tehnici. Care revizori nu „ob
servaseră", la trimiterea in 
cursă, defecțiunile ciudatei zbu
rătoare.

I

I
X

I

I

| Meci 
întrerupt

• Pe un teren de fotbal din 
(cartierul Gheorghieni, munici

piul Cluj-Napoca, s-a jucat 
duminică, 28 noiembrie, un meci 

Ide fotbal între echipa între
prinderii „Armătura" și cea a 
satului Corpadea. Luptă dirză, 
sportivă, pină in momentul in 

Icare jucătorul cu nr. 5 de la 
„Armătura" l-a lovit, intențio
nat, pe un adversar. Arbitrul a 

[scos imediat cartonașul roșu, in- 
vitîndu-1 pe nr. 5 să iasă de pe 
teren. înainte de a părăsi te
renul, nr. 5 s-a mai dus o dată 

Ila jucătorul căzut la pămînt, 
lovindu-1 din nou. O parte din 
jucătorii ambelor echipe s-au 

Iîncăierat. iar publicul a pătruns 
pe teren, astfel că jocul n-a 
mai putut continua. Ne-am in- 

Iteresat la „Armătura" cine este 
jucătorul cu nr. 5. De la biroul 
personal ni s-a spus că se nu
mește Iosif Seidel și a mai fost 

(sancționat pînă acum de trei ori 
pentru indisciplină și că este 
„cam nervos". Să sperăm că 

| va fi... calmat.

Rubricâ reallzatâ de

I Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Recepție cu prilejul 
a R. S. F.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul aces
tei țări la București, Petar Dodik, a 
oferit, marți, o recepție.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Teodorescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Tamara Dobrjn, vicepre
ședinte al Consiliului Național al

Unității Socialiste, loan 
Nicolae 

Dumitru Turcuș, 
de șef de secție la C.C. al 
general-locotenent Ion Hor- 
prim-adjunct al ministrului 
naționale și șef la Marelui 

Major, Constantin Oancea,

Frontului
Avram, Vasile Bumbăcea și 
Mănescu, miniștri, ~ 
adjunct
P.C.R., 
topan, 
apărării
Stat Major, Constantin 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, ziariști.

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

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiene de cooperare economică, științifică și tehnică

Marți dimineață au început, la 
București, lucrările celei de-a III-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna-

Săptămina 
internațională 
a apicultorilor

Inițiată de „Apimondia", din anul 
1969, „Săptămina internațională a 
apicultorilor", care începe astăzi, 
prilejuiește o amplă trecere in re
vistă a rezultatelor obținute în creș
terea albinelor. Apicultorii din 
tara noastră intîmpină acest eve
niment cu îndeplinirea planului 
anual de producție, desfacere și a- 
chiziție la miere și produse apicole, 
în această săptămînă, Asociația cres
cătorilor de albine din România și 
filialele județene vor inmîna diplome 
de fruntași la peste 100 de apicul
tori, care au realizat producții spo
rite și au vîndut statului cantități 
mari de miere. Totodată, vor avea 
’ic schimburi de experiență între 
apicultori pe tema creșterii numă
rului de familii de albine, valorifi
cării depline a resurselor melifere 
pentru creșterea producției de miere 
și ceară, folosirii produselor apicole 
păntru sănătatea oamenilor, vor 
organizate expoziții cu vînzare 
produselor apicole.

mentale româno-indiene de coope
rare economică, științifică și tehnică, 
în cadrul actualei sesiuni sînt dez
bătute probleme privind extinderea 
și adîncirea relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre cele două țări în 
domeniile industriilor constructoare 
de mașini, metalurgică, chimică, mi
nieră și în alte sectoare de interes 
reciproc.

Delegațiile la lucrări sînt conduse 
de Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, președintele părții 
române în comisie, și de K. D. Ma- 
lavya, ministrul petrolului, președin
tele părții indiene. Participă S. L. 
Kaul, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

fi
a

In atenția 
conducătorilor auto
Din cauza efectuării unor lucrări 

la podul de pe drumul național nr. 1, 
la km 114, în apropiere de Sinaia, 
circulația rutieră va fi întreruptă 
în ziua de 2 decembrie, între orele 
10—12 și 15—17, iar în ziua de 3 de
cembrie — intre orele 7—17. Con
ducătorii de autovehicule pot folosi 
rutele : Ploiești — Vălenii de Munte
— Brașov și Pitești
— Bran — Brașov.

★

Direcția generală a 
formează că, datorită 
lucrări de reparații la podul peste 
riul Vedea, din zona localității Bu
joru, pe drumul național 5C, Giur
giu — Zimnicea,.............................*
plus 210, circulația este deviată tem
porar pe ruta , 
dioasa — Zimnicea.

I

Cimpulung

drumurilor in- 
efectuării unor

la kilometrul 43

Bujoru — Smîr-

A3 Ml.

t e a t r
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19, 
(sala mică) : Cazul Enăchescu —
19.30.
• Filarmonica ,.George Enescu“ 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Recital 
pian î Eva 
o Teatrul
- 19.30.

0 Teatrul
19.30.
e Teatrul
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Azilul de noapte — 19.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Nu am încredere în 
bărbați — 19,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 19.
• Teatrul Ciulești : Paharul cu 
apă — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30.

; O Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai — 
19,30.
• Teatrul ,,lon Creangă" : Hocus- 
Pocus... și-o găleată — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir și elixir — 17.
e Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.

de 
Osinska (Anglia) — 20. 
de operetă : Oklahoma

de comedie : Plicul

,,Lucia Sturdza Bu-

cinema
• Misiune pe Iantzî : VICTORIA
— 9.30: 12; 15; 17,30; 20.
• Frățiorul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13 30; 16; 18.15; 20.30, FAVO
RIT — 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11.13; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
o Bunicul și doi delincvenți mi
nori : SALA PALATULUI — 17,15; 
20,15, SCALA — 9,15; 11,13; 13.30; 
16; 18,15: 20.30, CAPITOL — 9.15; 
11,30; 13.45; 16; 18; 20,15, EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Salvo D’Acquisto : CENTRAL
— 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30.
• Expediția dispărută : FESTI
VAL — 9.30; 12,30; 16; 19,30.
• întoarcerea panterei roz : FE
ROVIAR — 8,36; 11; 13.30; 16: 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;

L

© INTERDICȚII SA
LUTARE cadrul ofensivei 
Împotriva fumatului care se 
desfășoară în lume, o atenție 
deosebită se acordă prevenirii 
răspîndirii acestui viciu dăună
tor în rindurile tineretului. Un 
exemplu din cele mai elocvente 
di.n Marea Britanie : in distric
tul Cambridgeshire polițiștii 
sint autorizați să confiște țigă
rile oricărui tinăr sub 16 ani 
care ar fuma în public. De ase
menea, comercianții depistați că 
vind țigări minorilor, dacă, 
după un prim avertisment, con
tinuă să facă acest lucru, sînt 
pasibili de trimitere în judecată.

© RECUL DEMO
GRAFIC I” ultimele decenii,
in țările occidentale se constată 
o permanentă scădere a nata

Delegația Partidului El
vețian al Muncii, eondusă de 
Andre Hediger, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.E.M., care 
face o vizită in țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R., a fost primită, 
marți dimineața, de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant ' “ 
tului Politic Executiv, 
C.C. al P.C.R. Cu acest 
procedat la o informare 
privind preocupările și 
actuale ale celor două partide, unele 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, subli- 
niindu-se dorința dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de prietenie din
tre P.C.R. și P.E.M.

Expoziție. Marți, la Casa Cen_ 
trală a Armatei a avut Ioc vernisa
jul unei expoziții dedicate celei de-a 
20-a aniversări a Zilei forțelor ar
mate revoluționare ale Republicii 
Cuba. Expoziția înfățișează momente 
din lupta revoluționară a poporului 
cubanez, aspecte din viața și activi
tatea militarilor armatei 
luat parte generali și ofițeri supe
riori, precum și membri ai Ambasa
dei Cubei la București. Despre sem
nificația evenimentului au vorbit 
contraamiralul Iosif Pricop și amba
sadorul Republicii Cuba, Humberto 
Castello.

de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare An
gola, Paulo - -
jul numirii

Teixeira Jorge, cu prile- 
sale în această funcție.

★
aniversării Zilei națio- 

Centrafricane,

sArbAtoarea NAȚIONALA

al Comite- 
secretar al 
prilej s-a 
reciprocă 

obiectivele

sale. Au

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit pe Lars 
Erik Hedstrom, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Sue
diei în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă

Cu ocazia 
nale a Republicii 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Antonio Franck, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Centrafricane.

Lucrările primei Comisii 
mixte româno-pakistaneze 
în domeniul turismului s‘au 
desfășurat la București în zilele de 
29 și 30 noiembrie. în încheierea lu
crărilor comisiei, Ilie Voicu, prim- 
adjunct al ministrului turismului, și 
Roedad Khan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului și turismului din 
Republica Islamică Pakistan, au sem
nat un Protocol, pe anul 1977, care 
prevede promovarea schimburilor tu
ristice româno-pakistaneze, acorda
rea de asistență' tehnică, din partea 
română, pentru construcții turistice 
pe litoralul pakistanez și pregătirea 
de cadre de specialitate.

Festivitate de decernare 
a titlului de „doctor honoris 
causa". La 
loc festivitatea 
lui de ..doctor honoris causa1 
Universității „Babeș-Bolyai“ 
surului norvegian dr. Johan Galtung, 
de la Universitatea din Oslo, pre
ședintele Federației Mondiale pentru 
Studii asupra Viitorului.

Președintele comisiei de acordare 
a titlului, acad. prof. dr. docent Ștefan 
Pascu. a scos în evidență personali
tatea și laborioasa activitate științi-

Cluj-Napoca a avut 
de acordare a titlu- 

“ al 
profe-

fică a dr. Johan Galtung, care, între 
altele, a adus contribuții fundamen
tale in teoria și metoda a numeroase 
științe umaniste, el fiind un mili
tant progresist de largă viziune, pă
truns de nobila idee a păcii în lume. 
Inițiator și creator al unor instituții 
de cercetare și publicații de presti
giu, membru al unor organisme sau 
foruri politice internaționale — unele 
sub egida O.N.U. — prof. dr. Johan 
Galtung și-a adus o prețioasă con
tribuție la cunoașterea în lume a 
poziției ' României în problemele 
fundamentale care confruntă astăzi 
omenirea, la răspîndirea valorilor 
cultural-științifice și politice create 
și cultivate de poporul nostru. în 
anul 1973, omul de știință norvegian 
a sugerat înființarea la București a 
Centrului Internațional de Metodo
logie a Studiilor asupra Viitorului.

■ Mulțumind Senatului Universității 
„Babeș-Bolyai" pentru înaltul titlu 
acordat, prof. dr. Johan Galtung a 
subliniat în alocuțiunea rostită că 
este deosebit de onorat de cinstea 
ce i s-a făcut, de faptul că acest 
titlu vine din partea unei instituții 
de învățămînt superior dintr-o țară 
cu o bogată istorie și civilizație, pa
tria unui popor recunoscut prin tra
dițiile sale umaniste, prin politica sa 
de pace, de largă colaborare inter
națională.

în cadrul Zilelor artei 
teatrale din R.D. Germană, 
cunoscutul „Berliner Ensemble", 
care ne vizitează țara cu acest pri
lej, a prezentat, marți seara, un nou 
spectacol pe scena Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" din Iași. 
Este vorba de piesa „Mama" de 
Bertolt Brecht, în regia semnată de 
Ruth Berghaus, directoarea ansam
blului berlinez.

A REPUBLICII CENTRAFRICANE

Excelenței Sale JEAN BEDEL BOKASSA
Președintele pe viață al Republicii Centrafricane

BANGUI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Centrafricane, în numele 

poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră calde felicitări 
și cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului centrafrican prieten 
urări de noi și importante succese pe calea propășirii economice și sociale 
a țării sale.

Dînd o înaltă apreciere bunelor relații de prietenie și colaborare 
statornicite între țările noastre, îmi exprim convingerea că, acționind 
împreună în spiritul întîlnirilor și convorbirilor noastre de la București și 
Bangui, raporturile româno-centrafricane se vor dezvolta și întări continuu, 
în interesul ambelor popoare, al triumfului cauzei păcii și conlucrării între 
națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• SPORT e SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Ancheta agenției „France Presse"

PE LOCUL ÎNTÎI ÎN LUME
Tradiționala anchetă organizată 

de agenția France Presse a desem
nat-o pe gimnasta româncă Nadia 
Comăneci drept cea mai bună spor
tivă din lume in anul 1976. Pe locu
rile următoare au fost clasate Kor- 
nelia Ender (R. D. Germană) — 
natație, Roși Mittermaier (R. F. 
Germania) — schi, Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism, Tatiana Ka- 
zankina (U.R.S.S.) — atletism, Anne- 
gret Richter (R. F. Germania) — 
atletism, Irina Rodnina (U.R.S.S.)
— patinaj artistic, Chris Evert 
(S.U.A.)—tenis, Nelli Kim (U.R.S.S.)
— gimnastică, Sheila Young (S.U.A.)
— patinaj viteză și

Titlul de cel mai 
lume a fost atribuit

ciclism.
bun sportiv din 
în acest an du-

BASCHET

NADIA COMĂNECI Dinamo din nou
olimpic Alberto
— atletism, ur-

blulul campion 
Juantorena (Cuba) 
mat în clasament de Lasse Viren 
(Finlanda) — atletism, John Naber 
(S.U.A.) — natație și Ingemar Sten- 
mark (Suedia) — schi.

★

Revista de specialitate „World 
Tennis" a desemnat-o pe Chris Evert 
drept cea mai bună tenismană din 
lume în anul 1976. Este pentru a treia 
oară consecutiv cînd cunoscuta cam
pioană americană ocupă primul loc 
în clasamentul întocmit de această 
revistă. în vîrstă de 22 de ani, Chris 
Evert a cîștigat în acest an 44 de 
turnee din cele 62 la care a parti
cipat.

Învingătoare
in meciul cu Steaua

FOTBAL: Azi, meciurile etapei a XV-a
în campionatul diviziei A sînt pro

gramate astăzi meciurile etapei a 
XV-a. în Capitală se vor disputa 
trei jocuri, după următorul program: 
Steaua — Politehnica Iași (stadion 
„Steaua — ora 14.00) ; Rapid —

18.15; 20,30, GLORIA — 8.30; 
13,30; 16: 18,30; 20.45.
• Osinda : TIMPURI NOI - 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.15.
• Aeroport
11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15.
O Finist — soim viteaz : DOINA
— 13.30: 15.30: 19.30.
e Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11.30; 17.30.
0 Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRIVIȚA — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 13: 20.15.
• Premiera : EFORIE — 9.15;
11,30; 13,45; 18,15; 20,30, AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
e Stropitoarea portocalie î 
MURA — 9.
0 Orient Express : CASA 
MULUI — 10; 13: 16; 19.
e Oliver (ambele serii)
Ultimul războinic — 14,15, 
rile dragostei — 16.30, Judo Saga 
(ambele serii) — 18.45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Din zori în zori : BUZESTI — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20 15.
• Tănase Scatiu : GIULEȘTI — 
16; 19. ARTA — 13: 16: 19.
0 întoarcerea marelui blond î 
DACIA — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15, COTROCENI — 10; 14; 16; 
18; 20.
0 Pintea ; BUCEGI — 15,30;
17,45! 20. f
0 Oameni respectabili : UNIREA
— 15.30; 17.45; 20.
0 Filip cel bun : VIITORUL — 
15,30: 18: 20.
0 Cei patru mușchetari : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18; 20.15.
0 Ei au luptat pentru patrie : 
MOȘILOR — 16.30: ........
0 Pinocchio : MOȘILOR — 10; 14. 
O Filiera II : FERENTARI — 16; 
18,15: 20.30.
0 Mica sirenă î FERENTARI — 
14.30.
0 Călărețul cu eșarfă albă : FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.15.
e Pe veci al tău : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15, TOMIS
— 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18; 20.15.
0 Momeala : FLACĂRA — 16; 
18; 20.
0 Program de desene animate 
FLACARA — 14.30.
0 Luptătorul din New Orleans 
PACEA — 15,30; 17.45; 20. /
0 Ultima noapte a singurătății 
RAHOVA — 16; 18; 20.
0 Cei 13 de Ia Barletta : MUNCA
— 15.30: 18;
0 Dosarul
— 17.
0 Ultimele
— 15.30: 18: .
0 Țară îndepărtată : COSMOS — 
15,30: 18; 20.15.
0 Astă-seară dansăm în familie : 
POPULAR — 15,30; 17.45; 20.
0 Apașii : PROGRESUL — 15,30; 
17,30; 19,30.

'5 : LUMINA

19.15.

11 i

9;

9;

FLA-

FIL-

— io. 
Cercu-

j

x
I

20.15.
Gerlcarov : CRINGASI

zile ale verii : VITAN
20.15.

lității. Astfel, în Anglia această 
tendință s-a manifestat în toa
tă perioada ultimei sute de ani, 
mortalitatea depășind natalita
tea. După datele publicației lon
doneze „World Medicine", in 
țările scandinave se observă re
ducerea numărului de căsătorii 
în cadrul grupei de vîrstă de la 
20 la 24 de ani. Tot mai frec
vent, femeile au primul copil 
intre 28 și 35 de ani, în timp ce 
scade numărul celor care dau 
naștere la copii înainte de a 
avea 25 de ani.

© UNELE DA, ALTE
LE NU Cercetările privind 
conservarea alimentelor prin 
iradiere, începute cu un sfert 
de veac în urmă, au dat naș
tere unor aprinse controverse, 
datorită suspiciunilor apărute 
față de energia nucleară. Re

studențesc și Progresul — 
(în cuplaj pe stadionul

Sportul 
Dinamo . ...
„23 August", cu începere de la ora 
14,00). Cel de-al doilea meci va fi 
televizat în direct. (în pauză se vor 
transmite aspecte din partida Rapid 
— Sportul studențesc).

în țară, de la ora 14,00 se vor juca 
următoarele partide:. Universitatea 
Craiova — A.S.A. ; F.C.M. Reșița — 
S.C. Bacău ; F.C. Argeș — F.C. Bi
hor ; Corvinul — U.T.A. ; Jiul — 
Politehnica Timișoara ; F.C. Con
stanța — F.C.M. Galați.

Posturile noastre de radio vor 
transmite alternativ aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I, cu 
începere de la ora 13,45.

După această nouă victorie asupra 
Stelei, echipa Dinamo nu mai poate 
fi practic oprită să ciștige titlul na
țional. Sigur, în teorie ar mai fi pie
dici în drumul spre trofeu — alte 
cîteva meciuri in turneul final. Dar 
cum baschetul nostru masculin se 
rezumă la duelul Steaua — Dinamo, 
perspectiva trebuie s-o apreciem 
numai prin rezultatele directe din
tre cele două echipe, 88—77, 85—72 
și, ieri, 77—68 în favoarea dinamo- 
viștilor constituie rezultate de deci
zie, care nu mai pot fi răsturnate 
doar prin eventualele victorii ale 
echipei Steaua în următoarele două 
partide. Iar în campionatul noștru, 
atît de sărac în valori, nu există o a 
treia formație suficient de puternică, 
în stare să răstoarne carul mare.

în meciul de ieri, Steaua a condus 
în minutele de început- și în acelea 
de sfîrșit ale reprizei întii, la pauză 
scorul fiindu-i favorabil : 41—39. 
Imediat după pauză, Dinamo a ega
lat și a luat avantaj, pe care nu l-a 
cedat pînă la încheierea meciului. 
Scor final :t77—68.

în ceea ce privește jocul, acesta a 
fost cam lent și adesea „pozițional", 
fapt care a și ușurat arbitrajul cu
plului Chiraleu—Pasăre.

De ia ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna 
iembrie 1976 au ieșit următoarele 
combinații de litere :

vremea
no- 
opt

3)1) H.K.W. î 2) K.X.L. ; I 
E.P.O. ; 4) K.X.X. ; 5) M.P.Q. i 
6) P.T.R. ; 7) A.A.J. ; 8) H.F.S.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
unul sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și 4 decembrie. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul 
noros, mai alșs în Oltenia, Muntenia, 
Banat, Crișana, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde vor cădea precipitații 
locale, Îndeosebi sub formă de burniță 
șl ploaie. In rest, ploi izolate. Vint 
moderat, cu intensificări pină la 40—50 
km/h, în nordul țării și în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 grade, 
izolat mal coborlte în depresiuni, iar 
cele maxime între zero și 10 grade, lo
cal mai ridicate la începutul interva
lului. Frecvent se va produce ceață 
seara șl dimineața. în București : Vre
me relativ caldă. Cerul mai mult noros, 
favorabil ploii slabe. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață sea
ra și dimineața.

mai mult

Faptele
(Urmare din pag. I)
nicieni la director — toți au 
aproape aceleași merite. 
Un singur exemplu : ore
zul este singura plantă că
reia, după ce a fost semă
nată. îi apare întii tulpina 
și abia mai tîrziu rădăci
nile. Un timp plutește pe 
apă precum corăbiile cu 
pinze — frunzulițele țin loc 
de vele. E suficient un 
vint mai puternic și plan
tele sînt luate și purtate 
de curentul de aer care în
cotro. Atunci intervin oa
menii : prin apă, în 
pe ploaie, culeg bob 
bob, plantă cu plantă, 
așază în coșuri și le 
aduc în parcelele cu 
E suficientă o întîrziere de 
cîteva ore și plantele mor,

vint, 
cu 
Ie 

re- 
apă.

cent. Organizația Mondială a 
Sănătății a recunoscut ca „ne
dăunătoare sănătății" următoa
rele produse conservate prin 
expunere la radiații ionizante ; 
cartofii, griul, păsările, fragii. 
Rămîn încă cu semn de între
bare orezul, ceapa, peștele. Este 
dovedit că ciupercile nu Se pre
tează acestui procedeu de con
servare.

• COLECTOR DE E- 
NERGIE SOLARĂ. In 
R.F.G. a fost construit un dis
pozitiv de transformare a ener
giei solare în energie electrică. 
Colectorul solar este o oglindă 
parabolică cu înălțimea de 2.5 
metri și lățimea de 1 metru. în 
cursul zilei, oglinzile iși schimbă 
poziția, orientîndu-se după as
trul luminos. în felul acesta 
ele valorifică la maximum

pe care le
recolta 
Munca 
de-a 
Adevărata luptă se dă pen
tru pămînt, orezul și apa 
mînuită cu pricepere spală 
terenul, 
griului, 
milioane metri cubi de apă 
sînt împinși anual la Stăn- 
cuța prin 750 km canale...

Adevărata bătălie se dă 
pentru pămint, iar la Stăn- 
cuța s-a acumulat o bună 
experiență. Cu atît mai va
loroasă cu cît în județul 
Brăila există acum aproa
pe 60 000 ha sărăturate. 
(Unele atît de puternic in
cit tomatele care reușesc 
să crească și să se coacă 
pe astfel de terenuri pot fi 
consumate fără sare !). 
Cum să readuci în circuitul

este compromisă, 
în orezărie este 

dreptul dramatică.

îl face favorabil 
porumbului : 106

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 30 noiembrie 1976
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1 33775 101 50 000
1 02532 95 50 000
1 71405 47 40 000
1 ’02979 53 40 000
1 02440 123 40 000
1 18114 92 30 000
1 48017 59 30 000
1 97282 24 30 000
1 47664 91 30 000
1 08156 109 25 000
1 55804 51 25 000
1 59497 112 25 000
1 77527 94 25 000
1 70594 84 25 000
1 00060 06 20 000
1 95804 59 20 000

-1 38836 49 20 000
1 14163 54 20 000
1 93211 104 20 000
1 76406 19 20 000
1 37328 101 15 000
1 13280 119 15 000
1 27279 05 15 000
1 78110 12 15 000
1 83118

Termina
ția seriei 

"Obligațiu
nilor

58 15 000

.4>-' , .

100 720 05 5 000
100 475 38 3 000
100 537 33 1 000
100 851 10 1 000
100 443 64 1 000
100 394 118 1 000
100 569 91 1 000
100 452 54 1 000

1 000 99 32 800
1 000 93 92 800
1 000 22 58 800
1 000 78 111 800
1 000 35 87 800
1 000 34 102 800
1 000 86 42 800
1 000 29 125 800
1 000 27 70 800

9 825 TOTAL 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în conside
rare.

semănăm in
agricol astfel de locuri ? 
Cum să preîntîmpini 
nizarea ? Aceasta a 
tema unei consfătuiri 
lucru inițiată în vară de 
către Comitetul județean 
de partid Brăila. Partici- 
panți : tehnicieni, șefi de 
unități agricole, mecaniza
tori, ingineri, specialiști, 
profesori universitari... Fi
resc, s-au purtat adevărate 
„războaie teoretice". Apoi 
s-a mers la locurile cu pri
cina. Și, tot firesc, în final 
s-a vizitat Stăncuța. S-a 
văzut practic că pe fostele 
sărături poate crește nu 
numai orezul, ci și griul, 
și...

— Să mergem și pe la 
fîntîna lui Obrejeanu, a zis 
cineva. Am fost, am scos

sali- 
fost 

de

oameni
apă și am băut : limpede, 
bună, răcoroasă.

— Cine a numit-o astfel ?
— Nu știu, oamenii, eu 

așa am apucat-o ; sătenii 
îi spun „fîntîna lui Obre- 
jeanu".

Undeva, în mijlocul vizi
tatorilor, un om cu tîmple 
argintii zîmbea abia per
ceptibil. Era profesorul, a- 
cademicianul Grigore O- 
brejeanu...

Mi s-a confirmat astfel 
că dincolo de știință și de 
muncă, dincolo de zile și 
de nopți, dincolo de ani, 
anotimpuri și tehnică, ceea 
ce semănăm cu adevărat 
sînt faptele noastre, viețile 
noastre, NUMELE noastre. 
Ele rămîn in oameni 
trăiesc cît omenirea.

Adică, sint nemurire.

Și

energia solară. Pentru a se ob
ține 10 kilowați energie electri
că este necesară instalarea a 60 
de oglinzi de acest fel.

© CUNOSCUTA AC
TRIȚĂ AMERICANĂ Rosa- 
lind Russell a decedat, la Loș 
Angeles, în vîrstă de 65 de ani. 
Născută la Waterbury (statul 
Connecticut), Rosalind Russell 
a interpretat cele mai diverse 
roluri in cursul unei lungi ca
riere cinematografice, pe scene
le de pe Broadway sau în fața 
camerelor de televiziune. Au 
rămas în memoria spectatorilor 
creațiile ei în filmele „Sora 
Kenney", „Picnic" sau „Sora 
mea Eileen".

• SECETĂ ÎN BRAZI
LIA. Fluviul Sao Francisco ce 
curge în nord-estul Braziliei 
este, se poate spune, mesagerul 
vieții în toate cele cinci state 
pe care Ie traversează — Minas 
Gerais, 'de Unde izvorăște, Ba,- 
hia, Pernambuco, Alagoas ,și 
Sergipe — fiind principalul fur
nizor de apă pentru zeci de lo
calități, pentru agricultură și 
centralele hidroelectrice ale zo
nei. Seceta prelungită ce-a dom
nit în această parte a globului 
a făcut*ca debitul cursului de 
apă să scadă puternic. Oamenii 
de știință brazilieni sînt de 'pă
rere că persistența "'secetei ar 
putea provoca o rupere a echi
librului ecologic, cu serioase re

La 1 decembrie 1958, 
după o îndelungată 
perioadă de domina
ție colonială. Republi
ca Centrafricană a 
pășit pe calea liber
tății, a realizării as
pirațiilor de indepen
dență și progres ale 
poporului său.

Situată, cum arată 
însăși denumirea, în 
inima continentului 
african, țara are o 
suprafață de 625 000 
kmp și o populație 
de circa două milioa
ne de locuitori. Sub
solul centrafrican as
cunde importante bo
gății minerale, încă 
neprospectate pe de
plin. Este vorba nu 
numai de diaman
te, care reprezintă 
circa jumătate din to
talul exporturilor, dar 
și de zăcăminte de 
aur, fier, cupru, ura
niu și cărbune. Ramu
ra preponderentă a e- 
conomiei rămine însă 
agricultura, unde lu
crează nouă zecimi 
din populație.

în anii de după ob
ținerea independenței, 
guvernul a acordat o 
mare atenție lărgirii 
sectorului de stat, ur- 
mărindu-se valorifi
carea, în interesul na
țional, a resurselor 
materiale și umane

ale țării. Ca urmare 
a eforturilor depuse, 
în ultimii ani au in
trat în funcțiuhe peste 
120 de întreprinderi 
industriale. incluzînd 
fabrici textile, de 
produse alimentare, 
o uzină de înnobilare 
a minereului de ura
niu ; s-a trecut la a- 
menaiarea cataracte
lor fluviului Quban- 
gui în vederea produ
cerii de energie e- 
lectrică ; s-a extins 
rețeaua rutieră ctc. 
Concomitent, guver
nul a adoptat o serie 
de măsuri vizînd dez
voltarea învățămintu- 
lui și a asistenței me
dicale. în prezent, re
țeaua școlară cuprin
de peste 70 la sută 
din tineret; în urmă 
cu cinci ani, la Ban
gui a fost inaugurală 
prima universitate din 
tară.

între România și 
Republica Centrafri- 
cană s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare pe mul
tiple planuri.

întîlnirile pe care 
președintele României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ie-a avut, 
atît Ia București, cit 
și la Bangui, cu pre
ședintele Republicii

Centrafricane, Jean 
Bedel Bokassa, au 
marcat momente de o 
deosebită însemnăta
te în lărgirea și a- 
dîncirea raporturilor 
de colaborare priete
nească dintre cele 
două țări. Acest curs 
ascendent al relațiilor 
bilaterale și-a găsit 
expresie prin semna
rea Acordului general 
de colaborare. care 
prevede extinderea 
cooperării româno- 
centrafricane în dife
rite domenii, favori
zarea contactelor și a 
schimbului de expe
riență. Dorința de a 
dezvolta în continua
re legăturile de coo
perare s-a mate
rializat, între altele, in 
crearea unor societăți 
mixte în diferite do
menii ale activității e- 
conomice.

Este incontestabil că 
dezvoltarea pe mai de
parte a acestor relații, 
în care se reflectă po
ziția statornică a 
României de solidari
tate cu eforturile spre 
progres ale țărilor a- 
fricane, ale tuturor 
statelor în curs de 
dezvoltare, corespunde 
pe deplin intereselor 
ambelor popoare, cau
zei înțelegerii și coo
perării internaționale.

Este posibilă inteligența artificială ?
9 Ordinatorul și muzica lui Each ® în programul 

de lucru s un „creier global"
Se va putea construi, cindva, un creier artificial cu nimic mai 

prejos decit cel omenesc ? La această întrebare răspunde afirmativ 
academicianul sovietic V. M. Glușkov, intr-un articol publicat in re
vista „SPUTNIK".

Fără îndoială, este întru totul re
alizabilă o inteligență artificială com
parabilă în toate privințele intelec
tului uman. O astfel de inteligență 
va fi creată, după toate probabilită
țile, înainte de începutul secolului 
viitor. In orice caz, Institutul nos
tru de cibernetică, de pe lingă Aca
demia de științe din Ucraina, a a- 
probat un program de cercetări pe 
această temă, care va trebui înde
plinit pînă la sfîrșitul secolului.

în momentul de față, institutul nos
tru dispune de un sistem cibernetic 
cu ajutorul căruia se poate întreține 
o discuție ia nivelul inteligenței unui 
copil de 3—4 ani, fără să creeze im
presia că răspunsurile aparțin unui 
robot. Desigur, acest lucru este, va
labil atîta vreme cît se respectă „re
gulile jocului". Pentru întrebări ne
prevăzute, programatorii introduc in 
mașină răspunsuri standard : „Nu vă 
înțeleg" ; „Schimbați subiectul". Este 
adevărat că robotul are o voce fără 
inflexiuni, artificială, dar cu timpul 
te obișnuiești cu ea.

In limbajul binar, utilizat de inte
ligența artificială, se poate traduce, 
practic, orice. Cel mai simplu și mai 
laconic limbaj este cei al notelor mu
zicale. Sistemele electronice surprind 
și redau cele mai fine nuanțe. De 
exemplu, intr-un ordinator se intro
duc partituri ale lui Bach. Mașina le 
analizează și începe să improvizeze. 
După ce au ascultat melodiile astfel 
realizate, cunoscători în ale muzicii 
au fost rugați să indice numele com
pozitorului. „Bach" — au răspuns el 
îndată. Dar după ce au ascultat mai 
mult au conchis ; „Nu, nu este Bach. 
Cu toate acestea, este stilul său...".

Sau să luăm culoarea. Din numai 
trei culori — galben, albastru și 
roșu — se poate obține o gamă neli
mitată de nuanțe. Facem trei copii 
— după tabloul Giocondei, de pildă — 
în cele trei culori esențiale ; trasăm 
pe copiile respective linii transver
sale și longitudinale, obținînd pătrate 
cu dimensiuni corespunzătoare pu
terii de cuprindere a ochiului ; lumi
nozitatea lor o exprimăm în cifre. în 
acest fel, tabloul va fi transcris în 
întregime în alfabet binar. Scopul 
acestei operațiuni ? Oricît de mult 
am îngriji operele de artă, timpul 
iși spune cuvîntul. Mona Lisa pic
tată de Leonardo da Vinci în urmă 
cu aproape cinci secole nu mai este 
aceeași. Acum, portretul este mai 
tern. Or, aceasta a fost una din cele 
mai viu colorate pînze ale marelui ar
tist florentin. Iată de ce cred — și nu

percusiuni asupra celor 35 mi
lioane de oameni ce-și duc viața 
în bazinul acestui important 
fluviu.

© ORĂȘELUL REDES
COPERIT. După alegerea lui 
Jimmy Carter ca președinte al 
S.U.A., localitatea sa natală, 
Plains, in sud-estul Statului 
Georgia, a dobîndit o notorietate 
deosebită. Drept urmare, orășe
lul de numai 700 de locuitori a 
cunoscut de mai multe luni o a- 
fluență neașteptată de vizitatori, 
în situația creată, noul guverna
tor al statului Georgia, Georges 
Busbee, succesorul lui Carter in 
acest post, are în vedere o serie 
de măsuri pentru modernizarea 
și mărirea capacității de ca
zare a micii localități, brusc 
propulsată în atenția opiniei pu
blice.

sînt singurul — că înregistrarea elec
tronică este cea mai bună formă de 
conservare a capodoperelor. Compa- 
rîndu-le cu originalul, specialiștii în 
domeniul artelor vor vedea cum s-au 
modificat in decursul vremii, fapt ce 
va furniza restauratorilor un riguros 
punct de reper.

încă din timpuri imemoriale, oa
menii au început să mediteze la in
teligența artificială, încercînd să și-o 
imagineze. Crearea ei a devenit însă 
posibilă abia după apariția ordina
toarelor. Transformatorul universal 
al informației este un dispozitiv cu 
memorie satisfăcătoare, însă limitată, 
pentru că are un început și un sfîr
șit, adică este capabilă să asimileze un 
alfabet de simboluri foarte nume
roase, dar care se termină, totuși, 
undeva. Pe lingă memoria internă, 
modelul ipotetic al inteligenței arti
ficiale este dotat cu o bandă con
tinuă ce se poate autoregenera și 
care va putea fi utilizată la ne- 
sfîrșit pentru înregistrări, in ca
zul in care memoria „proprie" a 
mașinii se va dovedi insuficientă 
pentru tratarea informației. în prin
cipiu, acest dispozitiv reprezintă nici 
mai mult nici mai puțin decit mo
delul teoretic al creierului omenesc, 
ba chiar al „creierului global" al în
tregii omeniri. Un astfel de model 
este realizabil cu o singură condiție : 
ca memoria umană să aibă efectiv 
o capacitate limitată — oricît de co
losală, dar să aibă limite. Nu dispu
nem de probe experimentale în a- 
cest sens, insă acest lucru a fost con
firmat indirect de toate datele știin
țifice. Creierul se compune dintr-un 
număr limitat de celule, molecule, 
atomi. Chiar și particulele cele mai 
mărunte — cele elementare — au, 
conform teoriei cuantice, un număr 
finit de stări. în consecință, modelul 
teoretic al creierului este fundamen
tat destul de bine.

Oamenii de știință prevăd că in
teligența artificială va fi creată in 
mod progresiv cu forțele unite a nu
meroase grupuri de savanți. Creierul 
este unul din cele mai complicate 
sisteme pe care le cunoaștem. De 
aceea ar fi o inepție să sperăm că 
se va găsi cineva să-i descopere 
dintr-o dată „formula". Dar știința 
modernă dispune de mijloace care 
permit să se studieze și asemenea 
sfere. Peste circa două decenii oa
menii se vor mira : cum de a fost 
posibil pînă de curind ca „inteligen
ța artificială" să pară doar ceva de 
domeniul ficțiunii 7

• OAMENII Șl RA- 
TONII... Mica insulă niponă 
Tiburi a devenit obiect de a- 
prigă dispută între om și ursu
lețul spălător (ratonul). Locui
torii insulei au pornit o ofen
sivă concertată împotriva mici
lor sălbăticiuni, care le deci
mează alimentele. Prima pe
reche de ratoni a fost adusă pe 
insulă în 1930, inițiatorii acți
unii urmărind să-i înmulțească 
pentru a folosi blana lor la con
fecționarea gulerelor. Dar în 
timpul războiului, nimeni nu 
s-a mai îndeletnicit cu vînatul 
ratonilor, care au început să se 
înmulțească peste măsură. In 
prezent, la fiecare locuitor re
vin circa șase sălbăticiuni. Ani
male vorace, ele distrug cultu
rile, și așa restrinse din cauza 
suprafeței reduse a insulei, de

vastează depozitele de alimente 
și de nutrețuri. Insularii au an
gajat o luptă nemiloasă, fiind 
în joc propria lor supraviețuire 
pe acest pămînt înconjurat de 
ape. Deocamdată însă, nici o 
metodă de distrugere a ratoni- 
lor n-a dat satisfacție, anima
lele dovedind o neobișnuită ca
pacitate de supraviețuire.

• AVANTAJUL STO
FELOR BUCLATE, In- 
stitutul de cercetări textile din 
Bulgaria, specialiștii au creat o 
mașină care permite produce
rea de țesături buclate din orice 
fel de lină. Pe lingă aspectul 
îmbunătățit al stofelor, se eco
nomisesc, totodată, pînă la 30 
la sută din firele de lină, dat 
fiind că buclajul conferă linii 
voluminozitate.
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NAȚIUNILE UNITE

„Este necesară adoptarea unor măsuri 

de dezangajare militară și dezarmare 

in Europa"
Intervenția reprezentantului român

In ajunul primei aniversări 
a proclamării R.O.P. Laos

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— în dezbaterile din Comitetul pen
tru probleme politice și de securitate 
privind diferite aspecte ale dezanga
jării militare și dezarmării. Belgia a 
prezentat un memorandum — „asu
pra aspectelor regionale ale dezarmă
rii și controlului armamentelor". Por
nind de la necesitatea realizării 
dezarmării generale și totale, memo
randumul evidențiază faptul că abor
darea globală și cea regională nu 
numai că nu sînt opuse, ci. dimpo
trivă, Se completează reciproc. Ca 
atare, se propune întocmirea de către 
O.N.U. a unui studiu care să cuprindă 
toate aspectele dezarmării regionale.

★

în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate^al Adu
nării Generale a O.N.U. s-a adoptat o 
rezoluție în care sînt condamnate 
toate experiențele cu arme nucleare, 
indiferent de mediul în care sînt 
efectuate. Rezoluția cere tuturor sta
telor posesoare de arme nucleare să 
cadă de acord asupra încetării expe
riențelor și încheierii unui acord

Luînd cuvîntul pe această temă, 
reprezentantul român în comitet, Ro
mulus Neagu, a evidențiat necesita
tea adoptării de măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare în Europa, 
unde se află în prezent mai mult 
decît oriunde în lume o concentrare 
de forțe armate și de armament mo
dern, inclusiv armament nuclear. în 
același timp. Europa are avantajul că 
deține un cadru instituțional propice 
adoptării unor măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare. Este vorba 
de sistemul de reuniuni periodice 
convenit prin Actul final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

★

privjnd interzicerea lor totală și de
finitivă.

Pe de altă parte, comitetul a 
aprobat, prin consens, un document 
în care sint reliefate slabele rezul
tate obținute în cadrul Deceniului 
Națiunilor Unite pentru dezarmare 
și efectele nefaste asupra păcii și 
economiei mondiale ale continuării 
cursei înarmărilor, îndeosebi a cursei 
armamentelor nucleare.

VIENTIANE 30 (Agerpres). — La 
Vientiane au fost date publicității 
chemările Partidului Popular Revo
luționar Laoțian cu prilejul zilei de 
2 decembrie, cînd se va marca prima 
aniversare a proclamării Republicii 
Democrate Populare Laos. Adresîn- 
du-se tuturor oamenilor muncii, 
luptătorilor armatei populare de eli
berare. veteranilor luptei pentru eli
berarea națională, tineretului, 
P.P.R.L. cheamă la întărirea unită
ții poporului laoțian, la consolidarea 
puterii popular-revoluționare, la cul
tivarea în rîndul maselor a patrio
tismului, pe linia tradițiilor revolu
ționare ale partidului și poporului.

Se subliniază, de asemenea, nece
sitatea întăririi solidarității frățești 
cu popoarele din țările socialiste, a 
întăririi luptei proletariatului, a tu
turor celor ce muncesc, în lupta pen
tru pace, independență, democrație 
și progres social.

CONFERINȚA GENERALA A UNESCO 

România sprijină cu fermitate 
lupta popoarelor împotriva 

colonialismului și rasismului
NAIROBI 30 (Agerpres). — La 30 

noiembrie, la Nairobi s-au încheiat 
lucrările Conferinței generale a 
UNESCO. Plenara, conferinței gene
rale a adoptat, în unanimitate, liniile 
directoare ale programului de acțiu
ne al organizației pentru perioada 
1977—1982. S-a hotărit, totodată, ca 
problema elaborării unei declarații 
privind mijloacele de informație în 
vederea întăririi păcii, înțelegerii in
ternaționale și combaterii propagan
dei de război și a politicii de apart
heid să fie examinată la cea de-a 
20-a sesiune a conferinței. Plenara 
a adoptat in unanimitate rezoluția 
privind contribuția UNESCO la men
ținerea păcii. Ia promovarea dreptu
rilor omului și la lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialismului, ra
sismului și politicii de apartheid.

în intervenția sa, reprezentantul

țării noastre, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a arătat că România sprijină în 
mod ferm lupta popoarelor împotriva 
tuturor formelor de colonialism, neo
colonialism, dominație, rasism și a- 
partheid. Vorbitorul a subliniat, tot
odată, faptul că țara noastră își va 
aduce nemijlocit contribuția la acțiu
nea organizației pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate.

în ședința de închidere, la care au 
luat cuvîntul reprezentanți ai statelor 
membre, precum și directorul gene
ral al UNESCO și președintele con
ferinței generale, au fost evidențiate 
rezultatele pozitive ale sesiunii pri
vind contribuția UNESCO la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, la realizarea dezarmării, 
la dezvoltarea și diversificarea cola
borării internaționale în domeniul 
educației, științei și culturii.

HAGA

încheierea reuniunii la nivel înalt 
a „celor nouă"

„Se impune intensificarea sprijinului 
politic, diplomatic și moral al O. N. U. 

pentru lupta poporului namibian11

Plenara C. C. 
ai P. C. din Cuba
HAVANA 30 (Agerpres). — La Ha

vana a avut loc plenara C.C. al P.C. 
din Cuba, care a analizat activitatea 
legată de crearea Adunării Naționale 
ă puterii populare în Cuba.

Plenara l-a ales pe .Juan Almeida 
Bosque, membru al Biroului Politic 
al C.C., în funcția de președinte al 
Comitetului național de. control și re
vizie al partidului. De asemenea, 
Jose Ramon. Machado Ventura, mem
bru al Biroului Politic al C.C., a fost 
ales membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba.

BRAZZAVILLE

Conferința națională a Partidului Congolez al Muncii

La Haga a fost dat publicității, 
marți seară, comunicatul Consiliu
lui Pieței comune — la care au luat 
parte șefii de stat și guvern ai ță
rilor membre.

Documentul lansează un apel pen
tru depunerea de eforturi susținute 
în vederea evitării confruntării între 
țările industrializate și țările în curs 
de dezvoltare.

Intr-o declarație a șefilor de stat 
și de guvern prezenți la reuniune 
se exprimă interesul pentru anali
zele și propunerile formulate de Leo 
Tindemans în raportul său privind 
preconizata uniune economică și mo
netară a „celor nouă".

„Cei nouă" consideră că „tratatele 
existente pot servi drept bază elabo
rării unor noi politici". Participanții 
la reuniunea de la Haga declară, tot
odată, că o „importanță prioritară 
trebuie să fie acordată măsurilor de 
combatere a inflației șl șomajului, 
precum și elaborării unei politici 
realiste regionale și sociale" a C.E.E.

în încheierea declarației se cere 
miniștrilor de externe și Comisiei 
C.E.E. să prezinte anual un raport 
Consiliului C.E.E. asupra evoluției

uniunii economice și monetare a 
„celor nouă".

★

HAGA — Participanții la reuniu- ■ 
nea la nivel înalt de la Haga a 
Pieței comune au aprobat noua 
componență a Comisiei C.E.E.. care 
își va prelua mandatul la 1 ianua- 1 
rie 1977 — a anunțat premierul 
Olandei. Joop den Uyl.

Noul președinte al Comisiei C.E.E. 
va fi, de la 1 ianuarie 1977, fostul 
ministru de interne britanic, Roy 
Jenkins. Repartizarea atribuțiilor pe 
domenii specifice între membrii Co
misiei Pieței comune va fi rezolvată 
ulterior.

★

Stadiul în care se află negocierile 
din cadrul Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.) asupra cererii Ma
rii Britanii de a obține un credit de 
3 miliarde dolari a constituit princi
palul subiect al convorbirilor care 
au avut loc marți, la Haga, între 
șefii guvernelor vest-german și bri
tanic, Helmut Schmidt, și, respectiv, 
James Callaghan.

în Comitetul pentru teritoriile 
neautonome al Adunării Generale au 
început dezbaterile asupra unuia din 
principalele puncte de pe agenda co
mitetului în actuala sesiune — pro
blema Namibiei. Peste 80 de delega
ții sînt înscrise la dezbateri, ceea ce 
indică interesul sporit al statelor 
membre pentru găsirea unei soluții 
care să grăbească procesul decoloni
zării acestui teritoriu, să ducă la 
înlăturarea regimului de ocupație al 
R.S.A. in Namibia.

Luind cuvîntul în dezbateri, repre
zentantul României, Petre Vlăsceanu, 
membru în Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia, a atras atenția asupra fap
tului că simpla reafirmare a respon
sabilităților O.N.U. față de teritoriul 
Namibiei și a cererilor numeroase 
adresate R.S.A. pentru a înceta ad
ministrarea sa ilegală din Namibia nu 
a fost de natură să producă schimbări 
în poziția obstrucționistă a regimu
lui de la Pretoria față de rezoluțiile 
Națiunilor Unite și față de. dreptul 
poporului Namibiei Ia autodetermi
nare Și independență. Mai . rrțidț, 
în ultimul timp, autoritățile de la 
Pretoria au escaladat măsurile de re

presiune împotriva poporului Nami
biei, au continuat să fragmenteze 
Namibia in bantustane și au accele
rat militarizarea acestui teritoriu, 
care, după cum se știe, se bucură de 
stătut internațional, aflîndu-se sub 
jurisdicția Națiunilor Unite. în aceste 
condiții se impune intensificarea 
sprijinului politic, diplomatic și mo
ral acordat de O.N.U. poporului na
mibian și mișcării sale de eliberare 
națională-(S.W.A.P.O.), precum și 
elaborarea unor programe specifice și 
coordonate de asistență pentru po
porul namibian și S.W.A.P.O., atit 
pentru perioada actuală a luptei de 
eliberare, cît și pentru perioada ime
diat următoare cîștigării independen
ței, în vederea înlăturării urmărilor 
trecutului colonial și a consolidării 
independentei.

în ce o privește, a continuat vor
bitorul, România acordă luptei le
gitime a poporului namibian, mișcă
rii de eliberare S.W.A.P.O. un sprijin 
multilateral, pentru abolirea domina
ției străine și cucerirea independen
ței, pentru dezvoltarea țării ca stat 
unitar și independent, pe calea pro
gresului economic și social. în con
formitate cu aspirațiile și dorința sa 
națională.

Cooperarea țărilor în curs de dezvoltare 
în interesul comun al depășirii 

decalajelor economice
în ansamblul rela

țiilor economice in
ternaționale cunoaș
te o dezvoltare tot 
mai largă cooperarea 
între țările în curs 
de dezvoltare — a- 
ceasta este una din 
principalele concluzii 
ale dezbaterilor din 
Comitetul pentru pro
blemele economice al 
Adunării Generale a- 
supra „activităților 
operaționale pentru 
dezvoltare".

Dezbaterile din ca
drul actualei sesiuni, 
care se adaugă reu-» 
niunilor regionale pri
vind cooperarea teh
nică și recentei con
ferințe asupra coo
perării economice in
tre țările în curs de 
dezvoltare, desfășu
rată in capitala Me
xicului, scot în evi
dentă hotărirea aces
tor țări de a-și con
sacra capacitățile și 
energiile progresului 
lor economic și so
cial, . concomitent cu 
atacarea frontală, în 
comun, a problemati
cii subdezvoltării, cu 
întregul său cortegiu 
de urmări nefaste.

Reprezentanții ță
rilor in cyrs de dez
voltare au apreciat, 
in cuvîntările rostite 
în comitet, că. prin 
documentele, reco
mandările și progra
mele adoptate, inclu
siv la ultimele sesiuni 
extraordinare ale A- 
dunării Generale a 
O.N.U., s-a creat un 
cadru adecvat reali
zării unor acțiuni de 
natură să ducă la 
sporirea asistentei 
reciproce, a cooperă
rii economice și tehni- 
co-știinfifice între ță
rile în curs de dez
voltare, important 
fiind în prezent, să 
se acționeze pentru 
fructificarea condiții- 

, lor prielnice create.
România, care, ală

turi de celelalte țări 
membre ale grupului 
„celor 77“, a partici
pat activ la reuniu
nile menționate. a 
reafirmat în cadrul 
dezbaterilor actualei 
sesiuni pozițiile sale 
ferme în spri

jinul dezvoltării și 
diversificării coope
rării economice și 
tehnice între țările in 
curs de dezvoltare, 
ca parte integrantă a 
eforturilor globale vi- 
zind instaurarea noii 
ordini economice in
ternaționale. Țara 
noastră a subliniat, 
în acest context, ală
turi de alți partici
pant! la dezbateri, ca 
India, Egipt. Mali, 
Brazilia. imperativul 
ca statele în curs de 
dezvoltare să aibă 
acces larg, nestînje- 
nit, la cuceririle știin
ței și tehnologiei mo
derne. Un asemenea 
proces implică spriji
nirea eforturilor țări
lor in curs de dezvol
tare pentru crearea 
unei infrastructuri 
științifice și formarea 
de cadre naționale in 
acest domeniu, pentru 
dezvoltarea unei largi 
cooperări științifice 
și tehnice internațio
nale, care să facili
teze schimbul de in
formații și experiență, 
transferul de tehno
logii moderne, pro
movarea și stimularea 
cercetării științifice 
în țările mai pu
țin avansate. Nu
meroși vorbitori și-au 
exprimat convinge
rea că viitoarea „Con
ferință a Națiunilor 
Unite pentru știință 
și tehnologie în sluj
ba dezvoltării" — a 
cărei principală ini
țiatoare este Româ
nia — va aduce o 
contribuție dintre cele 
mai Concrete și efec
tive la realizarea a- 
cestor obiective ma
jore.

Un accent deosebit 
s-a pus în cadrul dez
baterilor pe efortul 
prioritar al fiecărei 
țări în parte pentru 
valorificarea la maxi
mum a mijloacelor și 
resurselor de care 
dispune, în conformi
tate cu interesele și 
aspirațiile naționale 
vitale. Hotăritor pen
tru fiecare țară — s-a 
arătat pe întreg 
parcursul dezbateri
lor — este modul în 
care reușește să con
centreze eforturile

propriului popor pen
tru dezvoltarea rapidă 
a industriei, agricul
turii și celorlalte sec
toare economice, pen
tru pregătirea de ca
dre de specialitate în 
toate domeniile de ac
tivitate. Experiența 
multor țări, inclusiv a 
României — împărtă
șită de țara noastră in 
cadrul comitetului a- 
mintit — relevă că a- 
ceasta presupune alo
carea unei însemnate 
părți din venitul na
țional pentru sporirea 
accentuată a potenția
lului economic, pentru 
creșterea nivelului de 
dezvoltare. pentru 
îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de 
viață ale populației.

Paralel cu intensi
ficarea eforturilor 
proprii, cu extinderea 
cooperării multilate
rale între țările in 
curs de dezvoltare, un 
rol de seamă pentru 
accelerarea progresu
lui lor economic și so
cial revine dezvoltării 
cooperării economice 
cu alte state alb lumii, 
în opinia multor vor
bitori, această coope
rare trebuie să spri
jine țările în curs de 
dezvoltare să-și fău
rească o economie pu
ternică. să participe 
activ. în condiții de 
deplină egalitate, la 
diviziunea internațio
nală a muncii.

Exprimindu-și con
vingerea că O.N.U. 
reprezintă unul din 
cele mai importante 
instrumente de acțiu
ne pe plan internațio
nal, reprezentanții a 
numeroase state mem
bre s-au pronunțat 
ferm pentru o mai e- 
ficientă folosire a ca
drului și mijloacelor 
oferite de organizație, 
pentru abordarea, ne
gocierea și soluționa
rea. cu participarea și 
în interesul tuturor 
statelor, a probleme
lor dezvoltării coope
rării economice și teh
nice internaționale, in 
cadrul procesului de 
edificare a noii ordini 
economice în lume.

C.ALEXANDROAIE
New York

ITALIA

7 milioane de muncitori 
industriali în grevă

ROMA 30 (Agerpres). — In Italia 
a avut loc, marți, o grevă generală 
de patru ore, organizată în sectorul 
industrial la inițiativa celor trei 
mari centrale sindicale din țară — 
C.I.S.L., U.I.L. și C.G.I.L. Apelul la 
grevă a fost urmat de șapte milioa
ne de muncitori din industriile meta
lurgică, chimică, alimentară, textilă 
și din construcții.

Potrivit unui comunicat comun dat 
publicității la Roma de inițiatorii 
grevei, acțiunea a avut drept scop 
să sprijine cererile adresate guver
nului în legătură cu adoptarea unor 
noi inițiative in domeniul economic, 
în acest sens, se admite necesitatea 
austerității, dar se exprimă. în ace
lași timp, neliniștea față de „lipsa 
de clarviziune a politicii economice 
guvernamentale". „Este necesar — se 
declară — ca economia să fie îndrep
tată intr-o nouă direcție, dacă se 
dorește ieșirea țării din criză". „Noi
le impozite pe venituri, așa cum smt 
ele concepute în prezent, conduc la 
inflație și tind să degradeze . și pn^i 
mult situația economică a țării", a 
declarat în legătură cu aceasta Lu
ciano Lama, secretar general al 
C.G.I.L.

în același timp. Sindicatele cer or
ganizarea unei „confruntări urgente 
cu guvernul", reproșindu-i primului 
ministru, Giulio Andreotti, „tăcerea 
persistentă față de sindicate, care 
doresc să discute măsurile economi
ce adoptate". în prezent, scrie agen
ția France Presse, sindicatele italie
ne apreciază că obiectivul principal 
al tării trebuie să fie combaterea in
flației și recesiunii.

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). - 
La Brazzaville, capitala Republicii 
Populare Congo, s-au încheiat lu
crările Conferinței naționale a Parti
dului Congolez al Muncii, la care 
participanții s-au pronunțat pentru 
întărirea unității partidului și a ro
lului său conducător în viața țării și 
au examinat probleme privind pre
gătirea apropiatului Congres ex
traordinar al partidului.

La conferință a fost aprobată pro
punerea C.C. al P.C.M. privind crea
rea unei comisii speciale însărcinate 
cu studierea dezvoltării revoluției 
congoleze în ultimii 13 ani. Rezolu

ții speciale ale conferinței au rele
vat necesitatea interzicerii activității 
tuturor sectelor religioase și poli
tice reacționare. Totodată, a fost re
levată importanța dezvoltării limbi
lor naționale, fiind hotărîtă editarea 
în aceste limbi a Statutului P.C.M. 
și a altor documente de partid.

La încheierea conferinței a luat 
cuvîntul Marien N'Gouabi, președin
tele C.C. al P.C.M., președintele Re
publicii Populare Congo, care a re
levat că viitorul Congres extraordi
nar al partidului va examina pro
bleme privind îmbunătățirea plani
ficării economice și perfecționarea 
conducerii economiei naționale.

Crește șomajul în țările Pieței comune
Șomajul continuă să 

se extindă în țările 
Pieței comune, situație 
ce pare să se agraveze 
îndeosebi în Franța și 
R. F. Germania, subli
niază un raport publi
cat de Comisia executi
vă a Comunității Eco
nomice (vest-) Europene. 
R. F. Germania număra 
943 686 de șomeri în 
luna octombrie față de 
898 702 în luna prece

dentă. In Franța, potri
vit raportului. totalul 
șomerilor era de 955 352 
în septembrie față de 
841 488 în luna august.

Aceste cifre oficiale, 
precizează cotidianul 
francez „L’Humanite", 
care publică raportul 
C.E.E., sint desigur 
mult mai mici decît 
cele reale. Ziarul amin
tește că, potrivit Bi
roului Internațional al

Muncii, Franța numără 
în prezent 1 400 000 de 
șomeri. în cele două 
țări. R. F. Germania si 
Franța, femeile repre
zintă două treimi din 
noile victime ale șoma
jului.

Potrivit statisticilor 
C.E.E.. în Piața comună 
există, în prezent, 
5 053 000 de șomeri, ctț 
63 000 mai mult dec', 
anul trecut.

În favoarea instaurării 
unei noi ordini 

economice
LISABONA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Venezuelei, Carlos Andres 
Perez, aflat in vizită oficială la Li
sabona — referindu-se îă necesitatea 
continuării eforturilor pentfu edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale — a subliniat că o componentă 
importantă a acesteia o constituie 
stabilirea unor prețuri echitabile pen
tru materiile prime exportate de ță
rile în curs de dezvoltare, in condi
țiile luării în considerație a nevoilor 
de progres ale acestor state. E! a 
accentuat asupra necesității ca țărilor 
în curs de dezvoltare producătoare de 
materii prime să Ii se rezerve o cotă 
echitabilă în comerțul mondial, ca 
un mijloc de reducere a decalajelor 
mari dintre aceste state și națiunile 
industrializate. „Lumea, a ajuns în- 
tr-un punct în care discrepanțele 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
statele industrializate nu mai pot să 
persiste" — a declarat președintele 
Perez.

Naționalizarea industriei 
petrolului în Ecuador 
începînd de la 30 noiembrie, toate 

stațiile de distribuire a combustibi
lilor și carburanților din Quito poartă 
emblema- Corporației petroliere gu
vernamentale ecuadoriene. Compa
niile petroliere străine, care decenii 
de-a rîndul au deținut controlul asu
pra desfacerii produselor petroliere 
în Ecuador, și-au încetat activitatea. 
S-a anunțat oficial că, de la 1 decem
brie, corporația guvernamentală va 
asigura livrările de produse petroliere 
către toate provinciile țării.

Noile măsuri ale guvernului de la 
Quito vin să consolideze industria 
națională a petrolului, ale cărei baze 
au fost puse în urmă cu patru ani. 
La sfîrșitul acestui an se prevede in
trarea în funcțiune a celei mai mari 
întreprinderi guvernamentale de pre
lucrare a țițeiului, de la Esmeralda. 
Acțiunile guvernului sînt sprijinite de 
masele largi ale oamenilor muncii, 
de toate forțele progresiste din 
Ecuador.

FOTO-ACTUALITATE

Marea Britanie : 
mii de muncitori 
din cele mai di
verse ramuri in
dustriale, funcțio
nari, lucrători din 
domeniul sanitar, 
profesori și stu- 
denți au participat. 
Ia Londra, la o 
amplă demonstra
ție de protest îm
potriva intenției 
autorităților de a 
rezolva dificultă
țile economice ale 
țării prin noi sa
crificii impuse ma

selor populare.

SEMINAR INTERNATIONAL
La Paris au început luni lucrările unui seminar internațional avînd 

ca temă „Tehnicile de'producție fără deșeuri", manifestare organizată 
de Comisia economică a O.N.U. pentru Europa. Vorbind in ședința 
inaugurală, ministrul francez pentru problemele calității vieții, Vincent 
Ansquer, a arătat că, in locul unor metode de fabricație in urma 
cărora rezultă multe deșeuri ce trebuie înlăturate sau reprelucrate, este 
preferabil să se folosească metode industriale noi, care să nu polueze.

Sesiunea Consiliului eco
nomic și comercial ame- 
ricano-sovietic, 13 care i3U 
parte conducători de firme, bănci și 
alte organizații economice din cele 
două țări, își desfășoară lucrările la 
Moscova. După cum. relatează agen
ția T.A.S.S., se preconizează ca în 
anul 1976 volumul schimburilor co
merciale sovieto-americane să fie de 
peste 2,5 miliarde dolari, sumă ce de
pășește de aproape două ori nivelul 
atins în anul 1974.

0 reuniune internațională 
consacrată noii ordini economice in
ternaționale a avut loc Ia Ciudad de 
Mexico, Organizată de Centrul mexi
can. de studii sociale și politice, la 
întrunire-au participat delegați din 27 
de țări. Participanții au subliniat, în
tre altele, necesitatea ca toate statele 
să reglementeze activitatea compani
ilor transnaționale pe teritoriile lor. 
Ei au relevat, totodată, că se impune 
aplicarea prevederilor incluse în 
Carta drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor și ale Programu
lui de acțiune pentru înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale.

Președintele Bangladesh- 
Uluir Abu Sadat Mohammad Sayem, 
a renunțat la prerogativele sale mi
litare și l-a numit pe generalul Ziaur 
Rahman, comandantul armatei. în 
postul de administrator-șef al Legii 
marțiale, în locul său. El a arătat. în- 
tr-o proclamație, că va continua să 
rămînă președinte, exercitînd toate 
prerogativele sale civile.

Campania oficială a refe
rendumului din Spania 3SU- 
pra reformei politice care urmează 
să aibă loc la 15 decembrie a de
butat la 30 noiembrie la posturile de 
radio și televiziune spaniole. Numai 
partidele care au primit o autoriza
ție — adică o serie de mișcări de 
dreapta și de extremă dreapta — 
vor avea acces la radio și televiziu
ne, fiind excluse organizațiile opo
ziției de stînga în totalitatea lor.

Canalul Suez a fost re
deschis navigației dupa două 
zile de oprire a traficului, ca urmare 
a condițiilor meteorologice nefavora
bile — au anunțat autoritățile egip
tene care administrează această 
importantă arteră de navigație. Pen
tru a permite trecerea cît mai ra
pidă a celor 108 nave aflate la ex
tremitatea nordică a canalului, au 
tost organizate convoaie de vase su
plimentare față de ritmul obișnuit al 
navigației.

agențiile de presă transmit:
tuirea unor adunări regionale în 
cele două provincii, care ar urma să 
fie convocate — în cazul aprobării 
legii — în primăvara anului 1978, 
acordarea unei autonomii în solu-

Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P1O.) i s-a alăturat incă un 
partid politic din Namibia, al nouă
lea, care a hotărit autodizolvarea sa 
— informează din Windhoek agenția 
France Presse. Comitetul Executiv al 
acestui partid a hotărit alăturarea a- 
cestuia la S.W.A.P.O., exprimînd con
vingerea că „numai S.W.A.P.O., ca 
mișcare de eliberare națională și de 
avangardă a poporului, poate uni 
masele din Namibia". Pe de altă 
parte se anunță că S.W.A.P.O. și 
S.W.A.N.U. (Organizația Națională az 
Africii de Sud-Vest) au angajat con-' 
vorbiri pentru formarea unui front 
solid al populației africane care luptă 
pentru eliberarea națională.

La Luanda 3 depus .iurămîn- 
tul noul guvern al Republicii Popu
lare Angola. După cum s-a anun
țat în capitala angoleză, modificări
le efectuate în componența guver-, 
nului, aprobate de Comitetul Cen
tral al Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.), sint 
menite să-i confere mai mult dina
mism și eficiență, în concordanță cu 
noile sarcini de natură social-econo- 
mică ce stau in fața tînărului stat 
african.

Consiliul de Securitate se 
va reuni vineri pentru a-1 desemna, 
pe o nouă perioadă de cinci ani, pe 
succesorul actualului secretar gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, al că
rui mandat expiră la 31 decembrie 
a.c. După cum transmite agenția 
Reuter, pentru postul de secretar ge
neral și-au depus candidatura, pînă 
în prezent, Kurt Waldheim. Luis 
Echeverria, al cărui mandat de pre
ședinte al Mexicului expiră la 1 de
cembrie. și Shirley Amerasinghe, 
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale. Hotărirea Consiliului 
de Securitate devine, efectivă după 
confirmarea ei de către Adunarea 
Generală a O.N.U.

„Cosmos-869". La 29 n°- 
iembrie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui „Cosmos-869“. La bordul său, in
formează agenția T.A.S.S., se află 
aparatură științifică destinată conti
nuării cercetării spațiului cosmic, 
precum și un sistem pentru măsura
rea elementelor orbitei, un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea 
pe Pâmînt a datelor, privind funcțio
narea întregii aparaturi științifice.

Congresul Partidului Re
publican al Poporului din 
Turcia 3 botărît afilierea acestei 
formațiuni politice la Internaționala 
Socialistă, la propunerea prezentată 
de Biilent Ecevit. Totodată, delega
ții la congres au adoptat noul pro
gram al partidului.

GrOVă. Peste 12 999 de munci
tori ai uzinelor „Renault-Argentina", 
amplasate la Cordoba, au declarat 
grevă, cerînd îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață. O grevă si
milară se desfășoară, de joia trecută, 
la uzinele „Fiat" din Buenos Aires.

Intr-o scrisoare adresată 
secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, senatorul 
american George McGovern s-a 
pronunțat pentru renunțarea de că
tre S.U.A. la vetoul opus în Con
siliul de Securitate al O.N.U. pri
mirii în această organizație a Re
publicii Socialiste Vietnam. Senato
rul McGovern a apreciat ca lipsită 
de sens politica americană de blo
care a primirii R. S. Vietnam în 
O.N,.U.

Premierul japonez, Take0 
Miki. și liderii partidului de guver- 
nămint au căzut de acord să con
voace o sesiune extraordinară a 
Dietei între 20 și 25 decembrie, pentru 
alegerea unui nou premier, după ale
gerile generale care se vor desfășura 
la 5 decembrie.

Un cutremur de 0 intensitate 
deosebită s-a produs luni seara în 
Chile. Potrivit primelor informații, 
epicentrul mișcării seismice se află 
în regiunea Arica, din nordul țării. 
Legăturile telefonice cu zona cutre
murului au fost întrerupte, iar rețele
le de electricitate — avariate. Agen
ția France Presse relatează că seismul 
a fost atît de puternic, incit a fost 
resimțit și în localitățile din sudul 
Perului și chiar la Buenos Aires.

La Damasc 3 tost semnat pri- 
mul acord de-cooperare comercială, 
economică și tehnico-științifică între 
Siria și Elveția. Potrivit unor surse 
oficiale din capitala siriană, citate de 
agenția Reuter, cele două țări vor 
semna în curînd la Geneva un acord 
financiar pe termen lung.

Guvernul spaniol a au
torizat orSanizarea primului con
gres al Partidului Socialist Muncito
resc , Spaniol de la războiul civil din 
Spania. Un purtător de cuvînt al 
Oficiului guvernatorului civil a de
clarat că acest congres ar urma să 
aibă loc în perioada 5—8 decem
brie a.c.

Proiectul de lege privind 
acordarea unei autonomii limitate 
Scoției și Tării Galilor a fost prezen
tat marți în Camera Comunelor. Pro
iectul guvernamental prevede consti-

ționarea de către organele respective 
a problemelor cu caracter local ș.a. 
Parlamentul britanic va avea însă 
dreptul de a anula orice lege ce va fii 
adoptată de cele două adunări localej

Accident de aviație. A- 
genția T.A.S.S. informează că, la 28 
noiembrie, în zona aeroportului Șe- 
remetievo, s-a produs un accident cu 
un avion al companiei sovietice 
„Aeroflot", care circula pe ruta Mos
cova—Leningrad. Cauzele catastrofei 
aeriene sînt cercetate de o comisie 
specială. Guvernul sovietic a expri
mat condoleanțe rudelor celor care 
și-au pierdut viața în acest accident.

MARGINALII

„Intruși" fără voie
tîouă din cele 29 de 

ateliere aflate in așa- 
numitul „Cite fleune", 
de pe bulevardul Ara
go din Paris, sint o- 
cupate de „squatters". 
Termenul — englez — 
definește o întreagă 
categorie socială, care, 
din lipsă de locuințe, 
se .instalează in clădiri
le abandonate ce ur
mează să fie supuse 
demolării. In Anglia, 
fenomenul „squatteris- 
mului" a devenit, de 
zece ani încoace, o 
amplă mișcare socială 
de protest impotriva 
interesului redus care 
se acordă crizei acute 
de locuințe. Unele mu
nicipalități locale pri
vesc cu oarecare indul
gență această mișcare, 
negociitid chiar cu aso
ciațiile de „squatters" 
durata și modalitățile 
de ocupare a imobile
lor demolabile. în 
Franța, fenomenul este 
de dată mai recentă, 
dar amploarea căpăta
tă în ultima vreme îi 
conferă o certă semni
ficație socială.

„Nu avem bani su- 
ficienți pentru a în
chiria o locuință la

Paris", arăta unul din 
cei 13 „squatters" in
stalați intr-o veche 
clădire dărăpănată, 
construită înainte de 
1 900. Fiecare din a- 
cești „intruși" — scrie 
„Le Monde" —. a avut 
o locuință, pe care a 
pierdut-o odată cu 
pierderea locului de 
muncă. Acum, cînd sînt 
nevoiți să se mulțu
mească doar cu înde
letniciri ocazionale, și 
locuințele lor sînt la 
fel de provizorii"... Fi
lozofia acestor , dez
moșteniți ? „Șintern 
rupți de societatea în 
care trăim, declara 
unul din ei cotidianu
lui amintii. Nu putem 
trăi din ceea ce ne o- 
ferâ societatea. Intrați 
în categoria rebuturi
lor societății, trăim 
din rebuturi. De ce 
Parisul trebuie să a- 
dăposteascâ numai 
bogați ? De ce aceste 
clădiri supuse demo
lării să rămînă goa
le, in timp ce mii de 
oameni nu au un aco
periș deasupra cape
telor ?“.

Ciți „squatters" e- 
Tistă la Paris? între

barea, adresată de „Le 
Monde" directorului 
adjunct al serviciului 
administrativ din ca
drul Prefecturii poli
ției, n-a primit un răs
puns precis. Căci acești 
oameni intră in aten
ția autorităților doar 
in cazul in care se de
pun plingeri din par- 
lea proprietarilor.

Nici autoritățile en
gleze și nici cele 
franceze nu conside
ră întotdeauna ocu
parea unor clădiri des
tinate demolării drept 
„un delict" atit timp 
cit nu se recurge la 
efracție. Dar așa-nu- 
mițit „squatters" plă
tesc „luxul" de a avea 
o locuință, fie ea mi-, 
zerabilă, cu prețul 
insecurității, ■știind bi
ne că azi. miine vor 
rămine iar fără adă
post, că mai curînd 
sau mai tirziu vor fi 
din nou aruncați în 
stradă și vor tre
bui să peregrineze din 
nou în necunoscut, in
tr-o societate care-i 
respinge...

G. BONDOC
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