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In toate întreprinderile, în toate ramurile industriale

PRODUCȚIA DE AU 
-la nivelul ritmului din primul 

trimestru al anului viitor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am intrat în ultima lună a anului 1976 — primul 
an al actualului cincinal — an cu sarcini economice 
deosebit de complexe și mobilizatoare. Rod al bunei 
organizări a producției și a muncii, zeci și zeci de 
colective din industrie au anunțat. de pe acum, înde
plinirea planului pe întregul an. In același timp, alte 
numeroase unități înregistrează însemnate depășiri ale 
prevederilor la o serie de indicatori, îndeosebi la pro
ducția fizică. PE ANSAMBLUL ECONOMIEI, PRO
DUCȚIA INDUSTRIALA A SPORIT CU CIRCA 11 LA 
SUTA FAȚA DE ANUL TRECUT, RITM SUPERIOR 
CELUI PLANIFICAT. Toate aceste rezultate îmbucu
rătoare dovedesc realismul sarcinilor din acest cincinal, 
hotărirea cu care comuniștii, toți oamenii muncii le 
înfăptuiesc.

Analiza situației din unele întreprinderi dovedește 
însă că nu peste tot realizările pe aceste 11 luni se 
situează la nivelul planului, pe alocuri inregistrindu-se 
restante la producția fizică sau la alți indicatori econo
mici. După cum se știe, LA PLENARA C.C. AL P.C.R. 
DIN 2—3 NOIEMBRIE a.c. S-A SUBLINIAT CU TOA
TA CLARITATEA CA TOATE NEREALIZARILE LA 
PRODUCȚIA FIZICA, LA UN SORTIMENT SAU AL

TUL, DIN ACEST AN SE VOR ADAUGA OBLIGA
TORIU LA SARCINILE DE PLAN PE ANUL VIITOR, 
în așa fel ca prevederile pe întregul cincinal să fie în
făptuite nu numai pe ansamblul economiei, ci și de 
fiecare colectiv de oameni ai muncii în parte.

Pornind de la înțelegerea necesității că realizarea cu 
succes a sarcinilor economice din acest an constituie 
o bază trainică pentru Îndeplinirea planului pe anul 
viitor, atenția organizațiilor de partid, a conducerilor de 
întreprinderi din toate unitățile trebuie concentrată spre 
mobilizarea oamenilor muncii pentru intensificarea 
eforturilor in această lună, astfel ca zi de zi să se ob
țină rezultate tot mai bune. Activitatea se cere să fie in 
așa fel organizată și condusă incit, in fiecare unitate, in 
fiecare secție, la fiecare loc de muncă SA SE ASIGURE, 
1N CURSUL LUNII DECEMBRIE, RITMUL DE REALI
ZARE A PRODUCȚIEI FIZICE STABILIT PENTRU 
PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI VIITOR, pentru 
a se trece la înfăptuirea obiectivelor celui de-al doilea 
an al cincinalului pornind de la realizări superioare, pe 
baza unei temeinice pregătiri a producției.

Ce întreprinde, concret, in acest sens, colectivul unei 
prestigioase întreprinderi din Capitală ?

„Realizăm de pe acum randamentul
planificat pentru luna ianuarie"

Teri dimineață, la comitetul de 
partid al întreprinderii „Automa
tica" București, tovarășul Marin 
Stănică, secretar al comitetului de 
partid, împreună cu citiva membri 
ai biroului, analiza modul de înde
plinire a indicatorilor de plan pe 
11 luni din acest an. Oamenii discu
tai! puțin, fetele lor trădînd bucuria 
unor rezultate deosebite. Intr-adevăr, 
harnicul și prestigiosul colectiv — 
distins în ultimii doi ani cu înaltul 
titlu de fruntaș pe tară în întrecerea 
socialistă, are cu ce se mindri. Rînd 
pe rind, la fiecare indicator, sînt 
notate depășiri substanțiale, de 4 
pină la 12 la sută. Și la producția 
globală, și la producția marfă, și la 
export, și la productivitatea muncii. 
Și încă un amănunt : la ora actuală, 
colectivul intreprinderii nu are nici o 
restanță la Îndeplinirea contracte
lor, multe solicitări ale beneficiarilor 
fiind onorate în avans.

— Veți asigura în luna decembrie 
a.c. ritmul producției prevăzut 
pentru primul trimestru al anului 
1977 ? — îl întrebăm pe secretarul co
mitetului de partid.

— Da. indiscutabil, da ! — primim 
răspunsul fără nici o ezitare. Să ne 
oprim, de pildă, asupra unui indica
tor „cheie" — productivitatea muncii. 
De nivelul acestui indicator depinde, 
în mare măsură, realizarea unui în
treg șir de alți indicatori — produc
ția fizică, producția marfă, exportul 
ș.a. în acest an, lună de lună, am 
obținut depășiri la acest indicator, 
ca urmare a aplicării, punct cu punct, 
a tuturor măsurilor înscrise în pro
gramul special de creștere a produc
tivității muncii. In prezent, prevede
rile planului pe acest an la producti

vitatea muncii sint depășite cu peste 
10 la sută. Comparînd nivelul actual 
al productivității muncii cu sarcinile 
de plan, la acest indicator, în prima 
lună a anului viitor, constatăm că 
atingem ritmul de lucru prevăzut 
pentru ianuarie.1977.

Cum a fost posibilă atingerea a- 
cestei performanțe ? Iată întrebarea

LA „AUTOMATICA" 
BUCUREȘTI

la care am căutat răspuns In discu
țiile purtate cu numeroși muncitori 
și maiștri, tehnicieni și ingineri. 
Răspunsurile primite sintetizează di
recții de acțiune precise, măsuri 
gîndite și materializate sistematic de 
entuziastul colectiv al „Automaticii". 
Tocmai în modul care organizația de 
partid de aici își concepe și organi
zează întreaga muncă, în dialogul 
permanent care există între organi
zația de partid și colectiv, în perse
verența cu care comuniștii finalizea
ză măsurile stabilite pot fi găsite 
resorturile realizărilor de prestigiu 
ale întregului colectiv. Dar să ne 
oprim, fie și numai succint, asupra 
cîtorva argumente concrete care ex
plică înaltul randament în muncă al 
colectivului de la „Automatica".

ORGANIZAREA. Da, în primul 
rind, organizării superioare a pro
ducției și a muncii i se cuvine 
locul principal. Producția „Automa
ticii" are caracter de unicat sau, în 
cel mai bun caz, de serie mică. 
Practic, aceasta înseamnă un ritm 

foarte înalt de Înnoire a producției, 
în acest an, de exemplu, ponderea 
produselor noi — unicate — se ridică 
la 88 la sută in totalul producției. 
Aceeași pondere o vor deține pro
dusele noi și in anul viitor. Este 
evident că realizarea planului în a- 
ceste condiții poate fi asigurată nu<- 
mai printr-o minuțioasă organizare 
a activității în toate compartimen
tele și verigile producției. Ne-am 
notat și măsurile luate în ultima 
vreme de colectiv in direcția orga
nizării : pregătirea SDV-urilor pen
tru întreaga lună ianuarie (opera
țiune încheiată recent), executarea 
probelor de fiabilitate la produsele 
repetabile (panourile pentru mașini- 
unelte, tablourile de iluminat și în
călzit vagoane ș.a.), introducerea și 
extinderea tehnologiei noi de fabri
care a dulapurilor pentru panourile 
de automatizare din elemente tipi
zate (tehnologie care are ca rezultat 
scăderea cu 20 la sută a consumului 
de metal). Sînt măsuri gospodărești 
gîndite și aplicate de Oameni gos
podari. oameni pentru care bunul 
mers al producției în unitatea lor 
a devenit un mod de a fi.

POLICALIFICAREA. Sarcinile sta
bilite de conducerea partidului în 
acest domeniu sint bine cunoscute. 
După cum, aici, la „Automatica", de 
pe acum sînt evidente și avantajele 
practice ale policalificării.

Discutăm cu muncitorul Dan Pa- 
■raschiv :

— Ce meserie de bază aveți T
— Sînt electrician.

Viorel SAL AGE AN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Suplimentar - 
importante cantități 

de produse
Oamenii muncii din industria jude

țului Neamț au realizat peste sar
cinile de plan pe 11 luni din acest 
ani 3 200 tone fire și fibre sintetice, 
10'100 tone țevi din oțel fără sudură, 
33 000 tone ciment, 2 700 000 mp hîr- 
tie diversă. 4 900 mc prefabricate din 
beton armat, 620 000 mp țesături ș.a. 
Cantitățile de produse realizate su
plimentar pină acum depășesc cu 
aproape 30 la sută angajamentul a- 
nua'l. De menționat că 95 la sută din 
acqste depășiri de plan s-au obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. (Ion Manea).

Productivitate 
superioară, 

cheltuieli reduse
Acționind energic pentru traduce

rea în viață a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, date cu pri
lejul vizitei de lucru din luna sep
tembrie in municipiul Buzău, orga
nizațiile de partid au mobilizat mai 
activ colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile economice la 
realizarea sarcinilor de plan in acest 
ultim trimestru al primului an al cin
cinalului. Pe ansamblul industriei 
județului, planul producției globale 
pe 11 luni a fost îndeplinit și depă
șit cu circa 131 milioane lei, peste 
90 la sută din sporul de producție 
datorîndu-se creșterii productivității 
muncii. In această perioadă cheltu
ielile materiale au fost reduse cu 
18,9 milioane lei, iar suma beneficii
lor realizate peste plan este de 43,7 
milioane lei. (Mihai Bâzu).

Economii de materiale 
de construcții

Constructorii de pe șantierul ter
mocentralei Mintia au luat măsuri 
pentru ca, pină la sfârșitul anului, să 
economisească circa 500 tone de ci
ment și 300 tone de metal. Importante 
cantități de materiale se vor econo
misi Și pe șantierul termocentralei 
Turceni, prin Înlocuirea chesoanelor 
metalice de acoperiș cu tablă simplă 
și a unor subansamble din oțel-beton 
cu materiale prefabricate. In același 
timp, la întreprinderea „Solventul" 
din Timișoara, prin redimensionarea 
unor construcții, pe baza studiilor 
elaborate de specialiștii de aici, con
sumul de ciment se va reduce cu 
4 500 tone.

Apartamente, 
grădinițe și școli noi

In județul Alba, constructorii au 
predat beneficiarilor 1 300 aparta
mente, 1 200 locuri in cămine pentru 
nefamiliști la Alba Iulia, Aiud și 
Cugir, precum și 700 locuri în creșe 
și grădinițe lp Alba Iulia și Sebeș. 
De asemenea, au fost date în folo
sință 3 școli în orașele Alba Iulia, 
Cugir și Aiud. In același timp, s-au 
construit noi spații comerciale, în
deosebi la parterul blocurilor în noi
le cartiere. Alte obiective de larg 
interes cetățenesc sînt intr-o fază 
înaintată de execuție, urmînd să fie 
terminate pină la sfîrșitul acestui 
an. (Ștefan Dinică).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a înminat, miercuri, 
într-un’ cadru festiv, tovarășului Ion 
Pățan, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ordinul 
„23 August" clasa I, conferit prin 
decret prezidențial pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea politicii par

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Pățan,
Doresc ca, în numele Comite

tului Central al ’Partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui, precum și al meu personal, să 
te felicit călduros cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani și, în 
mod deosebit, pentru activitatea 
desfășurată în îndeplinirea diferi
telor sarcini pe care ți le-au în
credințat partidul și statul, iar a- 
cum în rîndurile membrilor Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al partidului — și, totodată, să-ți 
adresez urări de multă sănătate și 
putere de muncă.

Doresc, de asemenea, să-ți adre
sez felicitări pentru înmînarea Or
dinului „23 August" clasa I, prin 
care conducerea partidului și sta
tului a dorit să sublinieze con
tribuția pe care o aduci, prin ac
tivitatea ta, la realizarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, a poli
ticii interne și externe a statului 
nostru socialist.

Lucrezi într-un domeniu care 
are o mare însemnătate atît pen
tru progresul general al țării 
noastre, cit și pentru dezvoltarea 
relațiilor internaționale, ținînd 
seama că schimburile economice, 
colaborarea și cooperarea în pro

tidului și statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif

ducție constituie astăzi factori de 
mare importanță pentru întărirea 
conlucrării . și prieteniei dintre 
state. Dăm o apreciere deosebită 
activității pe care o desfășori. Nu 
doresc să vorbesc acum și de lip
suri — cum ai făcut tu — ci să 
subliniez că, în acest domeniu, 
partidul și statul nostru, precum 
și cadrele care lucrează nemijlocit 
în sectorul respectiv au obținut o 
serie de rezultate bune. Nu trebuie 
să uităm însă că, în actualul cin
cinal, problemele și sarcinile din 
domeniul relațiilor internaționale, 
al cooperării în producție sînt deo
sebit de mari. Avem multe pro
bleme de soluționat în colabora
rea și cooperarea cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu celelalte state ale lumii — 
și trebuie să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru a asigura 
desfășurarea în cele mai bune 

Cuvîntul tovarășului

Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Vasile Patilineț, Aurel Duma.

Tovarășul Ion Pățan a luat cuvân
tul, mulțumind pentru înalta dis
tincție ce i-a fost acordată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 1-*  
felicitat cu căldură pe sărbătorit.

Membrii Comitetului Politic Exe
cutiv l-au felicitat călduros, urîndu-1 
multă sănătate, fericire, noi succese 
în activitatea sa.

condiții a muncii noastre în acest 
sector, ca, de altfel, în toate celelal te 
sectoare de activitate. Desfășura" 
rea cu succes a activității noastre, 
inclusiv în comerțul exterior, tre
buie să asigure înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea, a 
programului elaborat de Congres 
privind ridicarea nivelului de viață 
material și spiritual al întregului 
nostru popor. Realizînd în cele 
mai bune condiții sarcinile ce ne 
revin fiecăruia, putem spune că 
ne facem datoria față de partid, 
față de clasa muncitoare, față de 
poporul nostru.

Eu doresc să exprim convinge
rea că și în viitor vei acționa cu 
toate forțele pentru realizarea sar
cinilor de mare răspundere încre
dințate de partid și guvern și să-ți 
urez succes în întreaga activitate, 
încă o dată — multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze).

Ion Pațan
ÎN PAGINA A V-A

Angajamentele întrecerii - integral realizate

Cu planul 'anual

Obținind, lună de lună, 
însemnate sporuri de 
producție, multe colec
tive din industria ju
dețului Mehedinți au 
realizat de pe acum an
gajamentele anuale a- 
sumate in întrecerea 
socialistă. Astfel, ener- 
geticienii' de' ja Porțile 
de Fier au furnizat 
suplimentar sistemului 
energetic național peste 
880 milioane kWh ener
gie electrică, cu 255 mi
lioane kWh mai mult 
țață de angajamentul 

pe întregul an. De ase
menea, colectivul de la 
C.P.L. din Drobeta 
Turnu-Severin și-a în
deplinit cu aproape 
două luni mai devre
me angajamentele luate 
în întrecere. Compara
tiv cu 100 000 mp furnire 
estetice, cit prevedea 
angajamentul pe între
gul an, aici s-au ob
ținut pină acum peste 
prevederile de plan 
420 000 mp furnire es
tetice. Totodată, s-a e- 
conomișit o cantitate de 

masă lemnoasă echiva
lentă cu necesarul pen
tru realizarea a 126 gar
nituri de mobilă de di
ferite tipuri. Au mai 
îndeplinit angajamente
le anuale colectivele 
de la Șantierul naval 
Orșova, întreprinderea 
pentru producerea nu
trețurilor combinate, 
stația C.F.R. Drobeta 
Turnu-Severin și între
prinderea județeană de 
industrie locală. (Vir- 
giliu Tătaru).

O clipă rămîn nedumerit. 
Parcă m-aș afla pe cheiul 
unui iport Ia Dunăre. Mii 
de oameni, populația unui 
întreg oraș de provincie, 
debarcă pe o largă platfor
mă, în fata unui conclav 
de hale moderne, cu imen
se frontoane de sticlă, do
minate de inscripția : „E- 
leotroputere" — Craiova, 
Nu mai recunosc nimic, 
deși am fost aici doar cu un 
cincinal în urmă. Au cres
cut arborii, iarba, s-au rîîi- 
duit în parcaje autobu
zele și mașinile, noroa
iele s-au ascuns sub asfalt 
și betoane, treptele clădiri
lor au început să se roadă 
de frecvența pașilor. Gla
suri grăbite îmi vorbesc 
despre impetuoasa evoluție 
a intreprinderii : „ne nu
mărăm printre cei mai 
puternici in industrie"; 
„am devenit o pepinieră 
pentru unitățile -similare" ; 
„cele patru fabrici produc 
o gamă largă de locomoti
ve, transformatoare, apa- 
rataj electric, motoare e- 
leetri-ce rotative"... încerc 
să stabilesc o ordine in 
sentimente și idei. Reca
pitulez ceea ce știam, ob
serv că aceste corpuri de 
hale fac parte integrantă 
dintr-un oraș modern, re- 
prezentind o prelungire a 
cartierelor cu. blocuri 

-înalte.
Urmăresc metamorfozele 

ideilor și modul în care 
scinteierile lor ajung, ia 
capătul unui proces com
plicat. să se materializeze 
în produse tehnice ce con
centrează mii de cai pute
re și stăpinesc fulgere tot 
atît de aprige ca cele ce 
cutreieră cerul bintuit de 
furtuni. „E’lectroputere" a 
devenit. în ultimele cinci
nale. o adevărată, enciclo
pedie a dezvoltării ener
getice. Fiecare episod din 
evoluția energeticii româ

nești se regăsește în istoria 
întreprinderii.

„La început, ne spune 
inginerul Sergiu Stamate, 
directorul întreprinderii „E- 
lectroputere", existau deca
laje de decenii. Acum am 
redus enorm din acest 
handicap. Asemenea par
curs înseamnă și o stra

Adevărata putere a „Electroputerii“:

OAMENII

tegie specială, și oameni 
deosebiți. Strategie, adică 
deschidere către progres, 
cu cicluri scurte de proiec
tare și reiproiectaire, cu o 
orientare deschisă către 
nou. Oameni deosebiți, in 
primul rind cei cu orizont 
mai larg decit specialistul. 
La noi transferul din 
cercetare în execuție este 
rapid. Multă vreme, a- 
cest transfer s-a rea
lizat prin procesul de în- 
vățămint, dar aceasta re-

. . . .> A? ■> • . . . ■ . i 

prezintă un ciclu îndelun
gat, de zece ani. Acum noi 
l-am redus la luni. Avem 
oameni încă tineri, pentru 
care necesitatea noului a 
devenit un imperativ vital. 
Toți lucrează contra-cro- 
nometru. Avem nevoie de 
comparații cu uzinele per
fecționate. de relații tehni

ce cu institute de cerceta
re cu veche tradiție, avem 
nevoie de concurenți, fiind
că numai în felul acesta 
pot exista și emulație, și 
interes mărit. Cel care știe 
să reușească să meargă 
înainte, are și idei, de
termină planificarea con
vergentă, o tratare co
respunzătoare a activită
ților, năzuind neobosit 
spre lucrul bun și la 
timp. Pentru noi a de

venit reprezentativă con
știința foarte avansată".

In lume, secretele de fa
bricație s-au înmulțit și 
creatorii zecilor de mii de 
repere care intră in alcă
tuirea motoarelor, trans
formatoarelor. aparatajului 
electric pentru dispozitive 
industriale se află îritr-o 

permanentă întrecere cu 
timpul, — noutatea, econo
mia de material, prețul 
redus, estetica dispozi
tivului final, randamen
tul fiind criterii nemiloase.

Dezvoltarea rapidă a în
treprinderii craiovene a 
creat un tip de oameni do
tați cu imaginație, proiec- 
tanți cu o zonă de investi
gație și acțiune largă.

Ing. Ion Diaconescu, se
cretarul comitetului de 
partid, ne vorbește despre 

pregătirea și evoluția co
lectivului, care se confrun
tă în acest cincinal cu 
teme de proiectare și exe
cuție de mare finețe și 
profunzime. încerc sen
timentul că citesc pa
gini dintr-un senzațional 
jurnal al tehnicii și că
lătoriilor, că la Craiova 
s-a creat o unitate menită 
să se ocupe cu transpune
rea in practică a fabuloa
selor idei alo lui Jules Ver
ne. Craiova mă obligă să 
ies din calmul cu care o 
judecam mereu, să eva- 
lilez cu alți ochi instituțiile 
ei culturale și universitare, 
să contemplu cu alt senti
ment parcuil cu arbori stră
vechi, cu lacul acoperit 
în anotimpul călduros de 
nuferi și să simt cum în
treaga citadelă a căpătat 
un nou centru de greuta
te și precizie : întreprin
derea „Electroputere". A- 
ceasță unitate industrială 
lucrează pentru întreaga 
noastră industrie. Trenuri 
ellectrice. echipamente de 
foraj maritim, de hidrocen
trale și metalurgie ies din 
mâinile meșterilor și spe
cialiștilor craioveni.

Noutatea — mi se spune 
— mobilizează colectivul si 
lupta cu inerția nu cunoaș
te odihnă. Desigur, labora
toarele de la „Electropu- 
tere" sînt „printre cele 
mai moderne din lume" și 
permit verificarea tuturor 
produselor, la nivelul exi
gențelor internaționale, dar 
ceea ce constituie mîndria 
acestei citadele industriale 
este colectivul cu care, 
după părerea secretarului 
de partid, „te înțelegi din 
simpla privire" și poți în
cerca să asaltezi orice o- 
peră de sinteză a tehnicii 
actuale.

Traian FILIP

Îndeplinii
• Prin îmbunătățirea organizării 

muncii, întărirea spiritului de ordine 
și disciplină la fiecare loc de mun
că, folosirea, cu eficiență sporită a 
utilajelor și instalațiilor, . colectivul 
întreprinderii de produse refractare 
din Alba Iulia a realizat planul a- 
nual de producție cu 33 zile mai de
vreme. Pe .această bază se vor pro
duce suplimentar 1 000 tone cărămizi 
refractare, 1 500 tone mortar refrac
tar, 3 200 tone șamotă ș.a. întreaga 
producție obținută peste prevederi se 
realizează pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Ștefan Dinică).

• Colectivul intreprinderii „Inte
grata" din Negrești-Oaș raportează 
realizarea sarcinilor de plan pe anul 
1976 la producția globală industria
lă, producția-marfă și productivita
tea muncii. Pină la finele anului, co
lectivul va realiza suplimentar o pro
ducție globală de 22 milioane lei și 
o producție-marfă concretizată în 28 
tone fire, 455 000 metri pătrați țe
sături, 350 000 saci textili. Sporul de 
productivitate a muncii peste preve
deri este de 22 570 lei pe un angajat, 
(loan China).

In ziarul de azi :
• FIECARE COMUNIST — 
un exemplu de pricepere, 
disciplină și dăruire în 
muncă • O zi „abonat" 
la serviciile meșteșugarilor 
sibieni • O problemă 
mereu actuală : Valorifica
rea critică a moștenirii lite
rare • RUBRICILE NOAS
TRE : La zi în investifii ; 
La zi în agricultură ; Con
traste; Faptul divers; Sport;

De pretutindeni
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FIECARE COMUNIST- 
un exemplu de pricepere.

disciplină
Combinatul de celuloză și hirtie 

din Drobeta Turnu-Severin a în
ceput să producă din 1972, dar mai 
in fiecare an a dat cite o secție in 
funcțiune, ultima dintre acestea in 
iunie 1975. Cum era firesc și ne
cesar, o asemenea mare unitate eco
nomică a fost înzestrată treptat cu 
mașini și instalații dintre cele mai 
moderne, dar, tot cum era firesc și 
necesar, aici au fost angajați să lu
creze oameni din împrejurimi — din
tre care putini aveau experiența 
industriei, majoritatea fiind dintre 
cei ce luau prima dată contact cu o 
întreprindere.

înțelegindu-și cum se cuvine rolul 
în unirea eforturilor spre îndeplini
rea sarcinilor de producție și intrarea 
treptată a combinatului în ritmul de 
lucru proiectat, organizația de partid 
a inițiat o se
rie de activități 
politico-educative 
menite să cultive 
atitudinea nouă, 
socialistă, față de 
muncă, să stimu
leze ridicarea pre
gătirii profesiona
le și să întărească 
răspunderea pen
tru instalații și 
pentru producție, 
să dezvolte un climat de ordine și 
disciplină. Tovarășul Anghel Bărbuț, 
secretarul comitetului, ca și a Iți tova
răși din combinat, ne-au vorbit pe 
larg despre cele mai importante ini
țiative in acest sens. Practic, nu e- 
xistă plenară a comitetului sau a- 
dunare generală a oamenilor mun
cii în care să nu se dezbată proble
mele la zi ale planului de produc
ție ; la nivelul combinatului au fost 
organizate schimburi de experiență, 
chiar și un simpozion, cu aceeași te
matică mereu la ordinea zilei : pro
ducția.

Asemenea exemple sînt numeroa
se. Ca urmare, în multe ateliere și 
schimburi s-a creat o atmosferă bună 
de muncă ; s-a asigurat un bun 
coeficient al schimburilor, ajungin- 
du-se la 2,87 ; s-a ridicat la 95 la 
sută indicele de utilizare a fondului 
de timp maxim disponibil ; s-a reu
șit ca gradul de utilizare efectivă 
a zilei de muncă să fie de 8 ore ; 
in general se muncește din ce în ce 
mai bine.

Dar, deși s-au făcut eforturi și s-au 
obținut unele succese, procesul de 
racordare a pregătirii oamenilor Ia 
nivelul tehnic al instalațiilor, de dez
voltare a grijii și răspunderii fiecă
ruia pentru păstrarea și utili
zarea mașinii, de întronare a 
unei desăvirșite ordini și a unei fer
me discipline la fiecare loc de mun
că se dovedește încă anevoios, de 
durată mai lungă : numărul celor ce 
nu pot face fată tehnicii noi, deși 
în descreștere, este incă considerabil ; 
utilajele nu dau maximum de ran
dament ; mai apar și avarii ; este o

și dăruire
mare fluctuație de personal ; absen
țele nemotivate sint încă multe (in 
medie, circa 10 la un angajat in pri
mele 10 luni). Așa se face că, în stră
dania combinatului de a atinge cit 
mai repede posibil parametrii proiec
tați, unele secții rămîn în urmă, 
nu-și îndeplinesc sarcinile de plan 
ritmic și integral.

Preocupați de această situație, tova
rășii din comitetul de partid ne măr
turiseau că se gindesc mereu ce ac
țiuni mai eficiente ar putea și ar fi 
bine să inițieze. Se constată însă că în 
activitatea de partid de aici accentul 
s-a pus mai mult pe acțiuni organiza
torice și pe expuneri (mai ales la ni
velul combinatului, cu o parte din 
muncitori, de regulă tocmai cei frun
tași și conștiincioși) sau pe simpla 
popularizare a exemplelor bune și

la Drobeta Turnu-Severin

satirizare a exemplelor negative — 
toate absolut necesare, avînd rolul 
lor in procesul de educație, dar care 
ele singure sint insuficiente dacă nu 
sint completate printr-o stăruitoare 
muncă politico-educativă de la om la 
om, desfășurată de comuniști — in 
organizațiile de bază, la locurile unde 
se hotărăște soarta producției. Asa 
cum cere partidul nostru tutu
ror membrilor săi, prima îndato
rire a comunistului la locul de pro
ducție este, bineînțeles, să mun
cească bine, să fie totdeauna în 
frunte, să-și ridice mereu gradul de 
pregătire profesională, să nu precu
pețească nici un efort pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
de plan — lună de lună, zi de zi, oră 
de oră. în același timp, comunistul 
are și îndatorirea să-i ajute, să-i în
drume și să-i determine și pe cei
lalți tovarăși din jur să muncească și 
ei bine, să se pregătească și ei, să 
devină și ei fruntași.

Realitatea arată că mai cu seamă 
în această direcție esențială trebuie 
orientată în prezent munca de partid 
în Combinatul de celuloză și hirtie 
severinean. Evident, s-au realizat 
unele lucruri bune și pînă a- 
cum. în secția „Carton duplex ve
lin" și în atelierul „Hirtie" cîțiva 
muncitori comuniști, îndeplinindu-și 
această dublă îndatorire, s-au ocu
pat direct de creșterea profesională a 
noilor veniți, de formarea unei opinii 
colective sănătoase față de muncă 
și disciplină. Dar exemplele de acest 
fel sint izolate, nu constituie, cum ar 
fi necesar și eficient, metodă coti-

în muncă
diană de muncă politică de la om 
Ia om. în combinat există, in acest 
sens, suficiente forțe : unul din trei 
angajați este membru de partid ; 
media de virstă fiind tînără — 23 
de ani — aproape toți ceilalți anga
jați sînt uteciști ; circa un sfert din 
numărul comuniștilor au vechime și 
experiență în producție. Așadar, 
exemplul bun al comuniștilor și al 
celor mai vrednici uteciști ar pu
tea fi și aici fertil, prin poziția și 
ajutorul fiecăruia la locul de mun
că, în orice moment sau chiar și în 
afara orelor de producție.

Adunările generale de partid — 
care au menirea să analizeze, odată 
cu celelalte probleme, modul în care 
se muncește în producție și se reali
zează planul — pot și trebuie să-și 
înscrie pe ordinea de zi și dezbate

rea diferitelor 
aspecte privind 
îndeplinirea du
blei îndatoriri a 
comunistului, de 
a fi fruntaș și de 
a-i ajuta și pe 
ceilalți să devină 
fruntași. Desigur, 
pentru aceasta 
este nevoie ca 
fiecărui comu
nist cu experien

ță să 1 se dea sarcina concretă 
de a se ocupa direct de felul 
cum muncesc doi-trei tovarăși de 
lingă el, iar periodic să fie che
mat să informeze in fața birou
lui sau adunării generale asupra 
acestei activități, fiind făcut și el 
răspunzător de munca și faptele ce
lor aflați sub îndrumarea sa. De ase
menea, este nevoie ca birourile or
ganizațiilor de bază, comitetul de 
partid să desprindă cauzele reale ale 
deficiențelor din munca unor colec
tive și a unor oameni, să ajute co
muniștii de aici să desfășoare o acti
vitate politico-educativă diferențiată 
și neîntreruptă. Cine nu se preocupă 
de ridicarea pregătirii profesionale ? 
Cine obișnuiește să lipsească ori să 
tragă chiulul ? Cine nu-și îndepli
nește ritmic sarcinile de producție ? 
— iată întrebări la care comitetul și 
birourile de partid sint datoare să 
răspundă concret, pentru a putea 
apoi, în deplină cunoștință de cauză, 
să organizeze eficient munca de la 
om la om cu ajutorul activului, al 
tuturor comuniștilor. O asemenea 
orientare — dublată pe parcursul 
activității de un riguros control și un 
sprijin efectiv în îndeplinirea sarci
nilor — va putea asigura, treptat, 
menținerea la fiecare loc de muncă 
a unei atmosfere de lucru responsa
bile și intransigente, impulsionarea 
puternică a progresului atît de ne
cesar în această mare unitate pentru 
atingerea parametrilor proiectați de 
către toate colectivele din combinat.

Gheorghe MITROI 
Vlrgiliu TATARU

INVITAȚIE 
LA POIANA 

BRASOV
■«

Covorul alb de zăpadă a aco
perit munții. Sporturile de iarnă 
pot fi practicate din plin. Po
iana Brașov, stațiune climate
rică, situată la o altitudine de 
1 030 m, la poalele muntelui 
Postăvarul atrage vizitatorii da
torită frumuseților sale natura
le, a confortului care se asigură 
în viile, cabane și hoteluri, a 
condițiilor existente pentru 
practicarea excursiilor, schiului, 
patinajului și a altor sporturi de 
iarnă.

întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante Bucu
rești, prin filialele sale din bd. 
Republicii nr. 4 și 68 și bd. 
N. Bălcescu nr. 35, asigură ple
cări zilnice la Poiana Brașov 
pînă la 23 decembrie 1976.

rFAPTULi

DIVERS 
j Două cifre 

„rotunde"
La Oficiul stării civile al mu

nicipiului Piatra Neamț s-a in- 
* registrat cea de-a 1 000-a căsă- 
Itorie din acest an. Cifra a fost 

„rotunjită" de două cadre di
dactice. Este vorba de tînăra pe- 

Ireche Farcaș Alioș și Mihăilă 
Lidia.

Coincidența face ca in același 
timp, la direcția sanitară, să se 

I înregistreze tot o cifră rotundă: 
venirea pe lume, in județul 
Neamț, in anul 1976, a celui 

Ide-al 10 000-lea copil. Tuturor 
le dorim la mulți ani, cu bucu
rie !

I
I

A început „Luna cadou
rilor". Ca în fiecare an, în luna

decembrie în magazinele co
merțului de stat se organizea

ză Luna cadourilor. Eie au 
fost aprovizionate cu diferite pro
duse ce pot constitui cadouri 
agreabile. Bunăoară, magazinele 
și raioanele de confecții, în
călțăminte, galanterie și marochi-

nărie dispun de un larg sortiment 
de țesături, confecții, tricotaje, blă
nuri, lenjerie, pălării, fulare, mă
nuși, cravate și alte articole vesti
mentare, cu peste 13 la sută mai 
multe decît în anul trecut.

Ape/e minerale 
in slujba sănătății

— O experiență în județul 
Covasna din care ar putea 

învăța și alții —
Județul Covasna se situează pe lo

cul al doilea pe țară în ce privește 
resursele de ape minerale și curative. 
Ce preocupări există aici pentru fo
losirea cit mai rațională a acestor 
bogății ? Aflăm că, începînd din anul 
1969, cînd valorificarea izvoarelor 
de sănătate a trecut în sarcina 
consiliilor populare, producția de 
ape minerale exploatate și îmbute
liate a ajuns în prezent la circa 80 
milioane litri. In același timp, nu
mărul sortimentelor a crescut de la 
3 la 7. Noile „mărci" — Borsil, Ne- 
mere și Biborțeni — sînt bine cunos
cute pentru calitățile lor deosebite. 
De aceleași aprecieri se bucură, de 
asemenea, și apele medicinale — 
Mălnaș și Vilcele.

Organele locale sînt preocupate în 
continuare — pe baza programului 
întocmit pentru dezvoltarea produc
ției de ape minerale și băuturilor ră
coritoare — să asigure o valorificare 
cit mai judicioasă a acestei prețioase 
bogății. întreprinderea județeană de 
industrie locală a asimilat cu forțe 
proprii o linie modernă de îmbutelie- 
re. Astfel, pină la sfîrșitul anului, 
odată cu intrarea în funcțiune a res
pectivei linii tehnologice Ia Biborțeni, 
se va asigura îmbutelierea a încă 25 
milioane litri, iar în anul 1977, capa
citatea acesteia se va dubla. în acest 
fel, numai județul Covasna va pune 
la dispoziția populației cu peste 50 
milioane litri apă minerală mai mult 
decit în acest an.

Paralel cu valorificarea și îmbu
telierea apelor din izvoarele cunos
cute, continuă studiile hidrogeologice 
pentru a introduce în circuitul ex
ploatării,- ori pentru a mări actuala 
capacitate, alte bazine — cum ar fi 
cele de la Baraolt, Tg. Secuiesc, 
Vilcele.

întrucît în județ există sute de iz
voare de ape minerale și curative, 
valorificarea acestora constituie o 
preocupare și pentru consiliile popu
lare comunale. JEle acționează in a- 
ceastă direcție pe două căi. în pri
mul rind, este vorba de amenajări 
simple și captări de izvoare pentru 
consumul populației din satele jude
țului. în localități ca Mălnaș, Brădu- 
ța, Peteni, Biborțeni, Bătunii Mari, 
Surcea. Lunga, orașul Tg. Secuiesc și 
altele au prins viață asemenea mă
suri și astăzi populația consumă în 
cea mai mare parte ape minerale. în 
al doilea rînd, în tot mai multe co
mune s-a trecut la amenajarea, prin 
muncă patriotică, de băi populare pe 
bază de ape curative. Asemenea a- 
menajări — adevărate „microsta- 
țiuni" locale — s-au construit pînă 
acum în localitățile Brețcu, Cătălina, 
Bixad-Olt, Moacșa și orașul Tg. Se
cuiesc. Altele se află în curs de a- 
menajare la Ozum, Lemenia și 
Dalnic.

Inițiativa consiliilor populare și a 
cetățenilor din aceste localități, de a 
amenaja cu forțe proprii atit instala
ții simple pentru captarea apelor mi
nerale, cit și băi terapeutice publice, 
ar trebui să constituie un imbold și 
pentru edilii din celelalte comune. 
Pentru că, realmente, asemenea po
sibilități există aproape in toate așe
zările acestui județ. Tocmai de aceea 
socotim că este necesar ca organele 
județene de specialitate să orienteze, 
să stimuleze și să ajute cit mai con
cret activitatea consiliilor populare în 
această acțiune socială atit de im
portantă.

Constantin PRIESCU

N-au știut

scă- 
vre- 

mare 
edilii
Cele

Temperaturile 
zute din ultima 
me i-au pus în 
încurcătură pe 
din Slobozia,
mai multe sesizări a- 
dresate de cetățeni 
primăriei au aceeași 
temă : „Caloriferele
sint reci". O primă 
explicație a acestei 
situații ne-o oferă to
varășul Costea Flo- 
rea, vicepreședinte al 
comitetului 
al consiliului 
Iar orășenesc : 
centralele 
nează, cu 
centralei nr. 2 
minată), care 
fără căldură 
apartamente, 
structor I.C.M. 
mița".

Discutăm cu 
structorul. Inginerul 
șef al șantierului din 
Slobozia, Mihai Ior-

executiv 
popu- 

i „Toata 
funcțio- 
excepția 

(neter- 
a lăsat 
54 de 

Con- 
Ialo-

con-

B B B B B ■ ■ a h B B B B B

că dacă se face foc
iese fum

dache, e de 
rere : „Vina 
proiectantul 
Ialomița). Cele 
cazane sînt gata din 
vară, putem aprinde 
focul, dar n-are pe 
unde să iasă fumul, 
pentru că în proiect 
n-a fost prevăzut... 
coșul de fum".

La centrala nr. 6'. 
tovarășul Alexandru 
Donca, din partea a- 
sociației de locatari, 
ne arată o listă din 
19 octombrie cu 33 de 
reclamații ale cetățe
nilor din blocurile J 1, 
B 2, și B 27. Con
structorii n-au am
plasat corect conduc
tele. așa că nu s-a 
putut face proba și 
n-am putut descoperi 
din timp deficiențele. 
De cînd am introdus 
apă în rețea, recla- 
mațiile nu mai conte

altă pă- 
o poartă 

(I.P.J. 
două

nesc : țevi sparte sau 
înfundate, vane stri
cate, robinete lipsă 
etc. Am comunicat 
cele constatate ingi
nerului Gheorghe An
tonescu. directorul 
I.C.M. Ialomița, care, 
în loc să analizeze cu 
seriozitate deficien
țele de la instalații și 
să ia de urgență mă
suri, ne-a dat un răs
puns „liniștitor": „In 
oraș nu sînt probleme 
cu căldura". Că sînt 
asemenea probleme e 
clar. Nu înțelegem 
însă cum s-a făcut 
de către I.C.M. recep
ția blocurilor și cen
tralelor termice în 
cauză.

Lucian 
CIUBOTARII 
corespondentul
„Scînteii"

De-a dreptul despre... un ocol
De mai multă vre

me, bucureștenii care 
trec prin cartierele 
Militari și Drumul 
Taberei pot să ob
serve, la principale
le intersecții de aici, 
lungi șiruri de autove
hicule asemănătoare cu 
cele ce se formează 
în centrul orașului în 
orele de vîrf ale tra- 

t ticului.
Foarte
ele se îndreaptă spre 
notia platformă indus
trială Militari (situa
tă la mai 
kilometru 
actual al 
Bodnaraș 
tierul 
berei,
a 
nație, trebuie să par
curgă cel puțin 7—8 
kilometri, ocolind pe 
strada Lujerului, bd. 
Păcii și strada Valea

pe care 
două ba- 

cale fera- 
slalom ex-

Explicația ? 
multe dintre

puțin de un 
de capătul 
străzii Emil 

din car- 
Drumul Ta- 
dar, pentru 

ajunge la desti-

Cascadelor, 
se află și 
riere de 
tă. Un 
trem de greoi care, se
înțelege, sporește arti
ficial traficul rutier. 
Nu mai puțin compli
cat se desfășoară însă 
și transportul în co
mun, miile de angajați 
ai unităților industria
le de aici fiind nevoiți 
să folosească cel puțin 
2—3 mijloace de loco
moție pentru a ajunge 
la lucru. Prelungirea 
străzii Emil Bodnaraș 
cu ceva mai mult de o 
jumătate de kilometru 
ar înlătura însă toate 
aceste neajunsuri. De 
fapt, conducerile uni
tăților din zonă au ce
rut de mult acest lu
cru, s-au oferit chiar 
să execute ele o parte 
din drum, dar. deo
camdată, totul s-a

oprit aici. Ce se va în- 
timpla insă mai de
parte ? în prezent, 
după cum am aflat de 
la Direcția domeniului 
public din cadrul Con
siliului popular al mu
nicipiului București, se 
fac pregătirile nece
sare pentru construc
ția drumului respectiv, 
urmînd ca acesta să 
fie dat. in folosință la 
sfîrșitul primului se
mestru al anului vii
tor. Rămîne de văzut 
acum cît de ferm va 
fi acest termen. Ori
cum însă, reamintim 
constructorilor că pen
tru scurtarea lui pot 
conta și pe sprijinul 
unităților 
platformă

din această 
industrială.

Dumitru
corespondentul
„Scînteii"

TtRCOB

LA CURTEA DE ARGEȘ;

Noi unități
— Rețeaua comercială din lo

calitate, spunea Alexandru Sabie, 
directorul întreprinderii comer
ciale de stat mixte din Curtea 
de Argeș, numără 130 unități 
pentru desfacerea produselor 
industriale și agroalimentare. 
Reoent, ea și-a îmbogățit zestrea 
cu un modern complex denumit 
„Unic" cu o suprafață de 860 mp, 
amplasat la parterul unui fru
mos ansamblu de locuințe din 
centrul orașului. Complexul dis
pune de 7 unități din care amin
tim unitățile de tip „Gospodi
na", de produse alimentare cu 
autoservire, de menaj, de trico
taje și încălțăminte. Totodată, 
au fost renovate și modernizate 
majoritatea unităților, intre care 
magazinul „Universal". în pia
ța orașului au fost reamenajate

B B B

comerciale
și amplasate unități noi de me
naj, mercerie și legume.

în aceeași ordine de idei no
tăm că pe bulevardul Republicii, 
în zona unor grupuri școlare și 
cămine de nefamiliști a fost des
chis un „Lactobar". Au fost date 
de asemenea în folosință mai 
multe bufete de incintă la între
prinderile de confecții, produse 
electrice și de piese radio și te
levizoare. Bufetele „Căprioara" 
și „Vîlcii" au fost reprofilate. U- 
nitățile comerciale forestiere de 
la Valea Lupului. Otic, Cumpă
na, Călugărița, Izvoru Cerbului 
au fost aprovizionate pentru 
timpul friguros cu Cantități în
destulătoare de legume și con
serve de legume și fructe, de 
șuncă, mălai. (Gheorghe Cîr- 
stea).
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Fără 
greșeală

Sub titlul „Fără greșeală" 
scriam de curind în rubrica 
noastră despre Iuliu Nagy din 
județul Harghita, care fusese șo
fer timp de 50 ani și nu comise
se niciodată nici o abatere de 
la regulile de circulație. Iată că 
ni se oferă încă un exemplu de 
acest fel. Dîmbovițeanul Andrei 
Constantinescu s-a aflat la vo
lan, zi de zi, tot o jumătate 
de veac și nici el n-a fost 
admonestat și nici sancțio
nat vreodată. Acum, la 73 de 
ani, pensionar, îi ajută bucuros 
pe cei din preajmă care se pre
gătesc să devină șoferi. Nu de 
puține ori le face demonstrații 
practice, inclusiv cu motocicleta 
personală, pe care o conduce cu 
mișcări sigure.

îndrăzneala 
escrocului
in casa lui I.S. din Drobetp 

Turnu-Severin se adunaseră 
rude și prieteni apropiați. Cind 
petrecerea era in toi, s-a auzit 
țiriitul soneriei. Capul familiei 
s-a dus și a deschis ușa. In 
prag — un necunoscut :

— Sint ofițer de miliție. Vă 
rog să-mi prezentați buletinele 
de identitate la control.

Oamenii, bănuind că este ceva 
necurat la mijloc s-au confor
mat totuși ca să vadă cam ce 
vrea. Intre timp, au anunțat mi
liția. După ce a răsfoit respecti
vele buletine, „ofițerul" le-a 
spus :

— Nu prea sinteți in regulă. 
Plătiți fiecare cite o amendă de 
300 lei. Dacă nu dați cite 300 
pe loc, miine o să vă încasez de 
cinci ori mai mult.

Cind a venit un „coleg" l-a 
aflat că falsul bfițef era un oare
care Petre Fulga, de loc din co
muna Girla Mare. Acum se afli 
in cercetarea unui ofițer de mi
liție autentic.

Cu norocul 
nu-i de 
glumit

Ionel Perianu din Brăila a cîș- 
tigat o mașină pe un libret 
C.E.C. Bucuros de norocul care-i 
picase din senin, I.P. a urcat la 
volanul autoturismului (1-Br- 
3357) pe care-1 avea dinainte și 
a pornit pe drumul județean 
Slobozia-Ciulnița. Deși drumul 
era acoperit cu o pojghiță de 
gheață, I. P. a apăsat pe acce
lerator. Ajungînd la pasajul de 
trecere peste calea ferată, a 
pierdut controlul volanului, a 
intrat în parapetul de fier-beton 
al podului și, după ce l-a rupt, 
a făcut citeva tumbe prin aer, 
după care a căzut tot pe calea 
ferată, de la o înălțime de... 10 
metri ! Norocul i-a suris a doua 
oară : nici el, nici ceilalți pasa
geri nu s-au ales nici măcar 
cu vreo zgîrietură. Și încă un 
noroc : abia trecuse un tren...

Farse

Olt : 
imi 
mei

La Sibiu, meșteșugurile 
și cooperația au o îndelun
gată tradiție. Documentele 
atestă înființarea în apro
pierea orașului de pe Cibin 
a primei organizații coope
ratiste din țară. Multe din 
străzile orașului mai poartă 
și astăzi numele vechilor 
îndeletniciri : strada Croi
torilor, strada Cojocarilor, 
a Blănarilor, a Vopsitori
lor, Pietrarilor, Săpunarilor, 
Pinzarilor, Mătăsarilor, 
strada Cooperației ș.a.m d.

Cum se prezintă acum 
serviciile meșteșugărești la 
Sibiu ? Răspunsul l-am a- 
l’lat, pentru început, de la. 
tovarășul Floriță Octavian, 
președintele Uniunii jude
țene a cooperației meșteșu
gărești (U.J.C.M.) :

— La capitolul servicii nu 
prea stăm strălucit. Pe de 
o parte, pentru că sarcinile 
de plan sint prea mari, iar 
pe de altă parte, pentru că 
populația nu mai dorește o 
serie de servicii și produse 
ale cooperației. Apoi, ne 
lipsesc și unele materiale...

Cu alte cuvinte, la mijloc 
ar fi vorba de... cauze o- 
biective. Așa să fie oare ? 
Ne-am continuat investiga
ția pe teren. Iată-ne la uni
tatea de reparat obiecte 
casnice din noul cartier Hi
podrom. Ne așezăm la rind, 
după cei doi clienți sosiți 
înaintea noastră. Primul 
client, I. Sântei, bloc 36 ap. 
9, se adresează meseriașu
lui de la ghișeu :

— Vin pentru a doua oară 
la dv. Mi-ați promis ferm 
că trimiteți să-mi repare 
mașina de spălat...

— Poatâ că o fi venit ci
neva, dar n-ați fost acasă 
— încearcă o scuză mese
riașul, pus în încurcătură.

— Cum să nu ? De trei 
zile vă aștept, în fiecare 
după-amiază, de cum ies de 
Ia servici...

— Păi ăsta e motivul 
pentru care nu v-am găsit. 
Noi nu mergem pe teren 
decit dimineața, așa sîntem 
organizați.

AI doilea client :
— V-am așteptat ieri, 

cum mi-ați promis, cu a- 
gregatul de la frigider...

— Știu, dar... Așteptați- 
mă miine.

Ne vine și nouă rindul :
— Avem acasă un aparat 

de radio defect.
— Dacă e sub 12 kg vi-1 

reparăm, dacă e mai greu, 
trebuie să mergeți la o altă 
unitate.

— E sub 12 kg — îl asi
gurăm noi.

— Atunci, citiți plancar- 
da de după mașina de spă
lat.

Undeva. în colțul atelie
rului, zărim o mașină de 
spălat și. dincolo de ea. o 
„plancardă" de lemn, pră
fuită, care anunța onorata 
clientelă că dacă are apa
rate de radio sub 12 kg, se 
poate prezenta de două ori 
pe săptămină, lunea și vi-

nerea, între orele 17 și 18. 
cînd vine aici un meseriaș 
special.

O organizare la fel de bi
zară am intîlnit și la ate
lierul alăturat, de remaiat 
ciorapi — singurul din car
tier. în ultimele trei luni, 
una din cele două remaieze 
nu s-a prezentat la lucru în

zoarele, sibienii trebuie să 
parcurgă următoarea filie
ră : 1) să se prezinte per
sonal la una din cele două 
unități din centrul orașului 
pentru a anunța defectarea 
aparatului (telefonic nu 
este admis) ; 2) să aștepte 
în următoarele zile sosirea 
meseriașului acasă (pentru

fica acest sistem ? — îl în
trebăm pe adjunctul șefului 
de unitate, Diter Krauss.

— Cum adică să-1 simpli
ficăm ? E un sistem pe 
care îl practicăm de mai 
mulți ani de zile (!?).

Dar în legătură cu modul 
de organizare a serviciilor 
meșteșugărești la Sibiu am

există deocamdată doar 
în... planurile de măsuri ale 
cooperației.

Dar să ne continuăm 
raidul. Iată-ne la unitatea 
de marochinărie nr. 20. Ne 
prezentăm cu un model de 
geantă și rugăm să ni se 
facă una asemănătoare.

— Noi nu lucrăm la co

O zi „abonat" la serviciile 
meșteșugarilor sibieni

nici o zi, iar cea de-a doua 
a lipsit timp de aproape 
două luni. In felul acesta, 
solicitantele au 'trebuit să 
se ducă în centrul orașu
lui.

Dar acesta, nu este sin
gurul caz în care oamenii 
sînt purtați pe drumuri. în 
tot cartierul Hipodrom — 
cu peste 25 000 locuitori — 
funcționează numai... cinci 
unități de servire publică. 
Nu există nici un atelier 
de reparat încălțăminte, 
nici de televizoare, nici de 
marochinărie, nici o lăcă- 
tușerie...

Pentru a-și repara televi

că nu i se precizează exact 
ziua și ora cînd vine) ; 3) 
dacă televizorul nu poate fi 
reparat acasă, clientul își 
prelungește așteptarea pînă 
sosește mașina cooperativei 
să ducă aparatul la atelier ; 
4) după ridicarea aparatu
lui se prezintă la unitate 
pentru întocmirea predevi- 
zului lucrării ; 5) după re
pararea televizorului, vine 
din nou la unitate pentru 
întocmirea devizului defini
tiv ; 6) după întocmirea de
vizului definitiv trebuie să 
stea din nou acasă să i se 
aducă televizorul reparat...

— Nu s-ar putea simpli-

intîlnit și alte aspecte. în 
tot orașul nu există un a- 
telier de montat antene de 
televizor. Singurul meșter 
în acest domeniu, care mai 
avea o jumătate de normă 
de... sifonar, s-a lăsat de 
meserie, trecînd — tot în 
cadrul cooperației și cu a- 
vizul ei — la prelucrat mase 
plastice. Cit despre organi
zarea unitară a serviciilor 
la domiciliu (intervenții la 
instalații electrice și sani
tare, alte lucrări gospodă
rești etc.) nici nu poate fi 
vorba la Sibiu. Unitatea 
dispecerat, care ar trebui să 
dirijeze aceste servicii,

mandă. Facem numai re
parații.

— Ne puteți recomanda 
atunci altă unitate ?

— Păi, n-avem ce să vă 
recomandăm. Cele trei uni
tăți de marochinărie la co
mandă, care au funcționat 
în Sibiu, s-au desființat.

O mențiune : respectiva 
marochinărie. în afară de 
faptul că e unică de acest 
gen in tot orașul și că nu 
face lucrări la comandă, 
are și un program curios : 
este deschisă in tot cursul 
săptămînii numai dimi
neața, de Ia 7 Ia 12, fără 
a avea și orar după-amiaza.

...Unitatea de spălat și 
curățat chimic nr. 21 : ter
menul cel mai scurt în care 
se spală aici o cămașă (ter
men identic pentru toate 
celelalte unități din oraș) 
este de... 21 de zile. Și a- 
ceasta, în cazul fericit în 
care termenul se respectă. 
Pentru că sînt situații — 
cum rezultă din scriptele 
unității — cînd comenzile 
întîrzie și cite... două luni.

...Unitatea de optică nr. 
7. Solicităm confecționarea 
unei perechi de ochelari.

— Dacă doriți lentile de 
0.50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1.75 
sau 2 nu avem — ne răs
punde adjunctul șefului de 
unitate Nicolae Lepindea. 
Iar in altă parte vă sfă
tuiesc să nu mai încercați, 
pentru că noi sîntem sin
gura unitate de specialitate 
din Sibiu. Așa că...

Așa că, in fiecare zi, cel 
puțin 20—30 de solicitanți
— cum am aflat ulterior — 
primesc același răspuns...

La încheierea raidului, 
după cum convenisem cu 
președintele U.J.C.M., urma 
să-i aducem la cunoștință 
constatările noastre și să 
consemnăm opinia sa. Se 
pare insă că, pină la reve
nirea noastră, președintele 
Floriță Octavian a aflat 
despre cele constatate — 
fusesem însoțiți pe teren de 
un reprezentant al U.J.C.M.
— și ne-a evitat. Iată de 
ce, in lipsa opiniei condu

cătorului cooperației mește
șugărești sibiene vom în
cheia cu citeva date sem
nificative, Ia care așteptăm 
răspunsul cuvenit. Față de 
ritmul de creștere stabilit 
de 21,8 la sută, serviciile 
meșteșugărești din Sibiu au 
evoluat in acest an într-un 
ritm de numai 4 la sută. 
I.a citeva categorii impor
tante de servicii (între 
care reparații la aparate de 
radio, reparații la obiecte 
de uz casnic și gospodăresc) 
volumul serviciilor oferite 
sibienilor de la începutul 
anului și pină acum, în loc 
să crească, a fost mai mic 
cu 10 pină la 30 la sută 
decit cel realizat in aceeași 
perioadă a anului trecut, 
în comparație cu alte ju
dețe — care nil se pot mîn- 
dri cu tradiția meșteșugă
rească a sibienilor — volu
mul serviciilor oferite, în 
medie, unui locuitor de că
tre cooperația sibiană este 
la unele profiluri mult mai 
mic și sub media pe țară.

Sperăm că însemnările 
noastre vor da de gindit 
nu numai organelor locale, 
dar și conducerii UCECOM. 
O analiză amănunțită a 
serviciilor meșteșugărești 
de aici ar fi mai mult de
cit binevenită.

Mihai IONESCU

poștale ?
După apariția faptului divert 

cu titlul „Lux-ll“ din ziua de 
26 noiembrie, în care un cititor 
ne invita să ghicim ce scrie in
tr-o telegramă fără... textul te
legramei, am primit pe adresa 
rubricii noastre incă o „mostră" 
a neglijențelor... poștale. Dăm 
cuvintul Mihaelei Soare din co
muna Vădăstrița, județul 
„La puțin timp după ce 
dusesem copilul la socrii
din Turnu Măgurele, am primit 
o telegramă cu următorul text : 
„Vino urgent". M-a cuprins dis
perarea, nu știam ce se intim- 
plase cu copilul. Mare mi-a fost 
mirarea cind am aflat că socrii 
mei imi trimiseseră o telegramă 
cu alt text : „La mulți ani !“. 
M-am gindit să le expediez și 
eu celor care mi-au produs acest 
necaz o telegramă cu următorul 
text : „Stop, încurcăturilor". Dar 
nu sint sigură că nu va ajunge 
cu textul : „Felicitări !". N-ar fi 
exclus.

Act 
iresponsabil

I 
I
I

Silviu Păcurar din Arad te 
oferise să-i spele mașina unui 
cunoscut. Dar in loc s-o spele, 
Păcurar s-a urcat la volan. 
Deși nu avea permis de condu
cere auto, a pornit la drum, ba 
a mai luat cu el incă vreo trei 
amatori de plimbare. Pe strada 
Abrud, conducind cu viteză ex
cesivă, Păcurar a pierdut con
trolul volanului, accidentind 
mortal un cetățean. In loc si 
oprească, a apăsat pe accelera
tor, dar nu peste mult timp ma
șina s-a răsturnat, iar plimbă
reții au scăpat ca prin minune. 
Dar nici de această dată Păcurar 
n-a rămas la locul faptei. Depis
tat in aceeași zi de miliție., ur
mează să dea seamă in fața 
legii.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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I
I
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Materiale de construcții
9

MAI UȘOARE, MAI IEFTINE, MAI DURABILE

Economii o •T

O condiție esențială a reușitei de
pline în ampla acțiune' de reducere 
eu minimum 30 la sută a volumului 
de construcții-montaj și, în mod co
respunzător, a consumurilor de ma
teriale la noile obiective de inves
tiții, constă in promptitudinea cu 
care întreprinderile producătoare pun 
la dispoziția proiectanților și con
structorilor acele sortimente de ma
teriale capabile într-adevăr să per
mită promovarea în documentații a 
unor soluții constructive mai rațio
nale și eficiente. Din indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din septembrie a.c. și accen
tuate la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. se desprinde cu claritate ne
cesitatea aplicării unor măsuri ener
gice pentru îmbunătățirea programu
lui de diversificare a producției și 
introducerea rapidă in fabricație a 
unor noi sortimente de materiale de 
construcții mai ușoare și mai ieftine 
decît cele folosite pînă în prezent.

In toate unitățile de profil, sub di
recta indrumare a ministerului de 
resort și a Centralei materialelor de 
construcții din București, au fost a- 
nalizate sortimentele de materiale 
aflate in producție și stabilite pro
grame complexe de măsuri avind 
drept obiectiv major trecerea cu ho- 
tărire la producerea de materiale și 
elemente de construcții noi. moder
ne, mai ușoare și mai eficiente. Ne 
vom opri astăzi asupra preocupărilor 
existente în această privință la între
prinderea de materiale de construcții 
din Oradea pentru a urmări moda
litățile concrete în care se acționea
ză acum în vederea transpunerii în 
practică a importantelor sarcini tra
sate de partid.

— Primul pas 
liza riguroasă a 
de producție și, 
identificarea posibilităților 
de modificare rapidă a profilului a- 
cestora, în funcție de cerințele noi 
puse de conducerea partidului în 
fața industriei materialelor de con
strucții, ne-a precizat ing. Viorica 
Nițescu, directorul întreprinderii.

Desfășurată în cadrul unor largi 
colective de specialiști și muncitori 
cu înaltă calificare, beneficiind de 
sprijinul direct al centralei, analiza, 
care a cuprins toate sectoarele de 
producție, și-a concentrat mai mult 
atenția asupra secțiilor de beton ce
lular autoclavizat și pentru elemente 
industriale diverse de construcții. 
Motivul ? Aceste secții întrunesc 
condiții deosebit de favorabile pen-

fic stabilit cu precizie, pentru ca du
rata intervenției să fie cit mai scurtă 
și, bineînțeles, să nu afecteze desfă
șurarea normală a procesului de pro
ducție. Totodată, aceste lucrări au 
loc cu participarea directă a specia
liștilor din compartimentul mecano- 
energetic, care acordă asistența teh
nică necesară și produc, totodată, 
unele piese de schimb. Trebuie să 
subliniem însă că succesul acestei

Rezultate și preocupări pentru reducerea costului 
investițiilor la întreprinderea de specialitate din Oradea

1-a reprezentat ana- 
capacităților actuale 
pe această bază, 

efective

tru producerea, fără eforturi deose
bite, a unor sortimente de materiale 
mai eficiente comparativ cu cele 
realizate în prezent. Astfel, primele 
concluzii au relevat existența posi
bilității de a dubla volumul de ele
mente din b.c.a. armat produse în 
prezent, urmărindu-se totodată reali
zarea unei game sortimentale com
plete. Ne referim la toate tipurile de 
elemente destinate închiderilor, pre
cum și acoperișurilor necesare la 
execuția noilor obiective de inves
tiții.

— Dublarea, pînă la sfîrșitul anu
lui, a producției de b.c.a. armat — a 
continuat tovarășa directoare — ne-a 
determinat să trecem, fără întîrzie- 
re, la materializarea unui amplu 
program de măsuri tehnico-organi- 
zatorice nu numai în această secție, 
ci în întreaga întreprindere.

Exigența principală avută în vede
re se referă la asigurarea condițiilor 
ca, în cadrul acestei creșteri a pro
ducției, mașinile și instalațiile să 
funcționeze ireproșabil, la nivelul și 
chiar peste parametrii proiectați. în 
acest scop, pe baza unui plan precis 
de revizuire și reparație a utilajelor 
tehnologice, mai multe formații de 
lucrători iși desfășoară activitatea in 
schimburi prelungite, după un gra-

prime acțiuni întreprinse în unitatea 
orădeană este strict condiționat de 
respectarea cu punctualitate, de către 
Centrala materialelor de construcții, 
a termenelor de livrare pentru o se
rie de piese de schimb, de comple
xitate ridicată, necesare la mașina de 
tăiat, graiferul hidraulic și malaxo
rul mobil.

Mari modificări vor fi aduse, în 
contextul acelorași preocupări, și a- 
telicrului de armături — destinate 
fabricației de beton celular auto- 
clavizat armat — care urmează 
să-și sporească capacitatea. Analize
le efectuate aici au reliefat ca o 
cerință de prim-ordin necesitatea 
organizării muncii in trei schimburi 
complete. Va fi necesară deci asi
gurarea integrală a efectivelor cerute 
de o astfel de organizare, ceea ce 
reclamă din partea conducerii între

prinderii măsuri clare și imediate 
privind recrutarea și calificarea noi
lor cadre de lucrători.

în urma contactului stabilit cu be
neficiarii de investiții din domeniul 
energiei electrice, pe baza cererilor 
formulate de aceștia, s-a hotărît spo
rirea producției întreprinderii la 
stilpi pentru liniile electrice. Ca ata
re, secția pentru elemente industria
le diverse iși va omogeniza profilul, 
în sensul renunțării totale la execu
tarea de chesoane și grinzi masive, 
mari consumatoare de ciment și me
tal. Acum este în curs de confec
ționare setul de tipare necesare în
tregii .game de stilpi introduse în 
producție, operație executată chiar în 
cadrul întreprinderii.

Desigur, preocupările pentru di
versificarea producției și îmbunătă
țirea profilului de fabricație a unității 
sînt departe de a putea fi conside
rate încheiate. în continuare, se in
tenționează să se amplifice căutările 
începute, să se studieze noi posibi
lități de diversificare a gamei mate
rialelor fabricate. Rezultatele de 
pînă acum confirmă însă drumul 
bun pe care se află colectivul do 
muncă din întreprinderea orădeană. 
în pofida unor transformări serioa
se ce au loc în diferite sectoare de 
fabricație, sarcinile de plan au fost 
îndeplinite integral la toți indicatorii 
prevăzuți. Este și aceasta o dovadă 
a organizării minuțioase, cu deose
bită grijă a acestei acțiuni, a contro
lului sistematic exercitat de organi
zația de partid asupra modului de în
deplinire a măsurilor stabilite.

prin revizuirea 
proiectelor

• în județul Ilfov, studiile și 
analizele efectuate pină acum la 
25 de obiective de investiții în 
curs de execuție au evidențiat 
posibilitatea economisirii a circa 
52 000 tone de ciment, 8 000 tone 
oțel-beton și a altor materiale, 
în prezent se continuă acțiunea 
de depistare a noii rezerve pe 
platforma Combinatului chimic 
de la Giurgiu, la turnătoria de 
fontă din Oltenița, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe și unor 
obiective social-culturale.

• La Institutul de studii și 
proiectări energetice, recent au 
fost elaborate o serie 
de natură să asigure 
costurilor la lucrările 
strucții-montaj. Intre 
au în vedere folosirea 
teriale mai ușoare și mai iefti
ne, extinderea utilizării înlocui
torilor, precum și montarea unor 
instalații în aer liber, 
unde acest lucru este 
Potrivit calculelor, pe 
căi se vor economisi circa 28 000 
tone ciment și peste 1 200 tone 
metal.

de soluții 
reducerea 
de con- 
altele, se 
unor ma-

acolo 
posibil, 
aceste
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CONTRASTE
Din

...Da, 2 lei, 4 lei au 
o mare valoare econo
mică, ne convinge tov. 
Constantin Giogu, se
cretarul comitetului de 
partid de la întreprin
derea metalurgică 
„Republica" din Capi
tală. Cum ? Producfnd __ _  . .. .
cantități tot mai mari combustibili 
de țevi din oțel, de 
calitate superioară și 
cu consumuri de ma
teriale din 
mai reduse, 
mestre din 
laminoriștii 
reușit să reducă, față 
de sarcina planificată, 
cheltuielile totale la o 
mie lei producție-mar- 
fă cu 2 lei, iar cheltu
ielile materiale cu 4

2 lei și 4 lei.
lei. Pe ce 
„stors" cei

ce în Ce 
în trei tri- 

acest an, 
de aici au

căi s-au 
doi și cei 

patru lei ? Prin diver
sificarea sortimente
lor, utilizarea mai bu
nă a metalului (s-au 
e.coțiolnisitr3 kg de oțel 
pe tona d<? țevi), redu
cerea consumurilor de 

............" și 1 ener
gie electrică, precum 
și prin folosirea judi
cioasă a sculelor de la
minare. Iar acestea, 
fiind confecționate din 
Oțeluri aliate, au o 
pondere mare în volu
mul cheltuielilor totale 
de producție. In pre
zent, consumul de scu
le de laminare este cu 
aproape 50 la sută mai 
mic decit anul trecut.

Dar — ne relatează 
corespondentul — „sa
cul" rezervelor inter
ne nu s-a epuizat... 
Concomitent cu diver
sificarea în continuare 
a sorțimentelor, colec
tivul este preocupat 
de îmbunătățirea mai 
departe a calității țevi
lor, programarea op
timă a producției, în 
funcție de cerințele be
neficiarilor și de ne
cesitatea înlăturării în
treruperilor accidenta
le, evitarea oricărei 
risipe de materii pri
me și materiale. Așa 
procedează bunul gos
podar. Leu cu leu, ban 
cu ban, așa se adună 
milionul...

Autocamionul și cutia de
Control al tonajului, 

al încărcăturii autoca
mioanelor la poarta 
Combinatului de arti
cole tehnice din cau
ciuc din Pitești.

— Ce și cit trans
portați ? — este în
trebat șoferul Nico- 
lae Mocanu, de pe 
autoturismul ARO 21- 
B-3378, proprietate a 
„UREMOAS" Bucu
rești.

— Garnituri presate; 
50 de kg.

— Cunoașteți că le
gea interzice deplasa
rea rpașinilor cu în
cărcătură sub tonaj ?

— Da, dar ...am pri
mit dispoziție.

La fel au răspuns 
încă 24 de conducători 
auto, deși aveau încăr
cătură sub tonaj, de la 
diferite întreprinderi 
din țară. Mai prezen
tăm încă două exem
ple : conducătorul auto 
Iacob Călugăru, pe 
„Bucegi“-ul de 5 tone 
nr. 31-Sb-460, proprie
tate a I.T.A. Mediaș, 
transporta 910 kg solu
ție ; conducătorul auto 
Nicolae Filip, de pe 
„Bucegi“-ul 21-Ag- 
4 888, proprietate a au
tobazei Cîmpulung, în- 
cărcase 600 kg garni
turi. Potrivit articolu
lui 38 din Decretul nr. 
620/1973, respectivii șo-

chibrituri
feri au fost amendați, 
întrebarea este : ce 
consecințe suportă însă 
cei care le-au dat dis
pozițiile respective sau 
care au semnat foile 
de parcurs ?

Așa este drept — 
după lege, și aceștia 
trebuie să suporte din 
buzunarul 
transporturile 
nomicoase, 
nate — in primul rînd 
— de

Așa este și necesar : 
altfel, mîine. Vor 
dispoziții să se trans
porte cu autocamionul 
vreo cutie de chibri
turi...

propriu 
neeco- 

determi-

ei.

da

Tur-retur: am venit, am forat, am plecat...

• Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru sub
stanțe nemetalifere din Cluj- 
Napoca, în colaborare cu bene
ficiarii, a stabilit o serie de mă
suri — înlocuirea acoperișurilor 
grele cu altele mai ușoare, noi 
soluții de închidere a halelor, 
amplasarea de instalații în aer 
liber, realizarea unor sisteme 
de depozitare pe verticală — 
prin aplicarea cărora se vor ob
ține economii echivalînd cu 
peste 33 la sută din valoarea 
lucrărilor de construcții-montaj. 
între altele se vor economisi 
aproape 8 000 tone ciment, 1700 
tone oțel-beton, însemnate can
tități de laminate și profile.

Programarea lucră
rilor de construcții se 
face după mai multe 
metode, dintre care la 
mare preț este „meto
da drumului critic". E- 
sența ei ? Ritm rapid 
de lucru, cheltuieli cît 
mai mici, adică efi
ciență economică ri
dicată.

întreprinderea de fo
raje din București în
să a pus la punct o 
metodă proprie de or
ganizare a muncii pe 
șantiere. O metodă a 
timpului pierdut și a 
banilor irosiți. „Nou
tatea" ei : pentru 10 
foraje ce urmează să 
fie făcute în scopul

alimentării cu apă a 
stațiilor de betoane a- 
parținînd Trustului de 
construcții locale din 
Oradea, constructorii 
bucureșteni au hotărît 
să ducă și să aducă uti
lajele de specialitate 
de... 10 ori de la Timi
șoara, unde se găsesc 
in prezent, la Oradea. 
„Venim, forăm, strîn- 
gem, plecăm — și cum 
am ajuns la Timișoara 
ne reîntoarcem cu pri
mul tren, mai facem 
un foraj, apoi iar ple
căm și o luăm iarăși 
de la început; cam așa 
și-au expus pe scurt 
ideile tovarășii din 
conducerea întreprin-

derii de foraje. Asta 
vă costă..." „Ne costă 
cam mult — i-au în
trerupt beneficiarii — 
și vă rugăm frumos să 
faceți toate cele 10 pu
țuri de foraj o dată. 
După metoda drumu
lui critic". „E învechi
tă și nici n-am prea 
auzit de ea. Și nici nu 
ne place cuvîntul „cri
tic", să fim sinceri, au 
răspuns interlocutorii". 
Lucrurile s-au 
deci, in acest 
critic.

Vor putea fi 
din loc cu o
aspră, adusă „inovato
rilor" — chiar dacă nu 
le place cuvîntul ?

oprit, 
punct

urnite 
critică

(Urmare din pag. I)
lucrați în 
v-ați însu-

ani aici, la 
anilor 

mo

10
lungul 
anumite 
„locuri înguS-

losit în fiecare moment, acolo unde 
este nevoie.

Și ca muncitorul Dan Paraschiv 
sînt alți 70 de muncitori la „Auto
matica", oameni care cunosc 2, 3,
4 și chiar 5 meserii de... bază ! Po-

— în timpul de cînd 
întreprindere ce meserii 
»it?

— Am venit acum 
„Automatica". De-a 
am constatat că, în 
mente, se înregistrau
te" într-un sector sau altul. Se ce
reau. de pildă, la unele comenzi mai 
mulți electroniști și mai puțini strun
gari, sau mai mulți sudori și mai 
puțini electricieni. Așa e cu produc
ția de unicate. în aceste condiții, vă- 
zind Că, in timp ce eu nu aveam de 
lucru, alții nu-și vedeau capul 
treabă, impreună cu alți colegi 
învățat treptat, treptat și alte 
serii. Acum, pe lingă meseria
bază, de electrician, mi-am mai în
sușit alte meserii, tot de bază : lă
cătuș. sudor, vopsitor, electronist. 
Așa cîștig și eu, așa cîștigă și în
treprinderea, în sensul că pot fi fo-

de 
am 

me
de

Pregătiri pentru producția anului 
viitor a autoturismului „Dacia"

cități de producție care își vor adu
ce contribuția la sporirea produc
ției de autoturisme. Un accent deo
sebit se acordă perfecționării pre
gătirii profesionale a tuturor anga- 
jaților, introducerii progresului teh
nic și îmbunătățirii sistemului in
formațional.

„Dacia 1 300“ și variantele sale 
vor cunoaște îmbunătățiri funcțio
nale și de confort. In acest sens, 
după cum am fost informați, ele 
vor dispune de echipament electric 
pentru încălzit parbrizul din spate, 
de tablou de bord modernizat, far 
pentru mersul înapoi cu contactor, 
oglindă retrovizoare exterioară, de 
dublă blocare a scaunului față, de 
faruri cu becuri halogen etc. 
(Gheorghe Cîrstea).

După calculele făcute pînă acum 
— ne spune inginer Dumitru Mihai, 
directorul I.A. Pitești — pînă la 
sfîrșitul anului vom produce pesta 
plan 2 000 autoturisme „Dacia 1 300" 
și însemnate cantități de piese da 
schimb pentru agricultură. O aten
ție deosebită s-a acordat și se a- 
cordă îmbunătățirii acestui autove
hicul, căruia i s-au adus, pînă în 
prezent, numeroase îmbunătățiri 
constructive și de confort.

Dar ce se prevede pentru viito
rul an ? Așa cum am fost infor
mați. în 1977 se vor fabrica cu 
10 000 mai multe „Dacia 1 300“ față 
de 1976. In acest scop se află în 
plină desfășurare acțiunea de ridi
care a indicelui de folosire a iha- 
șinilor-unelte și fondului de timp. 
Vor fi puse în funcțiune noi capa»

CALITATEA ARĂTURILOR Șl FERTILIZAREA SOLULUI

la baza

da

Sînt cunoscute realizările între
prinderii agricole de stat Prejmer, 
județul Brașov, în ce privește spo
rirea producției vegetale și anima
le. Bilanțul acestui an este deosebit 
de fructuos. Au fost obținute, in 
medie la hectar. 4 500 kg orz pe 
1 200 hectare, 32 000 kg cartofi
sămlnță pe 700 hectare, precum și 
producții mari la toate culturile 
furajere. Căror factori se datoresc 
aceste rezultate ? „Aplicării corec
te a tehnologiei fiecărei culturi 
— ne-a răspuns ing. Ioan Toma, 
directorul întreprinderii. Și ceea ce 
consider deosebit de important 
pentru creșterea randamentului la 
hectar il constituie executarea ară
turilor de toamnă pe toate supra
fețele care urmează să fie însămîn- 
țate în primăvară și aplicarea co
rectă a îngrășămintelor naturale și 
chimice. în aceste zile, mecaniza
torii noștri lucrează din plin la a- 
rat și fertilizarea terenurilor. Spre 
edificare, vă invităm să-i vedeți, 
la fața locului, pe cîmp". Am ur
mat îndemnul directorului între
prinderii. Cu ajutorul aparatului de 
fotografiat am surprins cîteva 
secvențe de muncă.

Mare parte din cele 200 tractoare 
ale întreprinderii sînt concentrate 
la executarea arăturilor adinei pen
tru însămînțările de primăvară 
(prima fotografie). Pînă acum, a- 
ceastă lucrare a fost executată pe 
3 026 hectare. „întrucît pămîn-

lentă cu cea realizată în 5 zile !“. 
Avertisment și. in același timp, în
demn la întărirea disciplinei în 
muncă. Cît ar fi de. izbutite măsu
rile luate în domeniul organizării 
producției sau al creșterii calificării,

PRODUCȚIA DE AZI
licalificarea, născută din nevoile 
Stringente ale producției, se extinde 
în continuare. Numai in luna de
cembrie se vor deschide încă două 
cursuri de policalificare, ce vor fi 
urmate de 50 de muncitori.

DISCIPLINA. în secția a IV-a, ci
tim pe un panou : „Un singur minut 
intirziat de la lucru in fiecare zi în
seamnă pe ansamblul întreprinderii 
o pierdere netă de producție echiva-

ele nu vor avea rezultatele scontate 
dacă nu vor fi urmate de acțiuni 
ferme pe linia întăririi disciplinei in 
muncă. Chiar dacă indicele de utili
zare a fondului de timp este bun — 
de circa 96 la sută pe ansamblul u- 
nității — organizația de partid și 
de tineret acționează în continuare, 
ferm, pentru înlăturarea oricăror a- 
bateri de la disciplina muncii.

— Azi nu avem nici un absent, ne

viitoarelor recolte

la suprafață, adesea 
ale tractoarelor pa- 

spunea tovarășul 
mecanizatorii noștri

f *'

UN OBIECTIV PE DEPLIN REALIZABILtul a înghețat 
roțile din față 
tinează .— ne 
Toma. Totuși,
nu se dau bătuți. Lucrează de di
mineața pînă seara tîrziu". Ferti
lizarea terenurilor cu îngrășăminte 
naturale și chimice constituie o altă 
lucrare căreia i se dă, în această 
perioadă o mare atenție. între
prinderea are un sector zootehnic 
puternic — 3 700 vaci, 20 000 porci 
și altele — de la care rezultă mari 
cantități de gunoi de grajd. Toate 
îngrășămintele naturale sînt trans
portate la cîrnp (fotografia a doua), 
într-un timp scurt, au fost
portate pe cîmp mari cantități de 
gunoi cu care s-au fertilizat peste 
300 hectare de teren. Totodată, în
treprinderea folosește, an 
cantități tot mai mari de 
minte chimice. Aplicarea 
s-a făcut deja de 1072
(fotografia a treia). Mecanizatorii 
respectă cu strictețe indicațiile 
date de specialiști privind dozele 
care trebuie aplicate, urmăresc ad
ministrarea lor uniformă. Sînt nu
mai cîteva secvențe de muncă obiș
nuită pe ogoarele acestei mari uni
tăți agricole. Specialiștii, mecaniza
torii, ceilalți lucrători ai întreprin
derii sînt hotărîți să obțină recolte 
mari și în 1977. De aceea continuă 
lucrările în cîmp întocmai ca în 
oricare

trans-

de an, 
îngrășă- 
acestora 
hectare

alt sezon al anului.
Foto text : H. loan

tovarășul Constantin Milea, 
de maistru in secția a IV-a.

spune 
ajutor
Nici ieri, nici alaltăieri și nici săp
tămâna trecută n-au fost absenți 
sau întirziați. Totuși, la nivelul fie
cărei luni din acest an, am înregis
trat, în medie, 2 ore întîrzieri. în 
fiecare caz am discutat și am luat 
măsurile necesare ; vrem ca în ate
lierul nostru și în secția noastră să 
dispară orice fel de abateri de 
disciplină. Numai așa 
realiza la timp fiecare 
care contract.

De fapt, nu numai în 
ție, ci și în celelalte secții ale între
prinderii un asemenea obiectiv este 
adus pe primul plan al muncii poli
tico-educative.

...Organizare, policalificare, disci
plină. Iată principalele linii de forță 
ale activității colectivului de la „Au
tomatica", colectiv care atinge, de 
pe acum, ritmurile producției celui 
de-al doilea an al cincinalului.

ța 
vom putea 
produs, fie-

această sec-

De la fiecare hectar cultivat
cu floarea-soarelui-1500 litri ulei
Ce arata experiența a doua cooperative vecine —Gheorghe Doja și Miloșești din județul Ialomița

„Să obținem producții de floarea- 
soarelui din care să rezulte cel puțin 
1 500 ” ’ - - - -
vat" 
care 
din 
le. 1 
gă la asemenea 
acest an, deși 
n-au fost prea 
floarea-soarelui, 
cole au obținut

I litri de ulei la hectarul culti-
— acesta este un obiectiv pe 

și l-au propus 
numeroase unități

Este cu putință să se

lucrătorii 
agrico- 

ajun- 
randamente ? Și în 
condițiile climatice 
favorabile pentru 

unele unități agri- 
recolte din care a 

rezultat, prin prelucrare, chiar mai 
mult de 1 500 litri 
hectar cultivat, 
două cooperative 
Gheorghe Doja și 
din județul Ialomița. Prin ce me
tode s-a ajuns la un asemenea re
zultat ? Pentru a găsi răspuns la a- 
ceastă întrebare am început investi
gația noastră la cooperativa agricolă • 
din comuna Gheorghe 
întîmplător. în această

ulei la fiecare 
Recordul îl dețin 

agricole vecine : 
Miloșești, ambele

Doja. Și nu 
unitate, re-

colta medie la hectar a crescut an 
de an :

1971 1 951 kg
1972 2 250 kg
1973 2 615 kg
1974 2 485 kg
1975 3 310 kg
1976 3 316 kg.

Pentru rezultatele din 1975, coo-
perativei agricole din comuna
Gheorghe Doja i s-a decernat Dra-
pelul de unitate fruntașă pe țară la 
cultura florii-soarelui. Recordul a 
fost reeditat în acest an, cînd s-au 
obținut, așa cum s-a arătat, cite 3 316 
kg la hectar. Este urmarea aplicării 
unei tehnologii ale cărei elemente 
am căutat să le descifrăm la fața lo
cului. Ele ne sînt înfățișate de tova
rășul Mihai Zaschievici, inginerul- 
șef al cooperativei :

— amplasarea rațională a acestei 
culturi, astfel încît să nu revină mai 
devreme de șase ani pe același te
ren ;

— fertilizarea corectă, ceea ce pre
supune un raport optim între azot 
și fosfor ;

— arături adinei de toamnă ;
— însămînțarea în prima decadă a 

lunii aprilie ;
— efectuarea de tratamente în ve

derea combaterii dăunătorilor ;
— aplicarea foarte devreme a pra- 

șilelor.
Oricine citește aceste rînduri ar fi 

înclinat să spună că cele arătate 
constituie tehnologia cunoscută a flo-

rii-soarelui și că ar trebui să existe 
un element aparte care a făcut ca 
recolta să crească atît de mult. Da, 
este adevărat. Din discuțiile purtate, 
în continuare, am căutat să găsim 
acel element care contribuie în cel 
mai înalt grad la sporirea recoltelor 
medii la hectar. Ele au condus la o 
concluzie pe care trebuie să o scriem 
mai vizibil pentru a fi reținută : 
DENSITATE MARE LA HECTAR.

Da, densitate de 41 000—42 000 fire 
de floarea-soarelui, în medie la hec
tar, a constituit mijlocul prin care s-a 
asigurat creșterea recoltei. Densitate 
mare, dar cum ? Redăm răspunsu
rile așa cum au fost ele relatate de 
inginerul-șef al cooperativei. Se în- 
sămînțează o cantitate mai mare de 
semințe — 8 kg la hectar, față de 
4—5 cît se recomandă în mod obiș- 

• nuit. înainte de răsărirea plante
lor se aplică un tratament care 
are ca scop prevenirea atacului de 
dăunători, tratament care se repetă 
după ce plantele răsar. Prima pra- 
șilă mecanică se aplică de timpuriu, 
imediat ce se cunosc rindurile de 
plante. La prașila a doua se corec
tează densitatea, LLL.â___ _____
tanță de numai 35 cm între plante 
pe rînd. întrucit .prașilele se fac 
foarte devreme, buruienile nu pot 
concura plantele cultivate. Inginerul- 
șef este de părere că greșesc acei 
care consideră că floarea-soarelui 
n-ar fi o cultură pretențioasă și de 
aceea amină executarea prașilelor. 
Din contră, florii-soarelui trebuie 
să-i creezi, din prima fază de vege
tație, cele mai bune condiții de dez. 
voltare, iar după aceea, cind plan
tele s-au înălțat și acoperă pămintul 
cu frunzișul lor bogat, pînă la re
coltat nu mai trebuie să faci nici o 
altă lucrare. Plante dese în cultură, 
iată, așadar, calea prin care membrii 
cooperativei agricole din comuna 
Gheorghe Doja au reușit să sporeas
că recolta de floarea-soarelui.

înainte de a părăsi sediul coope
rativei agricole, gazdele ne-au invi
tat la club, unde sînt expuse nume
roasele distincții acordate acestei 
unități pentru producțiile record ob
ținute în ultimii ani. Președintele 
cooperativei, tovarășul Ion Spătărolu, 
se oprește în fața drapelului de uni
tate agricolă fruntașă la cultura flo
rii-soarelui, cîștigat pentru recolta 
din 1975. „Ne pare rău, dar trebuie 
să ne despărțim de el — spunea cu 
regret președintele. Vecinii noștri,

lăsîndu-se o dis-

cooperatorii din Miloșești, au obținut 
în acest an 3 350 kg la hectar. Ne-au 
întrecut cu 34 kg la hectar și de 
aceea trebuie să le cedăm drapelul".

Ne-am îndreptat spre Miloșești 
pentru a căuta răspuns la întreba
rea : ce au făcut, în plus, cooperato
rii de aci pentru a-i depăși pe cei 
din comuna Gheorghe Doja în ce 
privește nivelul recoltei de floarea- 
soarelui. Tehnologia aplicată nu di
feră. Vom evidenția un element care 
a determinat o atitudine nouă față 
de această cultură foarte rentabilă 
atunci cînd se obțin recolte mari la 
hectar. „în anii trecuți — ne spunea 
tovarășul Constantin Cioc, președin
tele cooperativei — producția de 
floarea-soarelui se menținea la un 
nivel scăzut. Am analizat situația și 
am ajuns la concluzia că procedam 
greșit' făcînd economii la unele lu
crări. Am hotărit să dăm acestei 
culturi tot ce-i trebuie pentru a 
spori randamentul la hectar. Și n-am 
greșit. Pentru un hectar cultivat cu 
floarea-soarelui, în 1975 s-au chel
tuit 2 577 lei, obținindu-se o produc
ție de 2 318 kg la ha, ceea ce în
seamnă că fiecare tonă ne-a costat 
1 112 lei. în acest an, deși cheltuie
lile la hectar au fost de 3 290 lei, da
torită recoltelor realizate — 3 350 kg 
la hectar — prețul de cost la o tonă 
de floarea-soarelui a scăzut la 989 
lei. Ca urmare, numai la această 
cultură, venitul net obținut 
rativă este de 2 340 000 lei", 
că ponderea cea mai mare 
ielilor suplimentare le-au 
tat îngrășămintele chimice v. 
lucrărilor mecanice. Pe baza cartării 
agrochimice s-au aplicat. în medie, 
cîte 100 de kg de azot și 100 kg de 
fosfor la hectar. S-a făcut o cotitură 
și în ce privește pregătirea terenu
lui. „Pentru prima dată — ne-a 
spus ing. șef al cooperativei, Octavian 
Iosif — am nivelat întreaga supra
față. Această lucrare a asigurat ră
sărirea uniformă a plantelor pe’ în
treaga suprafață. Dar performanța 
realizată o atribuim densității spo
rite — 42 000 plante recoltabile la 
hectar".

Iată, așadar, că obiectivul propus 
de a se obține cel puțin 1 500 litri de 
ulei la fiecare hectar cultivat cu 
floarea-soarelui este pe deplin reali
zabil.

de coope- 
Am aflat 
a cheltu- 
reprezen- 
și costul

Ion HERȚEG
Lucian CIUBOTARII
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O PROBLEMĂ MEREU ACTUALĂ:

Valorificarea critică
a moștenirii literare

Observații și sugestii privind activitatea editorială
Activitatea de editare a moștenirii 

literare cunoaște, in anii noștri, o 
amploare fără precedent. Tirajele 
mari, de domeniul utopiei înainte, 
preocuparea pentru rigoare în repro
ducerea și comentarea textelor carac
terizează, în genere, efortul editorial 
in această direcție și el are în vedere 
deopotrivă pe scriitorii de prim plan, 
ca și cei de plan secund, în colecții 
care, unele, și-au conturat de mult 
profilul și s-au impus. între acestea 
aș menționa, mai întîi, Biblioteca 
pentru toți, cea mai populară, in 
care au fost retipăriți, cu scrieri re
prezentative, toți scriitorii importanți 
ai patrimoniului național, alături de 
marile condeie ale literaturii univer
sale ; Scriitori români (editura Mi
nerva), devenită, în forma actuală, o 
bună colecție de ediții critice ; seria 
de ediții critice, din păcate puține, 
a Editurii Academiei ; foarte buna 
colecție de texte comentate, Lyceum, 
a editurii „Albatros", de mare utili
tate pentru tineretul din școli genera
le și licee. Alături de acestea, nume
roase alte colecții — poate prea nu
meroase — unele cu aparat critic mi
nim, altele cu studii introductive și 
note explicative la text dezvoltate, 
toate evidențiind, fără îndoială, o 
activitate foarte întinsă în direcția 
valorificării moștenirii literare. Dar 
dacă în privința reeditărilor propriu- 
zise, editurile noastre au făcut foarte 
rriult, oferind, în varii ediții, de obi
cei selective, operele tuturor scriito
rilor importanți și de plan secund, 
în privința edițiilor critice, care să 
pună la indemîna specialiștilor și a 
publicului larg, transcrisă cu rigoare 
filologică și însoțită de aparat critic 
corespunzător, opera integrală a 
scriitorilor noștri — cei mai mari, în 
primul rînd — activitatea editorială 
are încă lacune. Scriam și cu alt pri
lej că ni se pare incredibil să nu 
avem încă nici un scriitor român im
portant, cu excepția lui Creangă, 
editat complet într-o ediție critică. 
Mai mult chiar, ediții critice din 
scriitori precum Caragiale, Alexan- 
drescu, Alecsandri, excelent întoc
mite, sînt întrerupte de multi ani și, 
se pare, nici pină azi editurile in 
cauză n-au hotărit nimic in privința 
continuării lor. în acest context, mă 
întreb dacă mulțimea colecțiilor ini
țiate nu inseamnă și puțin diletan
tism, imprăștiere și risipă, și dacă 
nu ar fi mai bine să fie concentrate 
eforturile, atunci cînd e vorba de 
ediții comentate, spre ediții critice, 
și aici spre scriitorii importanți, în
tr-o ordine prioritară, iar edițiile să 
fie duse pină la capăt. In colecția 
„Scriitori români" au apărut, de 
pildă. în ediții complete sau aproape 
complete, Samson Bodnărescu, C. 
Negri, C. Stamati, ceea ce nu e rău, 
dar in acest timp editarea multor 
scriitori mai importanți se 
șoară intr-un ritm foarte lent, iar a 
altora nici n-a început. In plus, de 
cițiva ani, s-a inițiat o nouă colecție. 
Restitutio, unde sînt editați numai 
scriitori de plan secund (Mumuleanu, 
Grandea, Raicu Ionescu-Rion, Bog- 
dan-Duică, M. Săulescu ș.a.), în edi
ții critice care, în ultimele apariții 
mai ales, nu se prea deosebesc (prin

desfă-

studiului introductiv și a 
de note, prin preocuparea

amploarea 
aparatului 
de transcriere riguroasă a textului) 
de edițiile critice din „Scriitori ro
mâni". Nedumerirea noastră vizează 
nu neapărat oportunitatea retipăririi 
în ediții integrale și amplu comentate 
a unor scriitori ca cei menționați 
mai sus, ci a priorității lor față de 
mulți scriitori mai importanți, pre
cum și a colecției însăși, care dublea
ză și concurează edițiile critice din 
„Scriitori români". Chiar numele 
colecției este nepotrivit cită vreme 
ea cuprinde și scriitori reeditați de 
mai multe ori în vremea din urmă. 
Pe de altă parte. „Restitutio" mai du
blează o colecție, a editurii „Dacia", 
numită Restituiri, al cărei profil insă 
— cu preocupare pentru scrieri ine
dite sau uitate ale unor scriitori ca 
I. Heliade Radulescu, T. Cipariu. 
C. A. Rosetti, H. Papadat-Bengescu, 
G. Ibrăileanu ș.a., însoțite de o scurtă 
prefață și de 
rului — este

Iată de ce 
reexaminare, 
lui editorial, a tuturor colecțiilor des
tinate valorificării, prin ediții, a moș
tenirii literare, în vederea unei even
tuale concentrări, spre a se înlătura 
paralelismele și risipa. Evident, unele 
reeditări, fără aparat critic preten
țios și în tiraje mari, sint firești. Nu 
astfel de reeditări (uneori constituite 
in colecții), ușor de realizat și răs- 
punzînd nevoii de carte a publicului 
larg cititor, tineretului studios în pri
mul rind. am in vedere cind vorbesc 
de risipă, ci edițiile comentate la 
diverse niveluri și care implică, din 
partea îngrijitorului, migală și com
petență filologică, mult timp consa
crat transcrierii riguroase și adno
tării textului. în stabilirea profilu'ui 
și unității unor atari colecții, a pla
nurilor de perspectivă, se cer multă 
atenție și răspundere. Or, în această 
privință, dincolo de realizări incon
testabile, există unele neajunsuri 
care impun, cred, o analiză atentă.

Problema edițiilor reprezintă un 
aspect esențial al valorificării moș
tenirii literare, iar întocmirea și ti
părirea de ediții critice, în primul 
rind din scriitorii cei mai reprezen
tativi ai patrimoniului nostru literar, 
o sarcină fundamentală, de interes 
național, pentru edituri și pentru 
istoricii literari, la fel de importantă 
ca și întocmirea marilor tratate. E 
necesară, pentru realizarea acestor 
obiective, o colaborare strînsă intre 
edituri și filologi — istorici literari 
și lingviști — colaborare nu spora
dică, întimplătoare, ci organizată in
tr-un cadru instituțional. Catedrele 
universitare de profil, institutele de 
cercetare integrate în facultăți, cu 
sprijinul eventual și al secției de 
critică și de istorie literară a Uniu
nii scriitorilor, ar putea prelua, în 
baza obligațiilor ce le revin în pla
nurile de cercetare, elaborarea unor 
ediții critice din scriitori importanți, 
inclusiv cele întrerupte sau care 
avansează foarte încet. Un început, 
în acest sens, l-a și făcut institutul 
„George Călinescu", incluzind în pla
nul activității sale o ediție critică 
Hasdeu, alta privind corespondența 
lui Kogălniceanu este în curs de ti-

sumare note ale edito- 
mai adecvat.
mi se pare necesară o 
pe ansamblul sistemu-

părire, ambele realizate în colaborare 
cu una din catedrele de literatură 
ale Universității ; problema poate fi 
însă extinsă și la alte institute și ca
tedre și, în această privință, iniția
tiva nu trebuie să fie unilaterală. 
Editurile cred că ar trebui să se adre
seze și ele instituțiilor amintite, să le 
prezinte propuneri, concepția lor de 
perspectivă privind valorificarea 
moștenirii literare, să solicite colabo
rarea, să încheie contracte și nu, 
cum se-ntîmplă de obicei, să aștepte 
doar oferte. în felul acesta, prin co
lective de specialiști, se pot asigura 
elaborarea și apariția în termen mai 
scurt a edițiilor critice, decît atunci 
cind sarcina e încredințată unei sin
gure persoane care, pentru ducerea 
la capăt a lucrării, are nevoie de 
mulți ani (uneori de zeci de ani !) de 
muncă migăloasă, și asta în cazurile 
rare, cînd îngrijitorul nu renunță pe 
parcurs, lăsînd ediția neterminată.

Problema pe care am considerat 
necesar s-o ridic în rîndurile de față 
îmi pare prea importantă pentru a 
nu zăbovi asupra ei mai stăruitor și 
mai organizat. Ea nu ridică, pentru 
a fi bine rezolvată, dificultăți deo
sebite. E nevoie, după părerea mea, 
doar de mai multă preocupare și — • 
repet — de o mai bună organizare.

Prof. dr. docent 
Dim. PACURARIU

Universitatea din Brașov. Studenții anului III — T.C.M. la ora de laborator 
pentru determinarea parametrilor unor vibrații mecanice 

cu aparaturâ electronicâ
Foto : E. Dichiseanu

Teatrul din Tarnow
oaspete al scenelor noastre

tv
16,00
16,30

PROGRAMUL I

19.20 1001 de seri.
19.30
20,00
20.20 
21.00
21.30
21.55
22,45

17.00
17,05

17,20

17.30
17.40
18,10
18,45

Teleșcoală.
Curs de limba rusă (ediție pentru 
cadrele didactice).
Telex.
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.
Din țările socialiste.
Muzica Și poezia românească. 
Contemporanele noastre. 
Universitatea TV.

Tele jurnal.
Reflector.
Revista literar-artistică TV.
Muzică cubaneză.
Cadran mondial.
Matto Grosso — film documentar. 
Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Opera în concert. Ciclul ..Literatu
ra și muzica**.  Goethe — Massenet : 
,.Werther“. Soliști : Iulia Marpo- 
zan. Silvia Voinea, Dorin Diacones- 
cu. Lucian Marinescu, Eduard Tu- 
mageanian. Orchestra de 
corul și corul de copii ale 
televiziunii. Dirijor : Carol 
Prezintă Alfred Hoffman.

studio, 
Radio- 
Litvin.

Un element dinamizator în viața culturală a satului

EXEMPLUL PRIMARULUI
Dincolo de pitorescul 

său exterior, dincolo de 
coloritul viu al costume
lor populare, spectacolul 
avea o accentuată notă de 
inedit. Ne aflam la Șilin
dia, o comună situată in 
inima geografică a jude
țului Arad, comună ce își 
răsfiră satele 
mile domoale 
lor Zarand.

Cîteva sute 
umpluseră în 
la refuz 
cultural 
suflarea reținută un re
cital de poezie. Pe scenă, 
poeții — ei înșiși țărani, 
veniți din toate colțurile 
țării — cîntau în versuri 
de neîntrecută candoare, 
de o cuceritoare sensibi
litate, patria și partidul, 
eroii neamului și pe con
temporanii noștri ; , iar 
artiștii amatori demon
strau că repertoriul for
mațiilor participante la 
Festivalul „Cintarea
României" poate fi con
vingător clădit pe creați
ile acestor poeți-țărani.

Dar nu de spectacolul 
propriu-zis am vrut să 
vorbesc, ci despre o în- 
tîmplare la care am asis
tat cu acest prilej, un fapt 
aparent neînsemnat, iscat 
din agitația acelor mo
mente festive. După ce 
cortina s-a lăsat pe ul
tima replică a unei piese 
scrise chiar de o țărancă 
din comuna-gazdă, Emilia

înspre cul- 
ale munți-

de localnici 
acea seară 

sala căminului 
și ascultau cu

Iercoșan, autoare de a- 
cum cunoscută, cu volu
me în librării, în mijlocul 
aplauzelor care nu mai 
conteneau, printre îmbră
țișările artiștilor amatori 
care își manifestau astfel 
bucuria în acel moment 
totdeauna emoționant al 
finalului, pe scenă, în fața 
primului rînd de specta
tori, s-au întîlnit, umăr la

nii din Șilindia au venit 
cu două ore mai devreme 
la spectacol ca să poată 
găsi un loc ; am înțeles 
de ce sala simplă a că
minului 
rată ca 
dobită gospodărește 
ștergare ..........
ale meșterilor 
locali ; am înțeles de ce 
în comună există o viață

cultural era cu- 
lacrima și împo- 

cu 
și blide, creații 

populari

Insemnări din comuna 
Șilindia - Arad

umăr, trei oameni. Unul 
dintre ei — directorul 
școlii din comună — fu
sese interpret în piesă. 
Cel de-al doilea — direc
torul căminului cultural 
— tocmai primise medalia 
jubiliară a manifestării. 
Al treilea, animatorul en
tuziast al acelei seri cul
turale bogate de la Șilin- 
dia, era primarul comu
nei, care voia să mulțu
mească oaspeților pentru 
participare. Cei trei s-au 
oprit preț de o clipă, s-au 
privit cu emoție, dar și 
cu nespusă satisfacție si 
și-au strîns mîinile. Iar 
în numele tuturor, Pavel 
Rațiu, primarul, a rostit 
cîteva vorbe. Ascultîndu-1, 
am înțeles de ce în acea 
seară, cu vînt rece și sub
țire de noiembrie, oame-

artistică bogată și variată, 
de ce artiștii amatori, cei 
mai vrednici și mai de 
cinste țărani cooperatori, 
pregătesc cu asiduitate 
programe bogate de acti
vități culturale în cadrul

și altele ; pentru că aici, la 
noi, sintem cu toții ală
turi atunci cînd e vorba 
să facem o treabă bună 
pe ogorul recoltelor boga
te. dar și pe cel al con
științei contemporanilor 
noștri".

Aplaudîndu-și cu entu
ziasm primarul, șilinde- 
nii ne-au probat — o dată 
în plus în acea seară — 
că numai prin eforturi 
conjugate ale tuturor, ale 
organizației de partid, ale 
școlii, ale căminului cul
tural, ale întregii obști, în 
frunte cu primarul 
activitatea 
cativă se poate. împlini 
rodnic. Am asistat astfel 
la o nouă demonstrație 
concretă a felului cum 
trebuie înțeleasă și apli
cată o indicație sublinia
tă adesea de secretarul 
general al partidului nos-

său,
cultural-edu-

Festivalului național „Cinr- tovarășul Nicolae
tarea României". ■ UȘanșescâ: frontul cultu-

Primarul nu vorbea 
despre toate aceste lu
cruri ; în cuvinte simple, 
el povestea celor veniți 
din toate colțurile țării 
despre munca educativă 
și culturală din comună, 
despre împlinirile ei și 
despre ceea ce se inten
ționează să se facă de 
acum înainte. Iar în fi
nal, uitîndu-se semnifica
tiv la cel din dreapta și 
la cel din stînga, a con
chis : „Am realizat multe 
lucruri și-om mai

tașescu. _____ _ ____
rii și educației este fron
tul acțiunii comune, uni
tare a tuturor activiștilor, 
a cadrelor de partid și de 
stat, din toate sectoarele 
de activitate 
socială.

La Șilindia, 
unde oamenii __ ___
această cerință, viața cul
turală s-a înscris pe dru
mul unor fructuoase îm
pliniri.

economico-

în Arad, 
au înțeles

începe
Radu
CONSTANTINESCU

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

In numele guvernului român și al meu personal, vă exprim profunde 
condoleanțe în legătură cu încetarea prematură din viață a tovarășului Gri
gori Agafonovici Arzumanian, membru al Comisiei Centrale de Revizie a 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Armene.

Vă rugăm să transmiteți întreaga noastră compasiune Guvernului R.S.S. 
Armene și familiei îndoliate.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, la în

toarcerea din vizita pe care am efectuat-o in Iran, vă transmit un cordial 
salut și cele mai bune urări poporului frate român în edificarea patriei sala 
socialiste.

LUBOM1R STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

TINERETUL
și formarea spiritului practic
Grija pentru o bună educație a ti

neretului, amplificată consecvent și 
metodic prin întreaga politică a 
partidului nostru, se înscrie ca o pre
ocupare fundamentală a familiei, 
școlii, a tuturor educatorilor. în acest 
larg context social, virstnicii vor să 
le comunice tinerilor cit 
din experiența lor pentru a-i pregă
ti mai bine pentru viață, pentru re
alizarea propriilor idealuri. Dar, cum 
știm, orice copil nu crede că flacăra 
frige pină nu-și arde degetele. Așa se 
face că, in chiar atitudinea tineretu
lui față de îndeletnicirile practice, se 
observă nu numai diferențe indivi
duale, dar și unele endemice, depen
dente de virstă. Astfel, pe cind copiii 
de grădiniță manifestă un interes ne
limitat pentru jocul cu 
modulare, adolescenții simt o deose
bită atracție pentru relații abstrac
te. în această perioadă apar fie 
orientarea spre abstractizare, fie a- 
plecarea spre activitatea practică. 
Atunci apar talentele pentru ma
tematică, filozofie, muzică, poezie, 
se desprind cei 
servarea atentă și 
interpretarea fe
nomenelor natu
rale, biologice etc. 
între aceste po
larități pregnante 
există, bineînțe
les, atitudini in
termediare, in ca
re se află nedecișii, cei ce nu știu 
nici după bacalaureat ce anume me
serie să-și aleagă.

Am schițat acest tablou cuprinză
tor al tendințelor existente în com
portamentul tinerilor pentru a reliefa 
elocvent soluțiile superioare de viață, 
de educație pe care ni le oferă astăzi 
concepția integrării invățămintului și 
cercetării cu producția, o concepție 
temeinic dezvoltată și în recentul 
Plan de măsuri în domeniul nsuncii-J 
ideologice, adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R., tocmai pentru că ea asigură 
sinteza tendințelor existente în uni
tatea organică a comportamentului 
uman. In această perspectivă crea
toare, la noi s-au depus și se depun 
în continuare eforturi mari pentru 
asigurarea unei fuziuni cit mai orga
nice intre teorie și practică, crein- 
du-se ateliere-școală la toate nivelu
rile școlare și introducîndu-se anga
jamente prin contracte ferme. Astfel, 
tineretul nostru este pus in contact 
direct cu mediul muncitoresc, fiind 
obligat să cunoască și punctul de ve
dere concret cu toate implicațiile lui 
social-culturale. Adaptarea este în 
curs. Desigur, am auzit și adeziuni, 
și observații critice din partea unor 
țineri care, în particular, nu pretu
tindeni și nu întotdeauna văd utili-

mai mult

elemente

muzică, poezie, 
înclinați- spre ob-

tatea a ceea ce li se cere să facă. 
Uneori au dreptate, dar nu trebuie 
uitat că in perioada de tranziție este 
foarte greu ca administrațiile școla
re să asigure de la bun început baza 
materială și contractele cele mai po
trivite pentru activitatea elevilor sau 
a studenților. Dar chiar dacă aceste 
condiții nu pretutindeni se îndepli
nesc deocamdată, un lucru este foar
te clar : insuși mediul de atelier, cu 
disciplina lui, cu organizarea 
lui tehnologic, cu regulile 
ție a muncii și prevenire : 
telor, cu obligația de i 
sculelor și mașinilor etc., 
influență salutară asupra 
care trebuie să cunoască și să recu
noască toate condițiile in care o mare 
parte a populației active a țării lu
crează fără șovăire pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție planifica
te, de care depinde pină la sfîrșit 
bunăstarea noastră a tuturor.

Personal. îmi aduc aminte cu mul
tă plăcere de cele 12 luni de prac
tică efectivă in producție petrecute 
în anii 1923—1924

fluxu- 
de protec- 
a accident 
îngrijire a 
exercită o 

i tinerilor

însemnări de
acad. Aurel AVRAMESCU

Ne-a vizitat, recent, 
colectivul Teatrului 
„Ziemi Krakowskiej" 
din Tarnow, care a 
prezentat spectacole la 
Sibiu, Brașov și Pi
tești. Turneul teatru
lui polonez a constituit 
o vizită de răspuns Ia 
spectacolele prezen
tate de actorii sibienî 
în luna octombrie în 
citeva din orașele Po
loniei prietene.

Publicului românesc 
1 s-a oferit prilejul de 
a face cunoștință cu 
arta interpretativă a 
ansamblului din Tar
now prin intermediul 
unei montări cu piesa 
„Furtuna" de A. N. 
Ostrovski. Spectacolul, 
care a prilejuit inte
resante observații și 
reflecții cu privire Ia 
felul în care actorii,

regizorii și scenografii 
polonezi valorifică as
tăzi operele clasice, a 
fost primit cu interes 
de către iubitorii de 
teatru din România.

Cu prilejul vizitei, 
membrii colectivului 
artistic polonez au a- 
vut interesante intil
niri cu slujitorii sce
nelor din orașele vi
zitate. prilej de rodnic 
schimb de opinii și ex
periență. Din iniția
tiva conducerii tea
trului sibian, in cola
borare cu alte insti
tuții de profil, în ho
lul teatrului din Sibiu 
a fost organizată o in
teresantă expoziție de 
carte, afișe, discuri, 
stampe, poloneze și 
românești — realizîn- 
du-se astfel, și pe a- 
ceastă cale, un rod-

nic dialog cultural po- 
lono-romăn.

Referindu-se la at
mosfera prietenească 
și fertilă în care s-a 
desfășurat turneul, 
directorul Departa
mentului pentru cul
tură și artă al voievo
datului Tarnow obser
va : „Depășind cadrul 
strict al spectacolelor, 
acest turneu constituie 
un excelent prilej 'de 
schimb de experiență 
și cunoaștere între oa
menii de teatru polo
nezi și români și im
plicit încă o contribu
ție' la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și 
colaborare între țări
le și popoarele noas
tre prietene".

Octavian RUSU

Peisaje de Iulian Olariu
invitația Comite- 
de cultură și e- 

' “ al

F estivalul fii
1976 și 31 ianuarie 1977, sub egida

mului la s te
între 5 decembrie 1976 și 31 ianuarie 1977, sub egida 

Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cîntarea 
României", se va desfășura Festivalul filmului la sate, în ca
drul căruia vor fi prezentate cele mai recente pelicule artistice 
și documentare românești, alături de o selecție de filme repre
zentative din repertoriul internațional.

România-film prezintă cu acest prilej, programe cinemato

grafice în peste 4 000 de localități. De asemenea, vor avea 
loc întîlniri cu realizatorii și dezbateri pe marginea filmelor 
românești, concursuri de cultură cinematografică. Festivalul 
filmului de la sate va marca, în toate județele țării, două luni 
de bogate manifestări cinematografice. în imaginile alăturate 
secvențe din două recente producții românești Pintea
Osînda"

la fabrica de va
goane, fabrica de 
motoare (transfe
rată la Tractorul)- 
Brașov), Uzina e- 
lectrică din Arad 
și calea ferată e- 
lectrică Arad — 
Podgoria. Peste 
tot am fost pri

mit cu un cordial interes și 
cu un sprijin neprecupețit de către 
muncitori și maiștri, dar și eu am 
depus eforturi pentru a mă încadra 
fără șovăire in disciplina strictă a 
muncitorilor, pontind regulat înainte 
de ora 6,30 dimineața, cînd începea. 
primul schimb. De atunci, timp de 
aproape 45 de ani. cit am servit în 
unități de telecomunicații, electro- 
energetice, cercetare și de informa- 
ție, nu arp „simțțt nici o dificultate 
cfe a fi Ia "ora sau’ 7.30 la locul de 
muncă, iar ca șef de secție și direc
tor-.am cewț subalternilor o disci- 
pîiriă strictă a prezenței și compor
tării in serviciu.

Scopul înalt al integrării merită 
orice efort pentru a oferi tinerei ge
nerații ocazia de a-și manifesta ap
titudinile inerente, inclusiv cele heu- 
ristice, de imaginație și de extrapo
lare a cunoștințelor. Cu atit mai mult 
cu cit. se știe, tineretul are valențe 
mai vii și o înțelegere mai rapidă 
pentru tot ce este nou, deoarece ge
nerațiile mai vîrstnice poartă greu
tatea cunoștințelor și a experienței 
ciștigate anterior. In domeniul cer
cetării, marile succese se ating in fi
zică în jurul anilor 
jurul anilor '40, in 
ceputul activității 
punerea în valoare 
cități potențiale, merită să se depună 
eforturi susținute.

Totodată insă, tineretul trebuie să 
fie conștient de faptul că știința și 
tehnica își dezvoltă cunoștințele in
tr-un ritm deosebit de alert, anume 
le dublează în 10 ani, iar populația 
oamenilor de știință validați și a spe
cialiștilor de înaltă calificare se du
blează în medie la 20 de ani. Presu- 
punînd o activitate creatoare de 35 
de ani, rezultă că tineretul studios 
este contemporan cu 9/10 din savan- 
ții și marii specialiști care au e- 
xistat din cele mai vechi timpuri. 
Iată o deosebită ocazie de a-și in
suși cunoștințele valoroase în cel mai 
scurt timp. Pentru aceasta nu mai 
este nevoie de a citi toate scrierile 
anterioare ci, după o pregătire ge
nerală temeinică intr-o disciplină, 
poate să urmărească lucrările știin- 
țifico-tehnice publicate în ultimii 5—7 
ani. deoarece ele conțin cele mai ac
tuale cunoștințe care permit dezvol
tarea in continuare a specialității. 
Dar și in acest caz trebuie să se a- 
sigure un echilibru sănătos între preo
cupările teoretice și cele practice, de
oarece progresele mari ale teoriei se 
realizează 
baza unor 
cru deduse

’30, în chimie ii> 
orice caz la in
effective. Pentru 
a acestei capa-

La 
tului 
ducație socialistă 
județului Covasna, in 
generoasele săli ale 
Muzeului de artă din 
Sf. Gheorghe s-a des
chis o expoziție ale 
cărei lucrări au fost 
realizate de plasticia- 
nul bucureștean Iu
lian Olariu.

Personalitate multi
laterală, abordînd cu 
egală dezinvoltură gra
vura, pictura și sculp
tura (Iulian Olariu 
este deținătorul Pre
miului internațional 
pentru sculptură de la 
Barcelona, 1975), artis
tul s-a oprit de data 
aceasta asupra grafi
cii. Este, poate, mo
dalitatea cea mai po
trivită fixării bogăției 
de imagini și impresii 

răstimpul 
călătorii 
Baleare.

care lumina cu totul 
specifică a sudului le 
aruncă asupra 
jului.

Dialogul cp 
peisaj, reluat 
în alte ipostaze ale 
sale, atestă o rapor
tare continuă la reali
tatea vizitată, o per-

peisa-

acest
mereu

Expoziția 
de la Muzeul 

de artă 
din 

Sf. Gheorghe

culese în 
unei recente 
în Insulele
Ciclul de peisaje (mo- 
notipuri) inspirate de 
această călătorie ne a- 
rată că sensibilitatea 
artistului s-a oprit a- 
tent mai ales asupra 
naturii aride și însori
te a insulei Ibiza (de 
unde sînt evocate cele 
mai multe aspecte) în- 
registrind atent modi
ficările cromatice pe

manentă legătură cu 
ea. Indiferent că se 
numesc „Bună ziua, 
insulă albă !“, „Soare 
pe ziduri", „Umbre și 
lumini", „Porți al
bastre", „Liniște albă", 
„Trepte spre alb", 
„Negarea umbrei" etc.. 
lucrările prezentate 
acum se adună in ju
rul aceleiași viziuni 
centrale, care tinde să 
cuprindă parcă esen
ța însăși a acestui tip 
de peisaj. Sonoritățile 
eVocator-poetice ale 
titlurilor accentuează 
o dată mai mult asu
pra cromaticii lumi-

noase, cu totul carac
teristică peisajului 
spaniol.

Iulian Olariu a reu
șit să obțină în toate 
aceste lucrări, indife
rent de dimensiunile 
lor, efecte de prețioa
să concentrare, 
ploatînd 
culorii, 
materiale calități, pei
sajele din Insulele 
Baleare atestă in a- 
celași timp un anumit 
simț al măsurii, o lu
cidă intransigență.

Stilul exact, fără 
pedanterie, o anume 
egalitate și acel aer de 
siguranță pe care-1 
conferă deprinderea 
lucrului exersat cu re
gularitate sint, desi
gur, apanajul expe
rienței. Al unei expe
riențe care inchide, și 
de această dată, în in
teriorul ei sîmburele 
emoțional al unei tră
iri directe.

După ce, în aceste 
zile, expoziția este 
prezentată publicului 
amator de artă din o- 
rașul Sf. Gheorghe, în 
săptăminile următoa
re ea va fi itinerată 
la Tg. Secuiesc și- 
Brașov.

Ex-
plasticitatea 
reliefîndu-i

aproape întotdeauna pe 
sugestii și ipoteze de lu- 
din experiența practică.

O nouă tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport anunță că duminică, 
5 decembrie a.c., organizează o 
nouă tragere LOTO 2 la care se 
oferă posibilitatea obținerii de 
autoturisme „DACIA 1 300" în 
cadrul valorii unitare a ciștigu- 
rilor, precum și importante pre
mii in bani de valoare fixă și 
variabilă.

Marina PREUTU

• GALAȚI. La Muzeul de artă 
contemporană românească din Ga
lați s-a desfășurat simpozionul 
„Omagiu lui Brâncuși" cu partici
parea criticului de artă Barbu Bre- 
zianu și a dr. Paul Rezeanu, di
rectorul Muzeului de artă din Cra
iova. Cu aceeași ocazie a fost vizi
tată expoziția Brâncuși deschisă 
aici cu aproape o lună în urmă, 
prin colaborarea dintre muzeul gă- 
lățean cu cel din Craiova și 
Muzeul de Artă al Republicii, 
prilejul simpozionului, un grup 
actori ai teatrului dramatic din 
calitate a prezentat publicului
recital din lirica universală dedicată 
marelui artist român. • IAȘI. Cu 
prilejul a 80 de ani de la înființarea 
clubului C.F.R. „Unirea" din Paș
cani au loc în localitatea respec
tivă o serie de manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
de masă. In program se înscriu 
conferințe, simpozioane, spectacole

cu 
Cu 
de 
lo- 
un

teatrale și montaje literar-muzi- 
cale. • V1LCEA. Sub îngrijirea 
consiliului județean al organizației 
pionierilor a fost editat un album 
sub titlul „Creștem odată cu țara", 
in care sint prezentate o seamă de 
imagini din activitatea școlară și 
productivă a pionierilor și elevilor 
vîlceni. Casa de cultură a sindi
catelor a găzduit simpozionul „Pro
bleme actuale ale ocrotirii naturii 
în județul Vîlcea", organizat de 
direcția patrimoniului cultural na
țional în colaborare cu comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă. • CLUJ. Facultatea de 
biologie-geografie a Universității 
„Babeș-Bolyai" a organizat un sim
pozion comemorativ „Victor Babeș 
— 50 de ani de la moarte". Cadre 
didactice universitare au evocat 
viața și personalitatea savantului 
român. La aceeași facultate, catedra 
de geologie-mineralogie, a orga
nizat o sesiune de comunicări de-

dicată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea savantului I. P. Voi- 
tești. ® GORJ. în localitatea gor- 
jeană Buzești-Crasna, unde cu 90 
de ani în urmă s-a născut Con
stantin Ivănuș, a avut loc dezve
lirea unui bust ridicat în memoria

cunoscutului militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră. Emo
ționantul moment evocator, prile
juit de ceremonia dezvelirii bustu
lui, s-a încheiat prin montajul li- 
terar-muzical „Cinstim eroii clasei 
muncitoare" realizat de formațiile 
artistice ale Căminului cultural din 
comuna Crasna. • IALOMIȚA. La 
Casa de cultură din Călărași a fost 
prezentată expunerea „Civilizația 
geto-dacică în Ialomița", însoțită 
de o ilustrare cu diapozitive. La

Fetești a avut loc o seară muzeală 
intitulată „Continuitatea de locuire 
in Bărăganul ialomițean", iar la 
căminul cultural de la Modelu sim
pozionul „Popor de viteji — 1877— 
1977 — 100 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a României", 
manifestare urmată de un recital 
de poezie patriotică. • CARAȘ- 
SEVERIN. La Reșița, în prezența 
reprezentanților organelor județene 
de partid și de stat și a unui mare 
număr de cadre didactice și uni
versitare .................................
șoara, a 
ganizate 
la liceul 
nă a simpozionului național pe 
tema „Asigurarea progresului șco
lar pe calea sprijinirii diferențiate 
a elevilor Ia învățătură. Metode, 
procedee și tehnici de evaluare a 
progresului școlar". • DOLJ. In 
orașul băniei a început festivalul 
„Craiova muzicală". Timp de o săp- 
tămină, formațiile filarmonicii „Ol-

din localitate și din Timi- 
avut loc, pe secțiuni or
ia Ateneul tineretului și 
metalurgic, faza județea-

tenia", soliști vocali și instrumen
tiști, balerini, artiști amatori cra- 
ioveni, alături de alte colective mu
zicale din țară, prezintă lucrări 
simfonice in primă audiție, coruri 
patriotice, cîntece despre partid și 
popor, cîntece de muncă, precum și 
piese din creația universală. Para
lel, sînt organizate intilniri intre 
muzicieni și colective de muncă 
din Craiova și comunele județului 
Dolj, e BACĂU. In municipiul Ba
cău, sub egida muzeului județean 
de științele naturii, s-au deschis 
punctul de observație astronomică 
și expoziția de pești exotici. A fost, 
de asemenea, constituită asociația 
acvariștilor amatori din județul Ba
cău. S-a organizat simpozionul cu 
tema „Muzeul de științele naturii 
în contextul educației științifice a 
maselor". Intre specialiștii prezenți 
s-a aflat acad. prof. Radu Codreanu.

Corespondenții „Scînteii
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Cuvintul tovarășului Ion Pățan
la solemnitatea decorării

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși.
Doresc. în primul rînd, să exprim 

conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani.

Ca activist de partid și de stat, văd 
în această distincție o îndatorire in 
plus ce-mi revine de a-mi ridica ca
litativ munca, la nivelul exigențelor 
imprimate de secretarul general al 
partidului.

Aș vrea să subliniez că, în clima
tul promovat cu consecvență de to
varășul Nicolae Ceaușescu, Ia nive
lul conducerii partidului, al tuturor 
organelor și organizațiilor de partid 
și de stat, de muncă intensă, înaltă 
responsabilitate, exigență comunistă

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Democratice Madagascar, Bruno 
Rakotomavo, urmează să sosească 
într-o vizită oficială în țara noastră.

MANIFESTĂRI PRILEIUITE DE ANIVERSAREA 

UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
Un moment de seamă al istoriei 

românești, plin de semnificații pen
tru idealurile de unitate și indepen
dență națională — 1 decembrie 1918, 
a fost omagiat, miercuri, printr-o se
rie de manifestări, organizate în Ca
pitală și în țară.

în acest cadru, la Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România 
au avut loc, în cursul dimineții, 
conferințe și dezbateri cu participa
rea a sute de tineri din școli și fa
cultăți bucureștene. Un alt ciclu de 
expuneri, însoțite de proiecții de fil
me documentare, a fost programat, 
după-amiază, la sediul aceluiași așe- 
zămînt de cultură, pentru oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
ale Capitalei. Tot miercuri, sub egida 
Muzeului național de istorie, la clu
bul „Republica" din localitate s-a 
desfășurat simpozionul „1 decembrie 
1918 — piatră de hotar în istoria 
României".

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL ÎN CEAȚĂ
• REZULTATELE MECIURILOR DIN ETAPA A XV-A

TENIS

Programul „Turneului campionilor*
.."i rw'vn-ț <>! s,c. ;dO KSBd

★

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a debarcării de pe vasul 
„Granma" și a Zilei forțelor armate 
cubaneze, la Ambasada Republicii 
Cuba din București a avut loc 
miercuri o conferință de presă.

Ambasadorul cubanez, Humberto 
Castello, a evocat epopeea grupului 
insurecțional de pe vasul „Granma", 
condus de Fidel Castro, care a mar
cat începutul luptei armate împotri
va dictaturii lui Batista, încheiată 
victorios la 1 ianuarie 1959. Un rol 
deosebit în această luptă — a sub
liniat vorbitorul — l-au avut fermi
tatea și hotărîrea cu care poporul 
cubanez a acționat pentru cucerirea 
independenței, pentru eliberarea 
națională și socială, fapt ce a 
făcut posibile înfăptuirea unor 
adinei transformări în viața po- 

alți slujbași clericali. Descoperiri 
de dată recentă însă proiectează ora
șul într-o nouă lumină : între anii 
400—700, Teotihuacăn ar fi fost, de 
fapt, punctul de convergență al unui 
vast imperiu, ce se întindea de la 
platourile aride ale Mexicului și pînâ 
la culmile muntoase ale Guatemalei.

Noua ipostază atribuită Teotihua- 
cânului rezultă din confruntarea in
diciilor arheologice cu analiza prin 
intermediul computerelor. Cercetă
tori mexicani, americani și canadi
eni s-au dedicat ani de-a rîndul con
figurării cartografice a orașului, pa
ralel cu colectarea a peste un milion 
de obiecte arheologice, îndeosebi tot 
soiul de ustensile și unelte, sau ne
numărate fragmente de ceramică. 
Or, după identificarea și catalogarea 
fiecărei piese in parte, găsite într-un 
loc bine determinat, oamenii de ști
ință au recurs la serviciile compute
relor, alimentîndu-le cu toate infor
mațiile dobîndite. Ceea ce, în final,

Cea mai încețoșată partidă de fotbal 
pe care am văzut-o vreodată a fost 
aceea transmisă în direct de televi
ziune, Dinamo — Progresul. Jocul 
din prima repriză fusese acceptabil 
ca spectacol — echipa fruntașă a cla
samentului general marcase un gol 
frumos (min. 9, prin Marin), apoi 
Progresul egalase printr-unul și mai 
frumos (min. 30, prin Iorgulescu). 
După pauză, ceața a devenit și mai 
deasă ; Progresul a profitat de oca
zie, iar Țevi, parcă „nevăzut, necu
noscut" de fundașii adversari, dar și 
de mulți spectatori, a făcut ce-a fă
cut și a trimis mingea în plasă. Era 
deci 2—1 în minutul 74 și așa a și 
rămas scorul pină la capăt. Bucurie 
nu numai pentru susținătorii Pro
gresului, ci și pentru craioveni, a 
căror echipă, Universitatea, se apro
pia, nesperat, de liderul clasamentu
lui. într-adevâr. la Craiova, Univer
sitatea fusese împinsă de A.S.A. la 
„șah etern" ; remiză deci : 1—1 (1—0), 
prin golurile înscrise de Oblemenco 
(din penalti) și Pîslaru. La egalitate 
de puncte cu Universitatea (18 p) a 
ajuns și Steaua, care a întrecut greu 
pe Politehnica Iași cu 2—1 (0—1), 
după ce fusese condusă între minu
tele 44 (gol Costea) și 71 (gol egali
zator : Dumitru), iar victoria a ob
ținut-o printr-un penalti (min. 82, 
Vigu). Oricit ar părea de surprinză
tor, la același punctaj cu Universita
tea și Steaua a ajuns Jiul. Echipa 
minerilor din Petroșani a devenit re
dutabilă pe terenul propriu de joc : 
ieri, 4—0 (2—0) cu Politehnica Timi
șoara (Bucurescu — min. 40, Dumi- 
trache — min. 42 și 58, Sălăjan — 
min. 80). Două goluri frumoase și în 
partida Rapid — Sportul studențesc 
1—1 (O. Ionescu — min. 47 și Nea- 
gu — min. 68) ; dar evoluția cea mai 
palpitantă a scorului spre un rezultat

vremea
Timpul probabil pentru 1, < |l S de

cembrie. In țară : Vreme in general 
umedă, cu cer mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai frecvente in 
vestul șl nordul țării, la început sub 
formă de ploaie, apoi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. In vestul țării, 
pe alocuri, cantitățile vor depăși 10—15 
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. Vîn- 

și unitate în acțiune, avem fiecare 
din noi cadrul propice pentru a ne 
desfășura plenar activitatea în ve
derea îndeplinirii obiectivelor Con
gresului al XI-lea al partidului.

Realizările din domeniul relațiilor 
economice externe, în care îmi 
desfășor munca, sînt indisolubil le
gate de activitatea multilaterală, ne
obosită. internă și internațională, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu
tezanța revoluționară, viziunea de 
largă perspectivă cu care conducă
torul partidului și statului nostru 
acționează pentru dezvoltarea și mo
dernizarea accelerată a economiei, 
pentru instaurarea în lume a unui 
climat de colaborare egală, reciproc 
avantajoasă, au creat premise trai
nice pentru extinderea comerțului 
nostru exterior și cooperării cu alte 
state, deschid cîmp larg perfecțio
nării și creșterii, în continuare, a 
eficienței acestor activități.

Putem spune că, în prezent,

Specialiști ai Arhivelor Statului 
din Capitală și-au adus în aceeași 
zi contribuția la reușita unor sim
pozioane și dezbateri ce au avut loc 
la Casa de cultură și în unități ale 
Ministerului de Interne.

La Muzeul județean de istorie — 
Galați a fost vernisată miercuri o 
expoziție de documente, purtînd ge
nericul „Unirea Transilvaniei cu 
România — 1 decembrie 1918“. Măr
turiile documentare diverse — acte, 
scrisori, fotografii, obiecte, reunite 
aici, oglindesc lupta de veacuri a po
porului nostru pentru unitate și in
dependență națională, luptă ce a fost 
încununată de evenimentul de acum 
58 de ani. Aceeași dedicație a purtat 
și simpozionul, organizat în sala 
„Studio" a Teatrului dramatic gălâ- 
țean, la care profesori, cercetători, 
muzeografi din localitate au susținut 
referate și comunicări științifice.

(Agerpres)

egal s-a văzut la Pitești : F.C. Ar
geș — F.C. Bihor 3—3 (0—1, prin 
Gergely, 1—1 Radu II, 2—1 Radu II, 
2—2 Gergely, 3—2 Gergely din 11 m 
și 3—3 Radu II). Celelalte rezultate: 
F.C.M. Reșița — S.C. Bacău 2—1 
(0—0), F.C. Constanța — F.C.M. Ga
lați 2—0 (0—Q) și Corvinul — U.T.A. 
1—1 (1—1), meci în care au fost eli
minați de pe teren cite un jucător din 
fiecare echipă.

Următoarea etapă, penultima din 
acest sezon, la 5 decembrie.

V. M.
CLASAMENT

Dinamo 15 9 3 3 34-15 21
Univ. Craiova 15 7 4 4 26-17 18
Steaua 15 8 2 5 26-19 18
Jiul 15 8 2 5 22-17 18
U.T.A. 15 7 4 4 20-24 18
Sportul stud. 15 6 5 4 18-10 17
Poli. Timiș. 15 8 1 « 20-17 17
F.C.M. Reșița 15 7 2 6 23-21 16
A.S.A. 15 7 2 6 13-13 16
F.C. Argeș 15 6 4 5 22-27 16
Progresul 15 5 5 5 21-28 15
F.C. Bihor 15 4 6 5 20-22 14
Rapid 15 5 3 7 19-22 13
Corvinul 15 4 5 6 14-19 13
F.C. Constanta 15 5 2 8 18-21 12
Poli. Iași 15 4 3 8 14-14 11
S.C. Bacău 15 4 3 8 19-22 11
F.C.M. Galați 15 1 4 10 10-31 6

ETAPA A XVI-A

F.C. Galați — Progresul ; U.T.A.— 
Politehnica Iași ; Corvinul — Rapid ; 
Dinamo—Jiul ; F.C. Constanța — 
A.S.A. ; Universitatea — F.C. Ar
geș ; Politehnica Timișoara—Steaua ; 
Sportul studențesc — S.C. Bacău ; 
F.C. Bihor — F.C.M. Reșița.

tul va sufla moderat, cu intensificări 
temporare pină la 40—60 km pe oră, ex- 
ceptînd zona de munte, unde va atin
ge viteze pină la 80—100 km pe oră, vis
colind pe alocuri zăpada. Temperatura 
va Înregistra o scădere în nordul țării. 
Minimele vor oscila intre minus 6 și 4 
grade, izolat mal scăzute in depresiuni, 
iar maximele intre minus 1 și 6 gra
de, mai ridicate la începutul interva
lului. In zona de munte precipitațiile 
vor fi sub formă de lapoviță și nin
soare. In București : Vreme in general 
umedă. Ceru! va fi mai mult acoperit, 
favorabil ploii slabe șl burniței, vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 

România este mai activ ca oricînd 
angrenată în fluxurile economice in
ternaționale, corespunzător cerințe
lor dezvoltării economiei naționale. 
Permiteți-mi să exprim întreaga 
mea recunoștință, a tuturor celor ce 
muncim în domeniul relațiilor eco
nomice externe secretarului general 
al partidului, care ne conduce in 
mod ferm și eficient pe linia reali
zării obiectivelor în acest domeniu 
important al activității noastre.

Știu că în munca mea nu am reu
șit întotdeauna să mă ridic la nivelul 
exigențelor imprimate de conducerea 
partidului. Doresc însă să asigur și 
cu acest prilej pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că nu voi precupeți nici 
un efort, voi depune întreaga ener
gie și pricepere pentru îmbunătăți
rea calitativă a activității, astfel în- 
cît să contribui în și mai mare mă
sură la înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de conducerea partidului și sta
tului. (Aplauze).

De la Direcția generală 
a drumurilor

Direcția generală a drumurilor in
formează că au fost luate o serie 
de măsuri pentru desfășurarea în 
condiții normale a circulației rutiere 
pe timpul friguros. Astfel, de-a lun
gul a mii de kilometri de drumuri 
naționale, acolo unde lucrările agri
cole au fost terminate, pe baza stu
diilor de mișcare a curenților de aer 
și precipitațiilor. întreprinse în anii 
precedents au fost instalate garduri 
de parazăpezi și au fost înființate 
143 puncte de aprovizionare cu com
bustibili, lubrifianți și materiale 
antiderapante. De asemenea, au fost 
create 207 baze de deszăpezire dotate 
cu utilaje de mare randament — 
autogredere, autofreze, tractoare 
speciale cu pluguri și împrăștietoare 
mecanice de sare. S-au luat măsuri 
pentru informarea operativă, de mai 
multe ori în cursul zilei, și transmi
terea la radio și în presă a oricăror 
schimbări intervenite în starea dru
murilor, pentru a preveni pe condu
cătorii auto.

Organele de resort anunță, tot
odată, că se mențin restricții totale 
de acces pe unele sectoare de dru
muri naționale, cum sînt Transfă- 
gărășanul (între Bilea Cascadă și 
punctul Capra de pe versantul su
dic al masivului), Oașa — Sugag și 
zona de la Obîrșia Lotrului.

(Agerpres)

Intre 5 și 12 decembrie se va des
fășura la Houston (S.U.A.) „Tur
neul campionilor" la tenis, concurs 
care reunește în fiecare an pe primii 
opt din clasamentul „Marelui pre
miu F.I.L.T.".

Conform regulamentului, cei opt 
finaliști au fost repartizați în două 
grupe preliminare. Din prima grupă 
fac parte mexicanul Raul Ramirez, 
argentineanul Guillermo Vilas, ame
ricanii Harold Solomon și Brian 
Gottfried. în grupa B vor juca spa
niolul Manuel Orantes, americanii 
Eddie Dibbs și Roscoe Tanner, pre
cum și polonezul Wojtek Fibak. Si-

Sezonul sportiv de
Iarna a sosit în zona înălțimilor 

montane din județul Brașov, acope
rind cu o mantie albă de zăpadă pîr- 
tiile de schi, drumurile și potecile de 
munte. In aceste zile, la Predeal și 
pe Postăvarul se schiază. Sezonul 
sportiv de iarnă a și început. Ne-am 
adresat unor cadre din conducerea 
unităților turistice și sportive din ju
deț cu întrebarea : Cum este pregă
tit noul sezon alb, ce măsuri s-au 
luat pentru a crea turiștilor și spor
tivilor condiții bune de practicare a 
sporturilor de iarnă, ce noutăți ofe
riți oaspeților ?

— In cazul Predealului — ne răs
punde tov. loan Goga, directorul 
O.J.T. — pregătirile sint încheiate. 
Vom putea găzdui un număr supli
mentar de turiști, cu 500—600 în plus 
față de anul trecut. De altfel, noul 
complex hotelier „Orizont", cu o ca
pacitate de 300 locuri, cu piscină, sală 
de gimnastică, club etc., va fi des
chis în cursul acestei luni.

Pîrtiile de pe Clăbucet au fost 
amenajate în sensul nivelării, cură
țirii și înierbării lor. Pentru începă
tori, pe lingă școala de schi existentă 
în zona Clăbucetului, se va crea o 
nouă școală în zona Cioplea. O atenție 
deosebită s-a acordat revizuirii și 
completării materialului sportiv la 
oele trei centre de închiriat cărora 
li se va alătura în curînd un al pa
trulea.

Să vedem cum stau lucrurile la 
Poiana Brașov. Și aici capacitatea 
de cazare va fi cu 850 locuri mai 
mare decît anul trecut. In curînd, va 
fi dat în exploatare un nou complex 
hotelier : „Ciucaș", cu peste 500

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plăcerea să vă 
transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

îmi exprim speranța că între statele noastre se vor dezvolta relații de 
colaborare reciproc avantajoase, în folosul țărilor și popoarelor noastre, al 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
cinci ani de cînd în 
partea răsăriteană a 
Peninsulei Arabice a 
luat naștere statul E- 
miratelor Arabe Uni
te. Creat prin unirea 
emiratelor Abu Dhabi, 
Dubai, Sharjah, Ras 
al Khaimah, Ajman, 
Umm al Quwain și 
Fujairah, tînărul stat 
a reușit, în scurt timp, 
să obțină însemnate 
succese în dezvoltarea 
economică și socială.

Petrolul, bogăția cea 
mai importantă a țării 
— care o plasează pe 
locul cinci printre pro
ducătorii din Orientul 
Mijlociu — este va
lorificat prin edi
ficarea unor uzine

proprii de rafinare și 
de Îngrășăminte chi
mice, veniturile reali
zate slujind dezvoltă
rii economiei naționa
le și diversificării ei 
crescînde. Procese în
noitoare au loc și in 
agricultură.

S-au obținut, de a- 
semenea, progrese în 
domeniile educației, 
sănătății și serviciilor 
sociale. S-a pus un 
stăruitor accent pe 
dezvoltarea formelor 
de învățămînt, orga
nizate în întreaga țară. 
A fost înființată pri
ma universitate și sint 
în construcție noi edi
ficii destinate învăță- 
mîntului superior.

Salutînd de la în

Cronica
Protocol. Miercuri după- 

amiază, la București a avut Ioc 
semnarea Protocolului între Minis
terul Energiei Electrice din Repu
blica Socialistă România și Ministe
rul Cărbunelui și Energiei din Repu
blica Democrată Germană în pro
blemele colaborării tehnico-științi- 
fice pe anii 1977 și 1978.

Documentul a fost semnat de că
tre Nicolae Mănescu, ministrul ener
giei electrice, și Klaus Siebold, mi
nistrul cărbunelui și energiei din 
R.D.G.

Telegrame. Cu PrUeiul Zilei 
naționale a Emiratelor Arabe Unite, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex- 

tuat pe locul secund în clasamentul 
„Marelui premiu F.I.L.T.", america
nul Jimmy Connors a renunțat să 
participe la turneu, fiind înlocuit cu 
Brian Gottfried,

în turneul final al probei de 
dublu bărbați sînt calificate patru 
cupluri. Ele vor juca direct în me
ciuri semifinale, după următorul 
program : Raul Ramirez (Mexic), 
Brian Gottfried (S.U.A.) — Ismail 
el Shafei (Republica Arabă Egipt). 
Brian Fairlie (Noua Zeelandă) ; 
Sherwood Stewart, Fred McNair 
(S.U.A.) — Mapuel Orantes, Juan 
Gisbert (Spania).

iarnă la munte
locuri. Baza sportivă a fost verifi
cată și pusă la punct. Patinoarul ar
tificial din Poiană, reamenajat, func
ționează încă din luna septembrie. 
Din cele relatate de ing. loan Furtu
nă, șeful secției de transport pe ca
blu, la Poiana ca și la Predeal, au 
fost amenajate din timp pîrtiile de 
schi, au fost verificate instalațiile de 
cablu : telecabina și teleschiurile. In 
cursul lunii decembrie aici în Po
iană, vor fi montate primele babi- 
schiuri.

In ce privește calendarul competi
țiilor sportive de iarnă, el va fi mai 
bogat decit iernile trecute. Din cele 
relatate de tov. Vasile Lăzăruț, prim- 
vicepreședinte al consiliului județean 
de educație fizică și sport, este pre
văzută o gamă de activități sportive 
de masă cum ar fi crosul popular de 
schi din Poiana Brașov (la care vor 
participa citeva mii de schiori ama
tori din toate categoriile), „Cupa sa
telor brănene", „Cupa Sirnea", „Șoi
mii Bîrsei", (destinată pionierilor), 
„Cupa Gaudeamus" pentru studenți 
și altele.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 1 DECEMBRIE 1976 :
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 

883 716 lei, din care : 131 734 lei
report.

Extragerea I : 2 20 29 17 43 12.
Extragerea a Il-a : 42 16 14 33 11. 

ceput cu căldură crea
rea noului stat. Româ
nia a stabilit cu Emi
ratele Arabe Unite re
lații de prietenie și 
colaborare, expresie a 
poziției consecvente a 
țării noastre de soli
daritate activă cu cau
za popoarelor arabe, 
cu lupta pentru inde
pendență și progres a 
tuturor popoarelor lu
mii. Relațiile econo
mice și cooperarea 
dintre cele două sta
te s-au dezvoltat rapid 
în acești ani, exis- 
tînd perspective favo
rabile pentru continua 
lor diversificare și am
plificare.

zilei
terne al E.A.U., Ahmed Khalifa Al- 
Suweidi.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Democrate Laos, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Phoune Sipraseuth, 
viceprim-ministru și ministrul aface
rilor extetne al acestei țări.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, a adresat prim- 
viceprim-ministrului și ministru al 
Forțelor Armate Revoluționare ale 
Republicii Cuba, comandant de divi
zie Raul Castro Ruz, o telegramă de 
felicitare cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate 
Revoluționare ale Republicii Cuba.

Sosiri. Noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Ca
nadei în Republica Socialistă Româ
nia, Joseph Elmo Thibault, a sosit 
la București.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Cen- 
trafricane ambasadorul acestei 
țări la București, Antoine Kezza, a 
oferit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, Suzana Gâdea, ministrul 
educației și invățămîntului, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, Ion St, 
Ion, secretar al Consiliului de Mi
niștri, alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Centrafricane, ambasado
rul acestei țări la București, Antoine 
Kezza, a vorbit miercuri seara la 
posturile noastre de radio și tele
viziune. (Agerpres)

»TIME": Computerele descifrează tainele trecutului
Pretutindeni pe glob sint încă atitea și atitea taine legate de civi

lizațiile dispărute in negura timpurilor. Cum poate veni tehnica mo
dernă în sprijinul celor ce se străduiesc să dezlege enigme ale tre
cutului — iată un fapt ilustrat prin articolul pe care-l reproducem 
după revista ,,TIME“.

„Cindva, orașul acesta era cea mai 
importantă așezare urbană din re
giune — un centru comercial înflo
ritor, cu impresionante monumente 
culturale și religioase, cu străzi for
fotind de oameni. Și, dintr-o dată, 
a fost abandonat. Pe parcursul unei 
Singure generații. cea mai mare 
parte a locuitorilor l-au părăsit — 
și. orașul falnic de odinioară, a luat 
chipul unei așezări fantomatice...

Nu e vorba de altceva decît de is
toria cunoscutului centru al civili
zației precolumbiene Teotihuacan 
(însemnînd, în aztecă, „sălașul zei
lor") — în urmă cu secole o metro
polă cu 200 000 de locuitori, situată 
la ci ți va zeci de kilometri spre 
nord-est de actuala capitală a Me
xicului. îndeobște, arheologii con
siderau Teotihuacânul — unde se 
înalță renumitele piramide ale Lu
nii și Soarelui — drept o localita
te cu specific religios pronunțat, 
locuită cu precădere de preoți și

Aniversarea unui episod glorios 

din istoria Cubei revoluționare 

La 20 de ani după debarcarea 

de pe „Granma"
în istoria luptei de eliberare na

țională și socială a poporului cu
banez ziua de 2 decembrie 1956 are 
o semnificație deosebită. In acea 
zi. un detașament armat de pa- 
trioți, în frunte cu Fidel Castro 
Ruz, a debarcat de pe nava „Gran
ma" pe coasta de sud a provinciei 
Oriente, în preajma orașului San
tiago. Străpungînd barajul de foc 
al trupelor dictatorului Batista, re
voluționarii au pătruns pină în 
munții Sierra Maestra, leagănul 
revoluției cubaneze. Acest act te
merar, căruia i-a urmat o intensă 
activitate politico-organizatorică re
voluționară, a dinamizat mișcarea 
insurecțională declanșată cu peste 
trei ani în urmă, la 26 iulie 1953 
— odată cu vestitul asalt împotriva 
fortăreței Moncada — împotriva 
regimului antidemocratic. în jurul 
nucleului de luptători din Sierra 
Maestra s-au strîns, in scurtă vre
me, forțele progresiste și democra
tice ale țării, sporind și consolidînd 
neîncetat rîndurile detașamentelor 
de partizani.

In focul luptelor împotriva reac- 
țiunii interne, sprijinită de cercuri 
imperialiste din afară, formațiunile 
de partizani s-au transformat în
tr-o puternică armată de eliberare. 
Prin lupta eroică purtată pe în
treg teritoriul țării, patrioții cuba
nezi au reușit să răstoarne, în pri
ma zi a anului 1959, regimul dic
tatorului Batista, instaurînd pu
terea populară pe pămîntul însîn- 
gerat al Cubei. De atunci, în fie
care an, 2 decembrie, ziua debarcă
rii de pe „Granma". este marcată 
ca Zi a Forțelor Armate Revolu
ționare ale Republicii Cuba.

Aniversarea acestei zile are loc, 
în acest an, în condiții deosebite : 
astăzi Adunarea Națională va alege 
Consiliul de Stat, desemnînd. tot
odată, pe președintele acestuia — 
care va îndeplini simultan atit 
funcția de șef al statului, cit și pe 
aceea de șef al guvernului — pas 
decisiv pe calea desăvîrșirii pro
cesului de institutionalizare a pu
terii populare în Cuba.

Poporul cubanez întîmpină aces
te evenimente cu un bilanț rodnic 
de realizări pe toate tărîmurile 
vieții sociale. Angajați cu hotărire 
pe calea edificării orînduirii noi, 
socialiste, oamenii muncii cuba
nezi, sub conducerea Partidului Co
munist, obțin izbînzi de seamă în 
dezvoltarea economiei, științei și 
tehnicii, învățămintului și culturii. 
Primul Congres al comuniștilor 
cubanezi, care a avut Ioc la sfîr- 
șitul anului trecut, a adoptat pri

mul plan cincinal al acestei țări, 
care pune accentul pe făurirea 
unei puternice baze industriale. 
Prin munca plină de abnegație a 
oamenilor muncii din Cuba revo
luționară, au fost date în funcțiune 
noi obiective economice, între care 
trei fabrici de ciment, s-a lărgit 
capacitatea unui șir de termocen
trale, s-au deschis noi șantiere — 
dintre care se desprinde, prin în
semnătatea sa, cel al autostrăzii 
centrale, în lungime de aproape 
1 000 km, care va uni Havana da 
Santiago de Cuba — s-a intensifi
cat construirea de locuințe, școli 
și alte instituții de interes social- 
cultural, multe dintre ele purtînd 
cu mîndrie numele navei de pe 
care au debarcat, cu două decenii 
în urmă, patrioții cubanezi, nume 
ce a fost atribuit, după cum se 
știe, și organului central de presă al 
P.C. din Cuba.

Puternic atașat cauzei socialismu
lui, poporul român dă o înaltă apre
ciere succeselor dobîndite de oa
menii muncii cubanezi, în opera de 
edificare a socialismului, în activi
tatea de consolidare și dezvoltare a 
cuceririlor lor revoluționare. Deși 
situate la mari distanțe, popoarele 
român șl cubanez sînt strîns apro
piate prin comunitatea de orînduire, 
de ideologie, prin aspirațiile co
mune ale luptei pentru triumful so
cialismului, păcii și progresului în 
lume. Relațiile de prietenie fră
țească și solidaritate militantă, de 
colaborare și întrajutorare tovără
șească dintre țările și popoarele 
noastre cunosc o evoluție ascen
dentă în cele mai variate domenii. 
Un rol de însemnătate istorică în 
cronica raporturilor bilaterale îl au 
legăturile strînse dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, întilnirile și convor
birile fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
înțelegerile intervenite cu aceste 
prilejuri au marcat momente de o 
importanță hotărîtoare pentru con
tinua amplificare și diversificare a 
colaborării româno-cubaneze, spre 
binele ambelor popoare, contri
buind. în același timp, la întărirea 
solidarității țărilor socialiste, la 
cauza generală a socialismului și 
păcii în lume.

Pentru poporul nostru, sărbătoa
rea de astăzi a poporului cubanez 
prieten este un prilej fericit de a-i 
adresa un cald salut frățesc și ura
rea, izvorîtă din inimă, de a dobîn- 
di noi și mari victorii în munca 
pusă în slujba propășirii continuo a 
patriei sale socialiste.
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litică și economico-socială a ță
rii, trecerea la edificarea socie
tății socialiste. Ambasadorul a re
levat, de asemenea, importanța 
solidarității internaționale manifes
tate de țările socialiste, de forțele 
progresiste și clasa muncitoare din 
întreaga lume pentru consolidarea 
cuceririlor revoluționare în Cuba.

Vorbitorul s-a referit la solidari
tatea manifestată de Partidul Co
munist Român, de România socia
listă, de poporul român cu lupta 
poporului cubanez, cu prima țară 
socialistă din America Latină. El a 
subliniat, în context, relațiile strînse 
statornicite între Partidul Comunist 
din Cuba și Partidul Comunist 
Român, între țările și popoarele 
noastre.

(Agerpres)

le-â permis să constate, printre alte
le, dacă un anume loc adăpostea casa 
vreunui preot, locuința unui mește
șugar sau prăvălia unui comerciant. 
In același timp, a prins contur și 
imaginea de ansamblu asupra dez
voltării în acele vremi a orașului.

A rezultat astfel un fascinant ta
blou al acestui vechi centru urban. 
Așa cum susțin specialiștii, oamenii 
din Teotihuacăn locuiau în clădiri 
cu un singur cat, înconjurate de 
curți mari. Clădirile, fiecare adăpos
tind în jur de 100 de persoane, 
erau arareori dispuse în ansambluri 
net separate, căci în Teotihuacăn nu 
se făcea practic distincție între clasele 
sociale. Caracteristic pentru oraș era 
tocmai amestecul de clase și pro
fesii, prefigurînd o societate mult 
în avans față de formațiunile so
ciale oontemporane. Or, se pare că 
tocmai acest lucru i-a conferit ma
rele prestigiu de care s-a bucurat 
la un moment dat.

In orice caz, folosirea computere
lor în sprijinul cercetărilor arheo
logice a deschis perspective fasci
nante în ce privește studierea evo
luției societății omenești în această 
parte a lumii".

• AL CINCILEA 
CONTINENT IN PERI
COL? Cel de-al cincilea con
tinent, Australia, se află în pe
ricol, avertizează specialiștii in 
ecologie din această parte a lu
mii. Intr-adevăr, de cînd euro
penii au pus pentru prima dată 
piciorul pe aceste meleaguri, cu 
două secole în urmă, pășunatul 
nerațional a dus la distrugerea 
stratului superior fertil al solu
lui pe o adincime de aproape 
15 cm ! De asemenea, ca ur
mare a defrișărilor au fost dis
truse aproape o treime din su
prafețele împădurite ; un sfert*  
din numărul cangurilor și al al
tor marsupiale, specifice conti
nentului, au dispărut, iar sute 
de specii de plante, rezultat al 
unei evoluții de mii și mii de 
ani, sint pe punctul de a dis
părea și ele. In fine, la Sydney 
și Melbourne, gradul de poluare 
a aerului și apei a atins niveluri 
care pot rivaliza cu acelea din 
Tokio și Chicago. „Pur și sim

plu am comis crime de neier
tat împotriva naturii", a decla
rat Milo Dunphy, vicepreședin
te al Fundației pentru apărarea 
mediului înconjurător din Aus
tralia, cerind autorităților să ia 
măsuri energice, cit mai este 
timp, pentru a se pune capăt 
atitudinii nesăbuite față de 
„zestrea" celui de-al cincilea 
continent.

• DIN NOU DES
PRE GLACIAȚII. Modifi- 
cările climatice pe termen 
lung depind de evoluția orbitei 
planetei noastre în jurul Soare
lui. Bazîndu-se pe această teo
rie enunțată încă cu peste pa
tru decenii in urmă, un grup 
de geologi britanici și ameri
cani sint de părere că în 
emisfera nordică se pregătește o 
nouă perioadă glaciară. Ca și 
celelalte glaciații din ultimii 
500 000 de ani, noua perioadă se 
va datora unei ușoare schim
bări a orbitei terestre în raport 
cu Soarele — fenomen ce a-

trage după sine o distribuție di
ferită a radiațiilor solare. Probe 
in favoarea acestei teorii au 
fost furnizate de studierea va
riațiilor geochimice și a abun
denței microorganismelor în 
sedimentele de pe fundul mări
lor ; s-au putut astfel stabili 
cicluri de 21 000, 42 000, 100 000 
de ani care coincid cu schimbă
rile orbitei Pămîntului.

• „CORESPONDENT 
DE PACE". Un album foto
grafic — apărut recent în occi
dent, la Paris — care nu iși 
propune să prezinte fațada au
rită a „societății de consum", 
vitrinele sale strălucitoare. Dim
potrivă, sint înfățișate aspecte 
din viața oamenilor simpli, 
umili din India, din Peru, din 
Spania, din Franța și din alte 
locuri, a celor mulți și obidiți, 
fără a căror muncă nu ar fi fost 
posibil progresul civilizației 
umane. Tocmai prin faptul că 
pune pe primul plan viața de 
zi cu zi, munca modestă și te-
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nace a omului de pretutindeni, 
albumul de fotografii al lui 
Edouard Boubat se bucură de 
un deosebit succes de public. 
Albumul, scrie „Nouvel Obser- 
vateur", reflectă o viziune re
voluționară a artei fotografice, 
arta unui „corespondent de 
pace", cum, printr-o fericită 
metaforă, l-a denumit pe 
Boubat cunoscutul poet Jacques 
Prevert.

• CONFLICT POȘ
TAL între autoritățile vest-ger- 
mane și Ambasada Statelor Uni
te Ia Bonn : pe corespondența 
obișnuită expediată de aceasta 
nu erau aplicate mărcile emise 
în R.F.G., ci două ștampile : cea 
a serviciului diplomatic ameri
can și cea a trupelor americane 
staționate în Germania federa
lă. Procedeul reprezenta o ile
galitate, deoarece numai unită

țile militare străine din R.F.G. 
sînt scutite — potrivit normelor 
blocului atlantic — de fran- 
carea corespondenței cu timbre 
ale acestei țări. A fost nevoie 
să intervină înseși ministerele 
vest-germane ale poștelor și a- 
facerilor externe. Comentariul 
unui purtător de cuvînt de la 
Bonn : „Se interpretează exce
siv regulamentele din cadrul 
pactului N.A.T.O.".

• TURISM LA MA
REA ROȘIE. Din ^nuarie 
viitor, regiunea Mării Roșii va 
reintra în circuitul turistic — 
au anunțat la Cairo autoritățile 
de resort egiptene. Considerată 
zonă militară după războiul 
arabo-israelian din 1967, în con
dițiile noi intervenite, care au 
permis, printre altele, cum se 
știe, redeschiderea, cu circa un 
an și jumătate în urmă, a Ca

nalului Suez, regiunea Mării 
Roșii va fi din nou accesi
bilă turiștilor de peste hotare, 
veniți să admire, pe lîngă fai
moasele vestigii arheologice ale 
Egiptului, și frumusețile natu
rale ale acestei țări.

• UN JOC NOU 
DE... 4 500 DE ANI. 
După patru milenii și jumătate 
de uitare, iată că un străvechi 
joc, cu care își treceau vremea 
sumerienii, reînvie și cîștigă a- 
matori. „Jocul regesc din Ur“, 
descoperit de către arheologii 
britanici încă în anul 1927, în 
orașul-stat Ur (în sudul Iraku
lui de azi), se compune dintr-o 
tablă împărțită în 20 pătrate 
diferit ornamentate cu scoici, 
calcar și diverse intarsii. După 
ce timp de aproape cinci de
cenii a fost admirat la „British 
Museum", ca exponat rar, pen
tru valoarea sa artistică, acum 
un ziarist englez i-a reconstituit 
regulile de joc, „tabla regeas
că", multiplicată, puțind fi gă

sită în rafturile magazinelor 
londoneze.

• „FIȘIER DE VOCI". 
Ca și amprentele digitale — 
unice la fiecare individ — vo
cea umană e distinctă de la per
soană la persoană și, ca atare, 
imposibil de „contrafăcut". Iată 
de ce, în R.F.G., se preconi
zează ca în operațiunile de pla
tă bancare să se facă uz de 
„amprenta" vocală, pentru a se 
stăvili sustragerile de bani sau 
acțiuni prin semnături false, 
tot mai numeroase în anii din 
urmă. Cercetările efectuate în 
prezent au in vedere punerea 
la punct a unui sistem optim 
de identificare a glasului uman. 
Conform proiectului, ar urma 
să se creeze un „fișier compu
terizat". In momentul prezen
tării vreunei persoane la ghi
șeu, casierul va putea să veri
fice dacă vocea solicitantului 
este identică celei înregistrate 
în fișierul sui-generis, cores- 
punzînd respectivului nume.

• COMPOZIȚIA A- 
PEI DE BĂUT SI IN- 
FARCTUL. In regiunile din 
răsăritul Finlandei, cazurile de 
infarct miocardic sînt aproape 
de două ori mai numeroase de
cît în zonele apusene ale țării. 
Fenomenul apare straniu oame
nilor de știință, deoarece modul 
de viață al populației care plă
tește un greu tribut acestei ma
ladii nu se deosebește substan
țial de acela al restului locui
torilor. Cercetările au dus la 
descoperirea unui factor natural 
specific în părțile estice ale Fin
landei : apa de băut de aici con
ține mai mult potasiu, cupru, co
balt, nichel și bariu decît în apu
sul țării (unde predomină calciul, 
fluorul, magneziul, sodiul și 
cromul). Rămîne de elucidat 
dacă și in ce măsură infarctul 
poate fi un rezultat al compozi
ției apei și al interacțiunii ei cu 
alți factori care favorizează bo
lile coronariene.
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INSTALAREA NOULUI PREȘEDINTE
AL STATELOR UNITE MEXICANE

Excelenței Sale
Domnului JOSE LOPEZ PORTILLO

Președintele Statelor Unite Mexicane
Cu prilejul preluării de către dv. a mandatului de președinte al Statelor 

Unite Mexicane doresc să vă adresez calde felicitări și urări de succes, iar 
poporului mexican, prieten multă prosperitate și fericire.

îmi exprim satisfacția pentru bunele relații de prietenie și colaborare 
care s-au dezvoltat intre România și Mexic, în spiritul înțelegerilor convenite 
între statele noastre. Sînt ferm convins că in viitor raporturile româno-me- 
xicane se vor extinde in domeniile politic, economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte _ domenii, ca și pe tărimul vieții internaționale, spre binele 
popoarelor român și mexican, in interesul păcii și colaborării, al clădirii 
unei noi ordini economice in lume.

*

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager- 
pres). — Miercuri, 1 decembrie, Jose 
Lopez Portillo a depus jurămintul 
în calitate de președinte al Statelor 
Unite Mexicane. Jose Lopez Portillo 
a_ fost desemnat pentru cea mai înal
tă magistratură a țării în urma ale
gerilor din iulie 1976.

în cadrul ceremoniei solemne, des
fășurată la Auditoriul Național din 
Ciudad de Mexico, Jose Lopez Por
tillo a preluat însemnele preziden-

Jose Lopez Portillo s-a născut la 
16 iunie 1920. Este licențiat in drept 
al Universității Naționale autono
me din Mexic. A desfășurat o largă 
activitate in cadrul Partidului Re
voluționar Instituțional, de gu

„Comerțul intereuropean — 

fără discriminări și obstacole"
GENEVA 1 (Agerpreș). — La Ge

neva se desfășoară cea de-a XXV-a 
sesiune a Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului al Comisiei econo
mice pentru Europa a O.N.U. Luind 
cuvînțul în cadrul lucrărilor, repre
zentantul României a subliniat că 
România promovează o politică 
largă de colaborare economică cu 
toate țările lumii. Vorbitorul a arătat, 
totodată, că relațiile comerciale ale 
țării noastre cu țările cu economie 
de piață au întîmpinat unele difi
cultăți, ele nefiind numai o conse
cință a recesiunii economice, ci și a 
tratamentului uneori discriminatoriu 
și condițiilor de acces create produ

MOSCOVA

Convorbiri 
sovieto-americane

MOSCOVA 1 (Agerpreș). —• 
Miercuri s-au Încheiat, la Moscova, 
lucrările celei de-a 4-a sesiuni a 
Consiliului economic și comercial 
amerîcano-soviet.ic. la care au tost 
examinate perspectivele dezvoltării 
colaborării sovieto-americane in di
ferite domenii. Rezoluția sesiunii 
relevă că raporturile economice și 
comerciale reciproce sînt avanta
joase pentru ambele țări și consti
tuie un element important și nece
sar pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre ele. în perioada 1971—1975, 
volumul comerțului dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. a crescut de la 184 milioa
ne la 1,6 miliarde ruble — rela
tează agenția T.A.S.S.

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
William Simon, ministrul finanțelor 
al S.U.A., aflat la Moscova cu pri
lejul sesiunii consiliului, și a exami
nat cu aceșta probleme privind re
lațiile economice și comerciale so
vieto-americane, precum și alte as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

țiale de la fostul șef al statului me
xican, Luis Echeverria, al cărui 
mandat a expirat la 1 decembrie. Au 
participat membrii guvernului și ai 
parlamentului, alte oficialități mexi
cane, precum și peste 1 000 de invi
tați, reprezentînd 102 țări ale lumii. 
Din partea României a participat o 
delegație oficială condusă de tovară
șul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

vernământ, definind in cursul ani
lor o serie de funcții in guvern. 
Desemnat anul trecut drept can
didat al P.R.I. la funcția supremă 
in stat. Jose Lopez Portillo obține 
in alegerile prezidențiale 90 la sută 
din Voturile exprimate.

selor românești pe piețele respec
tive.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
„în condițiile actuale, cînd comerțul 
european este chemat să constituie 
un element activ de depășire a stă
rii de divizare a Europei, de întărire 
a climatului de destindere și coope
rare intre națiuni, se impune adop
tarea de măsuri practice, în vederea 
eliminării sau reducerii obstacolelor 
de orice natură din calea comerțului 
intra-european, pentru facilitarea, 
promovarea și diversificarea schim
burilor comerciale între toate țările 
membre ale comisiei, pentru așeza
rea acestora pe principii juste și e- 
chitabile.

Pentru o pace justă și dreaptă 
în Orientul Mijlociu 

Intervenția reprezentantului României 
în Consiliul de Securitate

Consiliul de Securitate al O. 
lungească cu incă 6 luni; pină l 
însărcinate cu supravegherea 
Israel. .

Cu acest prilej. Consiliul de Secu
ritate, exprimîndu-și preocuparea 
față de situația de încordare care 
există în această zonă, a subliniat 
necesitatea urgentă de a fi continuate 
și intensificate eforturile în vederea 
instaurării unei păci juste și durabile 
in Orientul Mijlociu și a cerut părți
lor interesate să pună imediat in apli
care Rezoluția 338 (1973) a consiliului.

Luind cuvînțul. reprezentantul Ro
mâniei, ambasadorul Ion Datcu, a 
arătat că O.N.U. trebuie să joace un 
rol mai important în eforturile vi- 
zind realizarea unei reglementări po
litice globale a situației din Orientul 
Mijlociu. în acest sens, el a subliniat 
necesitatea ca O.N.U. să contribuie 
mai activ la reconvocarea Conferin
ței de pace de Ia Geneva, să participe 
Ia lucrările acesteia și să încurajeze 
inițiativele destinate să relanseze pro
cesul negocierilor dintre părțile im-

Sesiunea Comitetului Permanent
al celei de-a patra Adunări Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
PEKIN 1 (Agerpreș). — în marea 

Sală a Poporului din Pekin s-au des
chis, in prezența conducătorilor par
tidului și statului chinez, lucrările Ce
lei de-a treia sesiuni a Comitetului 
Permanent al celei de-a patra Adu
nări Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze — informea
ză agenția China Npuă. -

în cadrul ședinței din prima zi a 
lucrărilor a luat cuvînțul U De, vice
președinte al Comitetului Permanent, 
care a rostit o cuvîntare de salut la 
adresa tovarășului Hua Kuo-fen, cu 
prilejul numirii sale în funcțiile de 
președinte al C.C. al P.C. Chinez și 
președinte al Comisiei militare a C.C. 
Totodată, vorbitorul a apreciat ca o 
mare victorie zdrobirea complotului 
grupului antipartinic Huan Hun-uen,

Un proiect de rezoluție adoptat de Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. 

subliniază

Necesitatea unor masuri eficace 
în domeniul dezarmării

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
pentru probleme politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat, prin consens, un proiect 
de rezoluție, inițiat de a România, 
împreună cu alte state, privind ne
cesitatea unor măsuri eficace pentru 
realizarea scopurilor și obiectivelor

adoptată ia atitudine 
ia de rezultate concrete

Deagniului Dezarmării al Națiunilor 
Unit>SQ970—1580).

Rjzonrția 
fața de lif^i 
in negocierile de dezarmare și cere 
tuturor statelor, precum și organis
melor care se ocupă de problemele 
dezarmării să plaseze în centrul 
preocupărilor lor adoptarea de mă
suri eficace pentru oprirea cursei 
înarmărilor, în special in domeniul 
nuclear, pentru reducerea cheltuieli
lor militare, si realizarea de progrese 
pe calea dezarmării generale și 
complete.

Luind cuvînțul in legătură cu acest 
proiect de rezoluție, reprezentantul 
țării noastre a arătat că din analiza 
efectuată in cadrul O.N.U. rezultă 
că, în perioada care a trecut de la 
proclamarea anilor '70 drept Dece
niu al Dezarmării, cheltuielile mili
tare in întreaga lume au continuat 
să crească într-o spirală alarmantă, 
iar negocierile de dezarmare, în 
ciuda eforturilor depuse de nume-

N.U. a hotărit, la 30 noiembrie, să pre- 
a 31 mai 1977, mandatul forțelor O.N.U: 
dezangajării militare dintre Siria și

plicate în conflict. Reprezentantul 
țării noastre a exprimat speranța că 
noua prelungire a mandatului forței 
O.N.U. din Golan va fi folosită în 
mod corespunzător de toate părțile 
interesate, în direcția intensificării 
eforturilor pentru găsirea unor so
luții negociate pentru ansamblul pro
blemelor Orientului Mijlociu și in
staurării unei păci juste și durabile 
în această zonă.

★
CAIRO. La 11 decembrie va înce

pe vizita oficială în Egipt a pre
ședintelui Siriei, Hafez Al Assad. 
Convorbirile dintre președintele E- 
giptului, Anwar El Sadat, și pre
ședintele sirian, Hafez Al Assad, se 
înscriu în cadrul eforturilor angaja
te în urma reuniunilor la nivel înalt 
de la Riad și Cairo în direcția solu
ționării conflictului din Orientul A- 
propiat.

Cian Ciun-ciao, Cian Cin și Iao Uen- 
iuan, s-a referit la obiective majore 
care stau în prezent în fața partidului 
comunist și statului chinez, la neces 
sitatea întăririi unității și coeziunii 
partidului, a apărării centralismului 
democratic și a dezvoltării stilului 
său de muncă, care cere integrarea 
teoriei cu practica, făurirea unor le
gături strînse cu masele, întărirea 
spiritului de organizare și a discipli
nei, pentru a repurta noi victorii și 
mai mari.

Președintele Hua Kuo-fen. în nu
mele C.C. al P.C. Chinez, a propus 
numirea tovarășei Ten In-ceao în 
funcția de vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al actualei A- 
dunări Naționale a Reprezentanților 
Populari.

Lucrările sesiunii continuă.

roase state, nu au înregistrat rezul
tate concrete.

Referindu-se la unul din obiecti
vele fundamentale ale deceniului — 
elaborarea unui program de dezar
mare — vorbitorul a arătat că deși 
numeroase state au avansat idei con
crete — România prezentînd, la se
siunea a XXX-a a Adunării Gene
rale un document de poziție pe a- 
ceastă temă, care poate constitui 
baza unui program complet de dezar
mare -r Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva nu a reușit să reali
zeze nici în acest domeniu rezul
tate concrete. Reprezentantul țării 
noastre s-a pronunțat pentru adop
tarea unor măsuri urgente și efec
tive, care să conducă cu . adevărat 
la realizarea scopurilor și obiecti
velor Deceniului Dezarmării.

Condamnare a colaborării 
cu regimurile rasiste 
din Africa australă

NAȚIUNILE UNITE. — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat — cu 
97 voturi pentru, 11 împotrivă și 28 
de abțineri — o rezoluție care con
damnă colaborarea cu regimurile ra
siste din Africa australă, în special * 
în domeniile economic, militar și 
nuclear.

Rezoluția condamnă folosirea abu
zivă a dreptului de veto în Consiliul 
de Securitate de către unele state 
membre „împotriva exercitării de că
tre africanii oprimați a drepturilor 
lor umane". Totodată, ea cere Con
siliului de Securitate să instaureze 
un embargo total asupra livrărilor de 
arme și materia] militar Republicii 
Sud-Africane.

Festivitățile din 
capitala Beninului

COTONOU 1 (Agerpreș). — Luind 
cuvintul la Cotonou în cadrul festi
vităților organizate cu prilejul ani
versării unui an de la proclamarea 
Republicii Populare Benin și crearea 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului, Mathieu Kerekou, președin
tele Comitetului Central al P.R.P.B., 
președintele țării, a relevat că Be
ninul a optat pentru calea prefaceri
lor social-economice, a instaurării 
unei autentice democrații populare și 
a luptei consecvente împotriva impe
rialismului.

Președintele Mathieu Kerekou a 
subliniat că cele două evenimente 
aniversate au constituit un punct de 
cotitură in istoria țării, care în dez
voltarea sa Urmează să fie călăuzită 
de principiile^ socialismului științific, 
ale marxism-leninismului.

R. P. ANGOLA
PRIMITĂ ÎN 0. N. U.

Republica Populară Angola a 
devenit miercuri cel de-al 
146-lea membru cu drepturi de
pline al Organizației Națiunilor 
Unite. Cererea de admitere în 
O.N.U. prezentată de Guvernul 
R.P. Angola a fost aprobată de 
Adunarea Generală. în prealabil, 
conform procedurii O.N.U., Con
siliul de Securitate a recoman
dat admiterea în organizație a 
tinărului stat african. Intrarea 
Republicii Populare Angola în 
rindul membrilor Națiunilor 
Unite reprezintă o nouă și im
portantă recunoaștere pe plan 
internațional a victoriei po
porului angolez, care și-a do- 
bindit independența la capătul 
unei îndelungate lupte împotriva 
oprimării coloniale.

★

O delegație guvernamentală 
angoleză se află in vizită la Li
sabona. Armenio Ferreira, con
ducătorul misiunii M.P.L.A. din 
capitala Portugaliei, a arătat că 
legăturile dintre cele două țări 
sint caracterizate de un climat 
„de înțelegere și prietenie de
osebit de cordiale" — transmite 
agenția A.N.O.P.

„Situația din Spania 
nu poate fi soluționată 

fără participarea 
partidelor muncitorești**  
Declarațiile secretarului 

general al P.C.S.
MADRID. — Opoziția de stingă, 

care a hotărit să se abțină în ca
drul referendumului asupra refor
mei politice din Spania, ar fi putut 
vota favorabil dacă guvernul ar fi 
acordat un minimum de libertăți 
democratice, se arată într-o decla
rație de presă a secretarului general 
al Partidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, apărută la Madrid.

Votul opoziției democratice ar fi 
reprezentat un vot împotriva dicta
turii și transformarea referendumu
lui „într-o consultare pentru demo
crație", a subliniat Carrillo, dar gu
vernul spaniol continuă să ignore 
existența partidelor politice. Secre
tarul general al P.C. din Spania a 
menționat, in continuare, că dacă 
referendumul reprezintă „un joc 
pseudodemocratic", în spatele lui 
se profilează o situație econo
mică gravă, care poate degenera și 
mai mult. Această situație — a ară
tat Carrillo — „nu mai poate fi so
luționată de franchiști, fără partici
parea partidelor muncitorești și a 
adevăratelor sindicate".

★

La San Sebastian și Pamplona au 
avut loc manifestații in semn de pro
test față de asasinarea unui tînăr de 
către un membru al gărzii civile. 
Peste o mie de persoane, scrie agen
ția France Presse, s-au adunat în 
cartierul vechi al orașului. Ele au fost 
împrăștiate de poliție, care a făcut 
uz de grenade cu gaze fumigene.

în același timp, la Eibar, în apro
piere de San Sebastjan, au avut loc 
noi demonstrații organizate în fa
voarea acordării unei amnistii gene
rale și a eliberării deținuților basci.

ZIUA NAȚIONALĂ A LAOSULUI

Tovarășului KAISONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

Aniversarea unui an de la proclamarea Republicii Democrate Populare 
Laos ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră, Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, guvernului și întregului popor laoțian prieten calde 
felicitări și cele mai sincere urări de prosperitate și pace.

Victoria obținută de poporul laoțian în lupta grea, plină de sacrificii, 
împotriva dominației imperialiste și reacțiunii interne, pentru dreptul de a 
se dezvolta liber, de a fi stăpin pe destinele sale, a deschis o nouă pagina 
în istoria Laosului. In prezent, sub conducerea Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, oamenii muncii din țara dumneavoastră își consacră toate 
eforturile lichidării urmărilor exploatării colonialiste, consolidării indepen
denței naționale, dezvoltării economice a patriei, făuririi noii orinduiri so
ciale.

Ne exprimăm convingerea că. acționînd în spiritul documentelor semnate 
și al înțelegerilor convenite la București, vom asigura dezvoltarea continuă 
a relațiilor de1 prietenie, solidaritate și cooperare multilaterală dintre Româ
nia și Laos, vom adinei și întări colaborarea rodnică dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar Laoțian, spre binele celor două 
popoare ale noastre, în interesul tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei 
socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

La Vientiane, 
in primul an al republicii
Cu ani în urmă, în grotele, din 

Sam Neua, în nord-estul Laosului, 
unde se afla cartierul general al 
mișcării de eliberare, luptătorii 
patrioți visau la întoarcerea pe 
malurile Mekongului. Nu știau 
cind va sosi ceasul în care Laosul 
va deveni în întregime liber, dar 
aveau certitudinea că așa se va în- 
timpla. Și acest ceas a venit. La 
2 decembrie 1975, încununînd lupta 
dirză, plină de sacrificii împotriva 
intervenției străine, purtată de po
porul laoțian timp de 30 de ani, 
sub conducerea avangărzii sale 
revoluționare, Partidul Popular Re
voluționar Laoțian (P.P.R.L.), a 
fost proclamată Republica Demo
crată Populară Laos. Din acel mo
ment. Laosul a 
trecut la con
struirea unei vieți 
noi.

Anul care a 
trecut de la pro
clamarea republicii constituie, desi
gur, un răstimp extrem de scurt. Și 
totuși schimbările sînt peste tot 
vizibile. întregul popor este antre
nat în vasta activitate de lichidare 
a urmărilor dominației imperialiste, 
ale exploatării coloniale, de întă
rire a independenței și asigurare a 
unei dezvoltări economico-sociale 
de sine stătătoare. Se muncește cu 
elan sub conducerea P.P.R.L. in ve
derea transpunerii în viață a Pro
gramului de acțiune pentru viitorul 
imediat, stabilit conform orientări
lor trasate de Congresul repre
zentanților populari din întreaga 
țară. Succesele sînt evidente. Din 
cele aproximativ 150 de obiective 
mai importante existente, peste 
două treimi și-au reluat producția, 
intre care hidrocentrala de la Nam 
Ngum și termocentrala din Vien
tiane, atelierele mecanice, între
prinderile forestiere ș.a.

Examinînd rezultatele după pri
mele șase luni in activitatea de 
restabilire a agriculturii distruse 
de război, P.P.R. Laoțian și guver
nul laoțian au pus în fața întregii 
țări sarcina realistă de a-și asi
gura produsele alimentare din re
surse proprii.

La Vientiane și în întreaga țară 
se simte e atmosferă nouă. 
Pe Sam Sen Thay a dispă
rut fauna pestriță alcătuită nu
mai cu puțin timp înainte din

însemnări de călătorie

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România 

traficanți de droguri și aventurieri 
de tot soiul ; au fost interzise tri- 
pourile, fumoarele de opiu și ce
lelalte localuri de tristă faimă din 
trecut. O importantă victorie pe 
frontul economic a fost obținută 
în luna iunie prin înfăptuirea re
formei monetare, care a neutrali
zat activitatea speculanților, în 
special din afară, deținători de 
kipi — moneda națională.

Pe întreg cuprinsul Laosului s-a 
întărit puterea populară exercitată 
prin intermediul comitetelor revo
luționare, care asigură participarea 
nemijlocită a muncitorilor și țăra
nilor la conducerea republicii.

Notînd cu satisfacție aceste 
realizări, pentru gazetarul român 

care vizitează 
Laosul este rin 
motiv de bucurie 
să constate pre
țuirea de care se 
bucură în această 

țară România socialistă, politica 
partidului nostru de solidaritate și 
sprijin multilateral acordat poporu
lui laoțian în anii grei ai luptei 
contra intervenției imperialiste, 
pentru unitate națională.

După cum se știe, în noua etapă 
a istoriei Laosului, după victoria 
deplină a revoluției național-de- 
mocratice, relațiile româno-laoție- 
ne s-au ridicat pe un plan supe
rior, fiind puternic stimulate de 
v.izi.ta făcută .anul trecut în țara 
noastră de tovarășul Kaisone 
Phomvihane, secretar general al C.C. 
al P.P.R.L., prim-ministru al Guver
nului R.D.P. Laos, de convorbirile 
prietenești avute, cu acest prilej, 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
convorbiri care au deschis acestor 
relații noi și largi orizonturi, din 
cele mai fertile.

Și este convingerea reciproc 
împărtășită a celor două po
poare — pusă în evidență și de 
orice popas pe meleagurile lao- 
țiene — că dezvoltarea pe mai 
departe a i colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democrată Populară Laos, 
pe temelia solidarității militante, 
slujește pe deplin intereselor ro
mânești și laotiene, cauzei generale 
a progresului și păcii.

Petru PETRA

Să se pună capăt acțiunilor agresive 

ale rasiștilor rhodesieni 

împotriva Mozambicului I
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Știrile sosite în aceste zile din Mo- 
zambic informează despre eroismul 
cu care forțele armate ale țării, spri
jinite de întregul popor, resping ac
țiunile agresive declanșate de regi
mul minoritar rasist din Rhodesia.

Așa cum se știe, încâlcind flagrant 
integritatea teritorială a Republicii 
Populare Mozambic, sfidind princi
piile dreptului și moralei internațio
nale, rasiștii rhodesieni au declanșat, 
la începutul lunii trecute, o interven
ție armată împotriva Mozambicului, 
trimițînd in provinciile Gaza și Tete 
trupe care s-au dedat la uciderea 
unui mare număr de cetățeni paș
nici, au distrus sate întregi, poduri 
și șosele, căi ferate, depozite de ali
mente și alte obiective civile. Izgo
nite cu pierderi grele din această 
zonă, trupele rasiste și-au reluat zi- a 
lele trecute incursiunile piraterești, 
de astă dată în provincia sudică a 
Mozambicului, unde folosesc, ca și in 
cursul primei operațiuni. bombar
diere, artilerie grea și blindate. La 
distanță de zeci de kilometri în inte
riorul frontierelor mozambicane, au 
fost lansate unități de parașutiști, 
echipate cu armament modern, care 
săvirșesc adevărate acte de vanda
lism.

Faptul că acțiunile agresive ale 
regimului de la Salisbury au coincis 
cu inițierea Conferinței de la Ge
neva privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei, și s-au întețit ulterior, 
denotă intenția rasiștilor de a sabota 
găsirea unei soluții realiste proble
melor transferării puterii către un 
guvern al majorității africane, con- 
sacrîndu-se astfel recunoașterea 
drepturilor poporului Zimbabwe.

Este semnificativ, de altfel, că în 
timp ce regimul lui Ian Smith, în 
ura sa față de țările africane vecine 
sprijinitoare ale cauzei poporului 
Zimbabwe, pîrjolește zone întregi ale 
pămîntului mozambican, exponenții 
rasiștilor la Conferința de la Geneva 
se cramponează pe vechile lor po
ziții, refuză cu încăpăținare să ac
cepte schimbările inevitabile impuse 
de afirmarea tot mai puternică a vo
inței de libertate a popoarelor din 

Africa australă. Tendința de a ignora 
drepturile acestor popoare, de a per
petua politica și practicile rasiste în 
Rhodesia, ca și in Republica Sud- 
Africană, agravează climatul de ten
siune din partea sudică a continen
tului african, periclitind prin aceasta 
cauza păcii generale.

Poporul român, sprijinitor ferm al 
luptei popoarelor africane, ca și a 
popoarelor de pretutindeni pentru li
bertate și progres, pentru dezvoltare 
de sine stătătoare, pentru abolirea 
definitivă a colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, condamnă 
cu hotărire atacurile armate ale regi
mului rasist rhodesian îndreptate 
împotriva Republicii Populare Mo
zambic și cere imediata lor înce
tare.

După cum este cunoscut, sentimen
tele de solidaritate militantă ale 
României socialiste față de poporul 
mozambican și-au găsit expresie, 
de-a lungul anilor, în sprijinul larg, 
material, politic și diplomatic acordat 
acestui popor in timpul luptei sale 
pentru dobindirea neatîrnării. Ma
nifestarea acestei solidarități a carac
terizat, deosebit de pregnant. întîlni- 
rile de la București și pe pămintul 
african dintre tovarășii Nicdlae 
Ceaușescu și tovarășul Samora 
Machel. președintele FRELIMO și al 
R.P. Mozambic, formează însăși esen
ța Declarației solemne comune, do
cument care exprimă hotărîrea ambe
lor țări de a dezvolta prietenia și co
laborarea în cele mai diverse do
menii.

în același spirit, poporul nostru, 
reafirmindu-și sentimentele de prie
tenie și solidaritate militantă cu po
porul mozambican, își exprimă in
dignarea profundă față de acțiunile 
agresive ale rasiștilor rhodesieni, cere 
să se asigure respectarea cu strictețe 
a independenței și suveranității, a 
integrității teritoriale a Mozambicu
lui. își exprimă încrederea fermă că 
lupta pentru lichidarea totală și de
finitivă a politicii colonialiste și ra
siste. pentru libertatea și neatîrnarea 
popoarelor Africii australe va fi în
cununată de succes.

V. OROS

Consiliul executiv al 
UNESCO a avut miercuri, la Nai
robi, prima sa ședință, după înche
ierea, cu o zi în urmă, a lucrărilor 
celei de-a 19-a Conferințe generale 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru educație, știință și cultură. 
Consiliul a procedat la alegerea pre
ședintelui său, în persoana lui Leo
nard Martin (Marea Britanie), și a 
vicepreședinților, hotărînd, astfel, 
numirea a șase personalități in a- 
ceastă funcție, față de cinci la sesiu
nea anterioară, pentru o mai bună 
reprezentare geografică a celor 141 
de state membre.

Distincție internațională 
pentru Madrigalul 

bucureștean
In cadrul unei festivități care 

a avut loc la teatrul „Sistina" 
din Roma a fost decernat pre
miul internațional de artă „Sa- 
gitario d’oro" corului „Madrigal" 
din București, dirijat de Marin 
Constantin. Printre laureații a- 
cestei ediții se numără, de ase
menea. Anthony Quinn, Maia 
Plisețkaia, Virginia Zeani, Mo
nica Vitti. După festivitate, co
rul „Madrigal" a prezentat un 
spectacol îndelung aplaudat de 
asistență.

Reales președinte, ^eicui 
Zayed Bin Sultan al Nahayyan a 
fost reales președinte al Emiratelor 
Arabe Unite pentru o nouă perioadă 
de cinci ani. iar șeicul Rashid Bin 
Said al Maktum. șeful emiratului 
Dubai, vicepreședinte al emiratelor.

ACOrd. La Copenhaga a fost 
semnat miercuri acordul pe termen 
lung de colaborare economică, in
dustrială, tehnologică și științifică 
între România și Danemarca. Acordul 
a fost semnat de Ion Stanciu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, și Ivar Nor- 
gaard, ministrul relațiilor economice 
externe.

La Havana a avut loc 0 reu- 
niune a reprezentanților agențiilor de 
presă din unele țări socialiste, intre 
care și Agenția română de presă — 
Agerpreș, la care s-a făcut un schimb 
de experiență și de opinii cu privire 
la colaborarea reciprocă.

agențiile de presă transmit:
încetarea din viață a ma

reșalului I. I. Iakubovski.
A încetat din viață în ziua de 
30 noiembrie I. I. Iakubovski, ma
reșal al Uniunii Sovietice, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., comandant suprem al For
țelor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
membru al C.C. al P.C.U.S.

Alegerile parțiale desfășu’ 
rate duminică în 12 comune rurale 
din Italia, precum și alegerea pri
melor consilii de cartier în trei mari 
orașe confirmă tendința de bipolari- 
zare a electoratului din această țară, 
notează agenția France Presse. Com
parativ cu precedentele alegeri mu
nicipale, Partidul Comunist Italian 
obține 28,1 la sută din voturi, față 
de 19.3 la sută. în cele trei mari o- 
rașe din centrul Italiei alegerea pen
tru prima oară a consiliilor de car
tier însărcinate cu problemele cre- 
șelor și educației s-a soldat cu vic
toria comuniștilor la Florența, 44,7 la 
sută din voturi, și Perrugia — 45 la 
sută din voturi.

Noul șef al guvernului 
local din Quebec, Rene Leves_ 
que, a declarat într-un interviu te
levizat că in cursul viitoarelor sale 
convorbiri cu premierul federal, 
Pierre Elliott Trudeau, precum și cu 
șefii celorlalte guverne provinciale, 
vor fi abordate probleme privind si
tuația economiei canadiene, șomajul 
și inflația.

ArCStări. ^ntr_un comunicat al 
postului de radio Dacca se anunță 
arestarea fostului președinte al Re
publicii Bangladesh, Khondakar 
Mushtaque Ahmed, și a altor zece 
lideri politici, acuzați că „au orga
nizat acțiuni prejudiciabile statului". 
Arestarea lui Mushtaque Ahmed, pre
cizează agenția France Presse, este 
pusă în legătură cu opoziția sa față 
de aminarea alegerilor generale pre
văzute inițial pentru februarie 1977.

Seminar. La Ciudad de Pana-
ma vor avea loc, în ianuarie 1977, 

lticrările unui seminar regional pe 
teme privind rolul și contribuția fe
meii și ale organizațiilor de femei 
din America Latină în dezvoltarea 
social-economică și politico-cultu- 
rală a regiunii. Vor participa repre
zentante din zonă și invitate din 
alte țări ale lumii, inclusiv din par
tea Federației. Democrate Interna
ționale a Femeilor.

Liderii partidelor vest- 
germane de opoziție - Uniu* 
nea Creștin-Democrată (U.C.D.) și 
Uniunea Creștin-Socială (U.C.S.), 
Helmut Kohl și, respectiv, Franz 
Joseph Strauss — s-au întilnit, 
miercuri dimineața, la Bonn — in
formează agenția France Presse. 
Este prima întilnire care are loc 
între cei doi lideri după decizia a- 
doptată la 19 noiembrie de U.C.S. 
privind separarea sa de U.C.D., cu 
care forma, de peste 20 de ani, o a- 
lianță parlamentară. întilnirea, arată 
agenția, a fost preconizată de Comi
tetul director al U.C.D., care încear
că să determine conducerea U.C.S. 
să revină asupra hotâririi adoptate.

Guvernul laburista obținut 
o netă victorie in Camera Comune
lor în urma dezbaterilor asupra me
sajului tronului. O moțiune de neîn
credere depusă de opoziția conser
vatoare a fost respinsă, cu 276 voturi 
împotrivă, față de 266 pentru, ceea 
ce reprezintă o majoritate de 10 
voturi pentru cabinet. Votul mar
chează încheierea dezbaterilor asupra 
programului legislativ guvernamen
tal.

Accident de cale ferată. 
Echipele de salvare care participă 
la degajarea căii ferate Mombasa — 
Nairobi, in zona în care luni a de
raiat un tren expres, au identificat, 
printre resturile vagoanelor distruse, 
corpurile neînsuflețite a 11 persoa
ne. Autoritățile kenyene au precizat 
însă că numărul victimelor ar putea 
fi ceva mai ridicat, dat fiind că 
operațiunile de salvare nu s-au în
cheiat. Alți aproximativ o sută din 
cei 600 de pasageri ai trenului au 
fost răniți. Accidentul a fost provo
cat de distrugerea unui pod și a 

unui tronson al liniei ferate de apele 
revărsate in urma ploilor torențiale.

întrevedere. Luis Echeverria, 
fost președinte al Mexicului, can
didat pentru ocuparea funcției de 
secretar general al O.N.U., a confe
rit cu Henry Kissinger, secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
Au fost abordate chestiuni privind 
o serie de probleme de politică in
ternațională interesind Mexicul și 
S.U.A. — precizează un comunicat 
dat publicității în capitala Mexicu
lui.

Trecerea sub controlul 
Statului a tuturor spitalelor, dis
pensarelor și clinicilor particulare 
din țară a fost hotărîtă de guver
nul Tanzaniei. Ministerul Sănătății 
va elabora instrucțiuni noi de activi
tate a instituțiilor medicale respec
tive, iar salariații și întregul perso
nal medico-sanitar mediu și de spe
cialitate vor fi plătiți din bugetul 
de stat.

Ploile torențiale care s au 
abătut săptămîna trecută asupra re
giunii Madras din India au provo-

TURCIA 

AJUTOARE PENTRU SINSSTRAȚII 
DIN PROVINCIA VAN

In cadrul operațiunilor de ajutorare a populației din provincia Van 
din estul Turciei, afectată grav de puternicul seism de săptămina 
trecută, sinistraților le-au fost împărțite peste 4 000 de corturi și 60 000 
de pături, a anunțat un purtător de cuvint al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. El a precizat că totalul ajutoarelor de solida
ritate primite pină in prezent din partea diferitelor țări și organizații 
publice și private se ridică la 6 milioane dolari.

S-a anunțat că numărul persoanelor rămase fără adăpost in regiunea 
devastată de seism se ridică la 60 000, iar cel al localităților rurale care 
au fost grav afectate este de 142. Eforturile de aprovizionare a sinistra
ților cu alimente, apă. medicamente și alte materiale de strictă nece
sitate sint îngreunate de vremea nefavorabilă, iarna instalindu-se deja 
pe platourile inalte ale podișului anatolian.

Postul de radio turc, citat de agenția France Presse, a anunțat că 
o fetiță in virstă de 12 ani a fost găsită nevătămată după șase zile de 
la cutremur sub dărimăturile casei părintești, din localitatea Kilimli.

cat moartea a 39 de persoane, au 
anuntat surse oficiale indiene. Nu
mai în orașul Madras, capitala sta
tului Tamil Nadu, au murit 27 de 
persoane. Autoritățile locale au de
clarat că ploile au distrus numeroase 
locuințe, mai multe zeci de mii de 
persoane rămînînd fără adăpost.

Peste 170 000 de stu- 
denți din 95 de universități și in
stitute superioare tehnice din R.F.G. 
au răspuns, marți, apelului la grevă 
lansat de asociațiile studențești in 
sprijinul cererilor privind ameliora
rea condițiilor de învățămînt. După 
cum s-a anunțat la Bonn, alți 
300 000 de studenți din 200 de uni
versități și-au exprimat adeziunea 
față de acțiunea greviștilor, organi
zed manifestații de sprijin.

Anchetă. Comisia de anchetă 
a parlamentului italian asupra afa
cerii „Lockheed" s-a pronunțat în u- 
nanimitate pentru deschiderea unei 
investigații oficiale care să probeze 
implicarea sau nevinovăția în acest 
scandal a lui Mariano Rumor, prim- 
ministru în perioada în care s-au 
desfășurat activitățile ilegale ale fir
mei amintite in această țară (1969— 
1970). Pentru prima oară in istoria 
Republicii Italiene de după război o 
comisie parlamentară hotărăște ca un 
ministru sau fost ministru să fie cer
cetat pentru activitatea depusă in 
perioada cînd a deținut mandatul.
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