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Sfirșitul anului se apropie și impune ■

I,

Eforturi susținute pentru accelerarea 
lucrărilor pe șantiere, pentru realizarea

f’ s■W?

• Colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale orașului Brad au realizat planul anual la producția-marfă cu o lună de zile mai Înainte. Această valoroasă realizare se datorează creșterii necontenite a productivității muncii, indicator care a fost depășit în această perioadă cu peste 3 500 lei pe fiecare angajat. în același timp, au fost obținute mai mult de 3 200 000 lei de cost al Ionescu). economii la prețul produselor. (Sabindouă din principa- întreprinderi din orașul Curtea de Argeș au raportat îndeplinirea planului anual. Este vorba de întreprinderea de porțelan, care estimează să realizeze pî.nă la finele anului o producție suplimentară de 24 milioane Iei și de întreprinderea „Electro-Argeș" — cu o producție suplimentară de 34 milioane lei. De asemenea, 16 întreprinderi din județ au anunțat că și-au îndeplinit planul la export. (Gheorghe Cîrstea).

• Recent, lele
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■
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Acum. în decembrie, majoritatea noilor capacități se stadiu avansat altele a mai un volum însemnat construcții și montaj, această ultimă lună a niate la Plenara C.C.noiembrie a.c., sînt clare : intensificarea execuției tuturor categoriilor de lucrări, atingerea unor ritmuri înalte de muncă, în creștere de la o zi la alta, prin ordine și disciplină, prin bună organizare. Concomitent însă, aceste eforturi se cer strîns îmbinate cu o înaltă exigență față de nivelul calitativ al fiecărei lucrări realizate, față de efectuarea, cu maximă răspundere și in strictă concordanță cu prevederile din proiecte, a probelor mecanice și tehnologice.Pentru ca activitatea constructorilor și montorilor să se desfășoare din zi in zi mai bine, cu mai mult spor, e necesar să se muncească cu perseverență pentru încheierea cît mai grabnic cu putință a pregătirilor în vederea asigurării 1 timpul iernii. In unele locuri, aceste preocupări sînt demne de remarcat. Astfel, pe șantierele combinatelor de îngrășăminte chimice din Bacău, Turnu Măgurele și Craiova, întreprinderilor de matrițe din Odorheiu Secuiesc, de zahăr din Timișoara, de motoare electrice din Filiași, la noua turnătorie de la Vlăhița și altele, constructorii, în comun cu montorii, au rezolvat de acum problemele importante ale asigurării căldurii in spațiile construite, ale pregătirii și protejării stațiilor de betoane in fața „asaltului" iernii, închiderii halelor pe soluții definitive sau, acolo unde nu se poate încă, pe soluții provizorii, în sfîrșit, cele privind crearea stocurilor de materiale necesare, în special, produse de ba-

găsesc într-un de execuție, iar la rămas de realizat de lucrări de Sarcinile din anului, subli- al P.C.R. din
combustibil. Pe alte șan- între care cele ale intre- mecanice din Mîrșa și

lucrului pe

lastieră și fiere însă, prinderilor de utilaj greu din Craiova, fabricii de vase emailate din Sighișoara ș.a., s-a acționat numai cu jumătăți de măsură, fie din cauza spiritului scăzut de prevedere al unor constructori, fie datorită întîrzierii cu care unii furnizori de construcții metalice, aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, sau de geamuri, cum sînt cei din Mediaș și Tîrnăveni, își onorează contractele încheiate cu șantierele și beneficiarii de investiții.întreaga atenție a colectivelor de oameni ai muncii de pe șantiere trebuie concentrată — așa cum s-a arătat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie a.c. — asupra executării rapide a montajului tehnologic. Și aceasta cu atît mai mult cu cît, pe unele șantiere, mai ales din chimie, industria constructoare de mașini și metalurgie, stocurile de utilaje se mențin la un nivel destul de ridicat, în timp ce cantități masive de mașini și echipamente tehnologice sînt așteptate să sosească în perioada imediat următoare.Dar creșterea ritmului de montaj este nemijlocit legată de asigurarea, în întregime, de către constructori, a fronturilor de lucru corespunzătoare. Și, deși la multe investiții, aceștia se găsesc aproape de punctul final al activității lor. totuși. în unele cazuri, se mai înregistrează întirzieri în execuția lucrărilor de construcții propriu-zise. Așa. de pildă, pe șantierul turnătoriei din piese din fontă pentru mașini-Unelte din Alba Iulia, întreprinderii de osii și ghiuri din Balș, pe platforma trochimică piteșteană, fronturi de montaj nu justificată în nici
bo- pe- lipsa unor poate

vreme cit evoluția lucrărilor de la noile capacități este lentă, sub cerințe și i rea lor 1 semnul fectuate sibil ca natură să activitatea desfășoareSuccesul mune ale constructorilor și montori- lor, mai ales de pe șantierele rămase în urmă, este hotărit de buna organizare a lucrărilor și a muncii, de conlucrarea strînsă dintre a- ceștia. Perspectiva fiecăreia din zilele care au mai rămas din acest an se cere bine precizată, de la primul Ia ultimul amănunt, sarcinile și răspunderile bine definite, condițiile tehnico-materiale asigurate în totalitate, astfel incit munce să se desfășoare în ritm susținut. Un rol important in această privință trebuie să-l aibă organizațiile de partid, în calitatea lor de conducător politic al activității de pe șantiere; ele sînt chemate să mobilizeze și. să unească eforturile constructorilor și mentorilor. să controleze cu toată exigența cum sînt finalizate măsurile de recuperare a rămi- nerilor în urmă.Deosebit de stringente sînt organizarea lucrului în schimburi prelungite, folosirea Ia capacitatea maximă a utilajelor de construcții și utilizarea integrală a timpului de lucru, ca și a tuturor forțelor de care dispun în prezent șantierele. Abordînd cu răspundere aefiste importante direcții de acțiune, lucrătorii întreprinderii de construcții-montaje siderurgice din Galați, bunăoară, au reușit, într-un timp relativ scurt, să majoreze, de la 1,5 la 2, coeficientul de schimb la utilajele de mare produc-

sub posibilități, iar terminala timp se află încă sub incertitudinii. Analizele e- atestă că este pe deplin po- i neajunsurile de această fie înlăturate pentru, ca pe aceste șantiere să se în ritm mai intens, deplin al eforturilor co-

tivitate (excavatoare, buldozere, cilindri compresori, macarale), inre- gistrînd concomitent o substanțială creștere a volumului de lucrări executate zilnic. Este un exemplu bun, care trebuie urmat pretutindeni, de' toate unitățile și pe toate șantierele.Eforturile constructorilor și monto- rilor trebuie sprijinite în permanentă de către toți ceilalți factori cu răspunderi în domeniul investițiilor— proiectanți, beneficiari, furnizori de utilaje și de materiale de construcții. In contextul preocupărilor comune pentru reducerea consumurilor de materiale vestiții, întărirea aceștia, corelarea și îndeaproape a stituie o sarcină importanță pentru punerea la timp în funcțiune a noilor capacități productive. Este vorba de întregul an-; samblu de măsuri de ordin organizatoric necesare desfășurării cît mai bune a execuției tuturor lucrărilor programate, acordindu-se prioritate predării unor documentații analizate temeinic și întocmite la nivelul e- xigențelor impuse de partid, care să limiteze lucrările de construcții- montaj la strictul necesar, livrării grabnice a utilajelor, aparatelor și materialelor de construcții restante, asigurării premiselor propice unui montaj rapid. Toți furnizorii de utilaje, fără excepție— și amintim dintre cei mai solicitați în aceste zile întreprinderea „Independența" din Sibiu, întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, „Electrotimiș" din Timișoara, întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești, de mașini grele din Capitală — au datoria să acționeze cu maximum de energie pentru a expedia toate comenzile către șantiere, în bune condiții de calitate.

și a costurilor de in- colaborării dintre în fiecare moment activității lor con- de cea mai mare

La întreprinderea mecanică din Timișoara, in secția poduri rulante, se depun 
eforturi susținute pentru realizorea producției fizice, pentru valorificarea 

superioară a metalului

• Colectivele de la întreprinderile de poduri din beton și industriei locale, cele de la sectorul căilor navigabile, asociația economică intercooperatistă cu profil industrial „Automecani- ca“ și din sectorul de gospodărie comunală șl locativă din municipiul Giurgiu au realizat cu o lună de zile mai devreme principalii indicatori de plan pe 1976. Pină la sfirșitul anului, în aceste unități se va obține suplimentar o producție globală industrială de peste 50 milioane lei. (Alexandru Brad).
Urmărim progresul ingineriei tehnologice 

ca principală pirghie a progresului tehnic
Ingineria tehnologică, ce urmează în mod firesc cercetării de specialitate, este de fapt încununarea logică a acesteia, deoarece nu reprezintă altceva decît introducerea rezultatelor cercetării în producție, în noile tehnologii, cu obținerea pentru societate a unor însemnate rezultate e- conomice. Spre deosebire de activitatea de proiectare, înțeleasă acum a fi strîns legată de construcțiile industriale, construcțiile de locuințe și alte construcții sociale, activitatea de inginerie tehnologică înseamnă transpunerea ideii, cercetării sau a unor noi rezultate în tehnologii moderne, cu aport cit mai mare la creșterea producției industriale și a eficienței acesteia. Activitatea de inginerie tehnologică se concretizează în economii de materii prime, combustibil, energie electrică, îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai mașinilor și utilajelor produse, în creșterea productivității agregatelor și a muncii, toate exprimate și în valori reprezentînd reduceri de preț de cost, de efort valutar și, în final, o sporire a competitivității produselor noastre pe piața mondială.în realizarea sarcinilor de progres tehnic în toate ramurile economiei naționale, un important rol revine,

fără îndoială, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. noiembrie, tehnologice, să introducă noi, care săal P.C.R. din 2—3 cercetării și ingineriei chemate să elaboreze și in producție tehnologii valorifice superior și cît mai economic resursele de materii prime și materiale ale țării, să asigure realizarea de produse cu performanțe su-
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direct productivi, care acționează asupra utilajelor de bază sub îndrumarea nemijlocită a conducătorilor proceselor de producție. Prin urmare, muncitorii direct productivi și utilajele de bază sînt elemente hotărîtoare ale volumului și indicatorilor teh- nico-economici ai produselor. Clădirile exagerate care ocupă terenul, utilajele auxiliare și personalul ajutător generează doar cheltuieli suplimentare care, pe de o parte, scumpesc produsele realizate, iar pe de altă parte, privează societatea noastră de o producție suplimentară care ar putea fi realizată dacă li s-ar încredința o folosire corespunzătoare, rațională. Lipsurile existente la noi din acest punct de vedere, faptul că nu s-a manifestat o preocupare constantă pentru aceste aspecte se datoresc tocmai neglijării ingineriei tehnologice la elaborarea documentațiilor de investiții pentru noile obiective, cît și pentru modernizarea producției în întreprinderi.La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu activul de bază din domeniul cercetării și proiectării tehnologice, convocată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului a criticat cu îndreptățită justețe neajunsurile din activitatea de cercetare și inginerie tehnologică, arătînd cu o excepțională claritate măsurile ce trebuie luate în mod operativ pentru accelerarea progresului tehnic a! tării, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului cu privire Ia afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în actualul cincinal.Ca urmare. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu ministerele de resort și cu organele de sinteză au luat măsuri pentru orientarea activității institutelor de cercetare și inginerie tehnologică spre

perioare, competitive, perfecționarea permanentă a produselor și tehnologiilor aflate in fabricația curentă. Or, tocmai în aceste domenii s-au manifestat o serie de carențe serioase în activitatea lucrătorilor din institutele noastre numite, după cum știm, de cercetări și proiectări.Dacă ne referim la domeniul proiectării investițiilor, cadrele din institutele amintite, în loc să acorde atenția cuvenită ingineriei tehnologice, să pună pe primul plan problema tehnologiei și, în funcție de fluxul tehnologic și utilajele prevăzute, să dimensioneze strict clădirile și să stabilească soluțiile cele mai eficiente, tau să se impună tismul construcțiilor Iuții arhitectonice „spectaculoase" la construcțiile industriale proiectate.Pe bună dreptate, secretarul general al partidului a criticat aceste lipsuri, această concepție greșită ce s-a manifestat în activitatea de proiectare, cerînd ca în acest domeniu să se acorde prioritate problemei tehnologiei, utilajelor, pentru că de ele depind producția, eficienta ei. Produsele doar prin activitatea

chip.

In livezi sezon de muncă permanent

Limpezimi de cristal
Miercurea Ciuc, astăzi

LA TÎRGU SECUIESC

„Legea“ bunului gospodar din industria textila 
Măsoară de zece ori înainte... și încă o dată 

după ce ai tăiat
ÎN PAGINA A 111-A

Am intîlnit la Fabrica de sticlă din To- mești ipostaze ale armoniei și limpezimii, parcă adunate de la natura înconjurătoare, de la unda rapidă și transparentă a Begăi montane, de la cerul străveziu care te-ar lăsa parcă să întrevezi un pic de eternitate, de la aerul rarefiat și bun de pădure plouată nu de mult, de la lumina nuanțată a zilei. Pare aproape de necrezut ca limpezimile multicolore să-și aibă obirșia în pastele cenușii și greoaie de la secția ..amestec", de unde îmi încep vizita in fabrică. înaintez pe firul procesului de producție. captivant, de la hala spectaculoasă a cuptoarelor pină la atelierele creației artistice de o concentrare atît de puternic interiorizată.Sub ochii mei se petrec modificări structurale ale materiei, ca și cînd forța umană și suflul omenesc ar însufleți miraculos totul. Mă gindesc la grupurile statuare din jurul gurilor incandescente ale cuptoarelor din hala principală ; tineri bărbați, pe jumătate goi din pricina căldurii, cu umeri lucitori ca bronzul și cu piepturi puternice, dau prima formă viitoarelor frumuseți din sticlă. Este emoționant să surprinzi momentul Inefabil al respirației profunde, modelînd bila de materie incandescentă în forme grațioase și în volume

delicate. Urmează prelucrarea artistică in compartimente distincte. Peste limpezimile inițiale se așază cu măiestrie culorile a- decvate străvechii arte a sticlăriei.In acest domeniu, munca se întîlnește firesc cu arta. Produsele de sticlă sînt literalmente îmbogățite prin desenele pe care colectivul de creație al întreprinderii le realizează, respectînd pe de o parte gusturi tradiționale, riar și prorr.o- vînd modele rafinate, mai o contribuție concretă, practică la gustului estetic contemporan față de o- biectele de uz cotidian. Am văzut culorile înconjurătoare. ale riu- lui, ale cerului, ale răsăritului și amurgului, auriul miezului de zi, învestind cu frumusețe vaze, cupe, pahare, căni, lucruri obișnuite, de fiecare zi, dar în- cîntătoare, destinate să ne facă mediul de viață mereu mai plăcut. Limpezimile și armoniile de culori acest meleag, multă vreme, în munții din județului Timiș, ajung să lumineze festiv sărbătorile de pe îndepărtate meridiane și paralele ale lumii tocmai pentru că pecetea timpului prezent s-a așezat și aici !Detectez Ia Tomești acel raport intrinsec între dezvoltarea și modernizarea întreprinderii industriale și înzestrarea edilitar-

noi mai alese, caformarea

de pe anonim pierdut nordul

gospodărească a localității, în felul in care Teodor Chicinaș, secretarul de partid și primarul localității, demonstrează aceasta, cu date din belșug. Și dacă pină acum s-au construit aproape două sute de apartamente de nivel urban, un cămin pentru nefamiliști cu 180 de locuri, dacă s-au construit școală nouă și șosea asfaltată, perspectivele sînt incă mai ambițioase. In directă legătură cu ceea ce va duce la dezvoltarea întreprinderii.Pecetea timpului devine relevantă și în ceea ce reprezintă în cadrul localității liceul, școala ; clădirea nouă, excelent amplasată pe o coastă care o înconjoară cu cununa pădurii, adăpostește săli de clasă spațioase, pline de lumină, curate și îmbietoare, laborator, cabinet fonic etc. Importanța acordată laboratorului, bogat dotat cu toate cele necesare unei rodnice activități de învățămînt, ca și amănuntul pe care-1 înregistrez — tot ca un semn al timpului — că elevii liceului au făcut cu folos practica de producție în țiile fabricii de plasează școala ta în contextul zent al școliinești, formînd deprinderi de muncă, dragoste de producție.Țel nobil, cu limpezimi de cristal.

Primele șarje 
de dextroză

de construcție uneori cău- gigan- in so-

sec- sticlă. aceas- pre- româ-

Mircea 
ȘERBANESCU

calitatea și se realizează muncitorilorZIARUL (Continuare în pag. a IlI-a)DE AZI
Rubricile noastre : NOTE, INFORMAȚII, REPORTAJE DIN 
VIAȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ; VĂ INFORMĂM DES
PRE ; FAPTUL DIVERS ; CUM VORBIM, CUM SCRIEM ROMÂ

NEȘTE ; CARNET PLASTIC ; SPORT ; DE PRETUTINDENI

La întreprinderea de amidon și glucoză din Tîrgu Secuiesc a intrat in funcțiune, înainte de termen, secția de dextroză, prima de acest fel din țară. A fost obținută astfel prima șarjă din noul produs românesc. Noua capacitate creează posibilitatea valorificării superioare a unei importante culturi agricole — cartoful —, precum și asigurării cu noi materii prime a industriilor de medicamente, alimentară și a zootehniei.Cu acest prilej organizația de partid a întreprinderii și consiliul oamenilor muncii au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune că succesul raportat constituie încă o mărturie a modului in care comuniștii, toți oamenii muncii — români și maghiari — în strînsă unitate frățească, depun eforturi pentru ca politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, de dezvoltare multilaterală și armonioasă a tuturor zonelor patriei, să prindă viață.Aceasta reflectă strălucit transpunerea in fapt a politicii de industrializare socialistă, de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, care face ca fiecare localitate a patriei să devină un puternic centru economic și social, capabil să asigure locuitorilor condiții optime de trai material și spiritual. Ne angajăm, se spune în telegramă, să depunem toate eforturile pentru a devansa cu cel puțin șase luni termenul planificat de atingere a parametrilor proiectați, contribuind în acest fel la realizarea importantelor sarcini economice ce revin județului Covasna în lumina istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al P.C.R.

----- O SARBATOARE -----  
A TEATRULUI ROMÂNESCDupă mult mai vechi manifestări de teatru popular — legate de diferite tradiții ori de amintirea unor evenimente istorice — în seara de 27 decembrie 1816 se juca la Iași, de către un grup de dile- tanți, pastorala Mirtil și Hloe de Gh. Asachi ner și Florian, de acum o sută șaizeci de ani, replică la repertoriile formațiilor străine în trecere, constituie preludiul teatrului in limba națională, de unde caracterul de eveniment al momentului aniversar. S-a demonstrat atunci. în pas cu avîntul ideilor Iluministe, că limba poporului era demnă să fie vorbită pe scenă. Documente de epocă reflectă vicisitudinile privind lupta pentru un teatru românesc ; de notat în special avansul deținut de formațiile franceze, germane sau italiene, subvenționate de guvern și încurajate de reprezentanții boierimii. Tot din inițiativa perseverentului Asachi, în aprilie 1834 se Serbarea păstorilor moldoveni, piesă cu cîntece și dansuri, iar cîteva luni mai tîrziu o alta, Dragoș, în- tiiul domn suzeran al Moldovei, lăudată în Albina românească. în 1837, pe a- fișele așezămîntului de la Copou („Teatrul cel Mare")

intr-un act prelucrată după Gess- Spectacolul

monta

apărea numirea Teatrul Național ; anul următor, e- levii Conservatorului fijar- monic-dramatic jucau, într-un spectacol de operă, Nora de Bellini, prima punere în scenă de acest fel în limba țării.Un moment hotărîtor îl marcheză în 1840 (an în care lua ființă revista Dacia literară) prezența tri-

poci eroice. Dacă piesele provenind de la Gh. Asachi, de la C. Negruzzi și M. Kogălniceanu rămîneau doar unele bune intenții, Alecsandri — al cărui nume stă scris din 1956 pe frontonul Teatrului de la Iași — este creatorul repertoriului național în sensul înalt al cuvîntului. Deschis progresului, opu-

mea vine și capătă idei", iar „asta-i mult"...Naționalul ieșean exercită exemplar misiunea în asemenea momente mărețe ale istoriei noastre precum revoluția de la 1848 și înfăptuirea Unirii.înfrîngînd adversități care, în continuare, n-au lipsit, acționînd cu dăruire și perseverență, devotații

își

160 DE ANI DE LA PRIMUL SPECTACOL 
ÎN LIMBA ROMÂNA

umviratulul Alecsandri-Ko- gălniceanu-Negruzzi la direcția teatrului ; — dificultate deloc neglijabilă pentru ei, numai un sfert din subvenția destinată instituției revenea trupei românești, restul vărsîndu- se celei franceze. Cum repertoriul național era cu totul modest (se jucaseră piese istorice de Gh. Asachi și alte cîteva), Alecsandri. silit de împrejurări, scrie teatru ; cea dinții reprezentație sub egida noii conduceri avu loc la 1 ianuarie 1841 cu o comedie, Farmazonul din Hirlău, al cărei succes a stimulat vocația de dramaturg a bardului, constituind totodată începutul unei e-

Constantin CIOPRAGA

nînd autocrației feudale principii liberale, punind in valoare trăsături ale spiritualității . românești, scriitorul patriot concepe teatrul ca o tribună de luptă în slujba maselor populare, atitudine ce explică marea audiență a celor cincizeci de piese pur- tînd semnătura sa. Programul autorului dramatic răspundea unor imperative imediate de ordin social și etic, vizînd „biciuirea năravurilor rele șî a ridicolelor societății" contemporane ; „jurnalele nu se citesc, dar la teatru Iu-

scenei au dat viață unor idealuri generoase ; s-au conturat astfel personalitatea primei scene moldovenești și în același timp o tradiție respectabilă, fapt ce îndreptățea în 1894 pe Matei Millo — după șaizeci și trei de ani de activitate — să vorbească de „falnicul trecut al Teatrului Național din Iași". Dacă prin tradiție înțelegem un factor de propulsare spre orizonturi noi, atunci creațiile unor slujitori ai Tha- liei, precursori eminenți — între care Costache Ca- ragiale, Mihai Pascaly, Teodor Teodorini, Grigore Manolescu, Aristizza Ro- manescu, Mihail Galino — au însemnat pentru gene-

rațiile de la începutul secolului nostru modele și puncte de reper. Fîntîna Blanduziei de Alecsandri și piesele lui Caragiale ilustrau distanțele parcurse în numai cîteva decenii ; în ce privește arta spectacolului, de la dibuirile începutului se trecuse la capodopere ale dramaturgiei u- niversale. O mențiune se cuvine compozitorilor Al. Flechtenmacher și E. Cau- della, care, imprimînd decorului sonor al pieselor românești trăsături ale muzicii noastre, au contribuit la frecventarea spectacolelor.Dialogul cu publicul de după o mie nouă sute, acum un public exigent și cunoscător, se exercită prin intermediul unor in- terpreți străluciți, precum tragediana Agatha Bârses- cu, State Dragomir ori Aglae Pruteanu, iar în e- poca interbelică, de intensă emulație în teatru, prin Constantin Ramadan, Tudor Călin, Aurel Ghițescu, Miluță Gheorghiu, reta Baciu, Anny Aurel Munteanu, Țopa, pentru a nu cit puține nume, ducerea „Naționalului1 succed personalități prim-plan, lui Mihail doveanu urmîndu-i în două

Marga- Braesky, Sorana cita de- La coni'1 se de Sa-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Filmele cinecluburilor reșițene

meserie, inerente

...Imaginile cetății de foc a Reșiței se derulează in toată amploarea și ineditul lor. Pe acest fundal se detașează Întregul efort al comuniștilor, al tuturor oamenilor combinatului siderurgic pentru a obține oțel cit mai mult, mai bun....O tinără sudoriță face primii pași în Apar greutățileînceputului, îndoielile, nesiguranța. Dar prin muncă perseverentă, pasionată și cu ajutorul tovarășilor toate sint depășite.Iată, succint, subiectele a două din cele mai frumoase pelicule realizate de cineclubul reșițean „Side- rurgistul", inspirat intitulate „Platoul milionarilor" și „Strop de soare".La Reșița, ca și în întregul județ Caraș-Severin, sub îndrumarea directă a comitetului județean de partid, mișcarea cineamatorilor a luat un avint puternic, filmul afirmîndu-se tot mai mult ca un eficient instrument educativ. Cele 22 de cinecluburi care funcționează in întreprinderi, case de cultură, ate- nee ale tineretului și case ale pionierilor, în școli a- bordează in filmele lor o tematică diversă, de cea mai stringentă actualitate. Tocmai în scopul creșterii rolului educativ-formativ al peliculelor realizate, primul-secretar al comitetului județean de partid a avut în acest an o întîlnire de lucru cu cineamatorii din județ, în cadrul discuțiilor conturîndu-se cu claritate orientarea lor și. în același timp, posibilitățile extinderii acestei activități prin înființarea unor noi cinecluburi. Dintre filmele care au rulat în fața colectivelor din Industrie și agricultură. bucurîndu-se de interes și avînd un larg ecou, cităm : „Cotele responsabilității", al cineclubului „Minerul" din Moldova Nouă, pe tema valorificării resurselor și redu-

cerii cheltuielilor materiale ; „Prima oră" — privind izbînzi și neîmplinirl în actualul cincinal. producție a binecunoscutului cineclub de la Oțelu Roșu ; „Ștafeta", film-poem al cineclubului „Siderurgis- tul". care pledează pentru valorificarea individului în și pentru societate ; „Dezvoltarea zootehniei" și „Legumicultura" — realizate de către secția de propagandă a comitetului județean de partid ; „Puntea mincinoșilor", film al cineclubului de la Liceul nr. 1 din Caransebeș.Tot mai multe organizații de partid folosesc filmul ca material de dezbatere în adunările generale, cum s-a intîmplat, de e- xemplu, cu filmele „Calitatea în cifre și imagini"

„Pe coordonatele progresului tehnic", realizate tot de entuziaștii cineama- torl ai „Siderurgistului". Cu o altă peliculă a lor, intitulată „Brățară de aur", reprezentanți ai organizației de partid și sindicatului din combinatul siderurgic reșițean au cutreierat școlile din orașele și comunele județului, înfăți- șînd tinerilor frumusețea meseriilor specifice și a- trăgindu-i spre învățarea și practicarea lor.Interesant este și faptul că unele pelicule sînt rodul colaborării dintre mai multe cinecluburi. că pentru perfecționarea profesională a cineamatorilor au fost instituite în județul Caraș-Severin concursuri periodice, unele deschise acum și partici- panților din restul țării. (Maria Baboian).

Munca politico-educativă 
in sprijinul realizării 
sarcinilor economice

Edițiile tematice ale gazetelor 
de pereteIntegrată activității politico-educative de organizația la Exploatarea trila, județul

Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Mehedinți a inițiat, în unitățile economice, un schimb de experiență pe tema : „Munca politico-educativă in sprijinul realizării sarcinilor economice". Se urmărește, în primul rind. cunoașterea și generalizarea inițiativelor valoroase. a formelor și metodelor bune folosite de către organizațiile de partid in întreaga activitate — care are ca obiectiv dezvoltarea conștiinței și atitudinii înaintate față de muncă. Pe baza experienței dobîndite, s-a alcătuit o expoziție. în care se evidențiază cele mai eficiente căi și forme folosite in munca politico-educativă, rezultatele practice obținute în acest domeniu de

către organizațiile de tid din unele unități dustriale. Realizarea xemplară a sarcinilor de plan zilnice, prin folosirea integrală a suprafețelor șt capacităților de producție, obținerea unor produse de calitate superioară, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale, înlăturarea risipei de orice fel sînt, firește, numai cîteva din problemele incluse pe primul plan în cadrul unor astfel de schimburi de experiență care s-au organizat, pină acum, la întreprinderea de vagoane. Combinatul pentru prelucrarea lemnului. Combinatul de celuloză și hîrtie, întreprinderea județeană de construcții-montaj și în o- rașele Orșova și Vînju Mare. (Virgiliu Tătaru).

Cum doriți

desfășurate de partid de minieră Pe- Hunedoara, gazeta de perete „Minerul" folosește o formulă proprie : „edițiile tematice". Una din cele mai recente asemenea ediții dedicate contribuției clubului formarea unei înalte conștiințe muncitorești a fost, în fapt, un reușit raid- anchetă întreprins în rîndul colectivului, la care au răspuns zeci de mineri, maiștri, ingineri și tehnicieni. Cele mai valoroase din propunerile formulate cu acest prilej au fost incluse în programul de activitate al clubului și multe din ele au și prins viață. „Ne-am gindit că este mult mai eficient pentru munca noastră ca fiecare ediție a gazetei de perete să fie axată pe o idee directoare — ne spunea tovarășul Gheorghe Pavel, secretarul comitetului de partid de Ia mină. Edițiile pe teme ca

la

gospodărirea cu grijă a fondurilor materiale, creșterea productivității muncii. îmbunătățirea calității cărbunelui, ridicarea nivelului dezbaterilor din adunările generale — cuprin- zînd numeroase texte scurte, concrete, scrise de cadrele cele mai de răspundere — au dat un nou și viguros impuls acțiunilor întreprinse în toate locurile de muncă din mină în direcția ridicării eficienței economice a activității".Pentru ca această metodă, care dă posibilitatea aprofundării problematicii majore, să nu diminueze reflectarea operativă a altor probleme de strictă actualitate, odată cu trecerea la folosirea edițiilor amintite. comitetul de partid a înființat și un supliment al gazetei de perete — intitulat „Faptul zilei" — unde apar cele mai diverse și mai semnificative fapte și aspecte din Ionescu). mină. (Sabin

Inițiative în domeniul 
informării politice• In lumina Programului de măsuri aprobat de recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R., Comitetul județean de partid Brașov a luat inițiativa editării, de către cabinetul pentru activitatea ideologică și politico-educativă. a unui buletin destinat activității de informare politică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ. Buletinul se referă la politica internă și externă a partidului nostru, conținînd. între altele, cronici ale evenimentelor interne și internaționale. după cum cuprinde aspecte și aprecieri privind activitatea desfășurată de oamenii muncii români, maghiari și germani din județ in domeniile e- conomic-social și politic.

precum și fapte mai semnificative ale unor colective pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. în paginile buletinului pot fi găsite, de asemenea, recomandări bibliografice și materiale ilustrative. (Nicolae Mocanul.• Urmărind același obiectiv, Secția de propagandă a Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. a inițiat publicarea unui documentar în sprijinul informării politice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, avînd un conținut similar. Documentarul a fost difuzat tuturor comitetelor de partid din județ. (Octav Grumeza).
să fie mobilat

căminul dumneavoastră?
© Ce preocupări au proiectanții și producătorii pentru 
a realiza mobilier mai bun, funcțional, frumos • 20 
de apartamente-expoziție vor fi la dispoziția publicului 

in CapitalăLa sfîrșitul lunii decembrie, într-un bloc de locuințe din Capitală, și anume în blocul B 2 din cartierul Colentina, 20 de apartamente diferite vor fi mobilate adecvat, iar tipurile de mobilier expuse — dintre cele mai reprezentative din punct de vedere âl ționalității multe ori, prezentării parcursul despre o expoziție este vorba, va fi deschisă publicului pentru spune părerea.Această acțiune se înscrie pe preocupărilor forurilor de specialitate pentru traducerea în viață a indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, ale secretarului general al partidului, cu privire la îmbunătățirea calității, sporirea funcționalității mobilei, adaptarea ei la dimensiunile apartamenielor ce se construiesc. La Centrala prelucrării lemnului sîntem informați și despre alte acțiuni inițiate în spiritul Înfăptuirii indicațiilor plenarei amintite. Tovarășul dr. ing. Mihai Petrican, director științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului, ne relatează :— în cursul unei recente analize, fiecare garnitură de mobilă, fiecare piesă aflată in nomenclator au fost confruntate cu cerințele economisirii spațiului în locuințe, in condițiile creșterii gradului de confort. S-a constatat, cu acest prilej, că mai mult de jumătate din tipurile de mobilă, aflate in producție, corespund acestor cerințe. Există însă un însemnat procent de piese de mobilier care necesită serioase modificări. în sensul diminuării gabaritelor, precum și unele — cam 20 Ia sută din total — care trebuie scoase din producție și înlocuite. Printre acestea din urmă se numără garniturile demodate, care ocupă prea mult spațiu, deși utilitatea lor este redusă (toalete, vitrine, lăzi de așternut etc). La aceste inconveniente, suportate de cumpărător, se adaugă consumul mare de material lemnos. Iată de ce problema completării nomenclatorului cu produse de concepție nouă, precum șî adaptarea celor existente la dimensiunile locuinței este de stringentă actualitate pentru noi. proiectanții de mobilă. Acționăm. în prezent, in direcția promovării mobilierului multifuncțional (biblioteci combinate în care să existe compartimente nu numai pentru cărți, ci și pentru haine, pentru veselă. televizor, mese rabatabile, apoi canapele și fotolii extensibile și altele), a folosirii, mai ales în bucătării. a mobilierului suspendat, a celui suprapus. Piesele multifuncționale dau posibilitatea mobilării unui a- partament cu tot ce este necesar confortului locatarilor săi. în condițiile evitării risipei de spațiu. Mobilierul nu trebuie să ocupe mai mult de 40 la sută din suprafețele Încăperilor și 20—25 la Sută din volumul acestora, pentru a nu afecta cubajul de aer ce-

dimensiunilor și al func- — vor fi schimbate de mai pentru a da posibilitatea a cît mai multe tipuri, pe duratei expoziției. căci care a-șilinia

rut de normele de igienă. Pentru a se evita, pe viitor, neconcordanțele între dimensiunile mobilei ce se produce și cele ale încăperilor din apartamentele tip centa plenară elaborează, in care tea. torii bilă cală.cu constructorii, fiind deosebit de importantă în asigurarea utilizării raționale a spațiului locuințelor, pe care ne-o propunem prin promovarea noilor tipuri de mobilier. De pildă, caloriferele, țevile de tot felul și alte detalii de construcție consumă, uneori, prea mult spațiu și împiedică așezarea moDilei in spiritul economisirii maxime a fiecărui centimetru. Sînt recomandabile dulapurile in perete, pe care constructorii trebuie să le facă, seu- tindu-i pe locatari de a mai bloca suprafețe importante din camere cu clasicele șifoniere. Desigur, toate a- ceste preocupări, care vizează* sporirea funcționalității mobilierului și, implicit, economisirea spațiului, vor fi însoțite de grija sporită pentru o linie modernă și finisaje superioare.Ni s-au modificarea ale mobilei ___________ ... _______ _daptării lor la suprafețele reale ale apartamentelor, cit și elaborarea noilor tipuri de mobilă ce le vor înlocui pe cele scoase din producție se află in preocupările imediate ale unităților producătoare din centrală, în trimestru] doi al anului viitor, proiectele ce se fac în prezent vor prinde contur si în magazine vor a- părea noile tipuri de garnituri.Dar pentru a se evita orice necon- cordariță dintre dimensiunile și funcționalitatea produselor fabricilor de mobilă și-cerințele concrete 'ale, înzestrării unei locuințe moderne cu piesele de mobilier necesare este nevoie de o atentă consultare a părerii publicului. Centrala prelucrării lemnului a întreprins, în această direcție. o serie de acțiuni. Unele dintre ele vor avea un caracter permanent. Pe baza sintezei opiniilor culese cu prilejul expoziției amintite la începutul acestor rînduri. ținind dimensiunile apar- se construiesc, se normativele de care sus și după care

— fapt criticat de re- a C.C. al P.C.R. - se prezent, normative noi seama de toate aces-vor tineNormativele vor deveni obliga- pentru toți producătorii de mo- din industria republicană și lo- S-au stabilit relații permanente colaborarea cu ei

dat asigurări că atit anumitor dimensiuni existente, In sensul a-

seama și de tamentelor ce vor definitiva vorbeam mai se vor călăuzi proiectanții și producătorii de mobilă. Există, de asemenea, intenția ca. în cursul anului viitor, înainte de contractări, să se organizeze o expoziție de proporții, in care toate tipurile de se de întreprinderi să precierii comerțul ferințele acestea,tre partenerii săi din Industria mobilei.

mobilă produ- fie supuse a- felul acesta și mai bine pre-publicului. Inva cunoaștepublicului și. în funcție de își va formula cererile că-
Rodlca ȘERBAN

Excursii în străinătateDupă cum am fost Informați. Agenția de excursii cu turiști români în străinătate organizează in perioada ianuarle-mar- tie 1977 peste 55 de programe turistice. Doritorilor li se oferă largi posibilități de cunoaștere a obiectivelor turistice din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D, Ger-

mană. Polonia, Ungaria, Uniunea SovieticăInformații suplimentare și înscrierile le asigură Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, din București. Calea Victoriei nr. 100. precum și toate oficiile județene de turism din țară.

VA INFORMAM DESPRE

I FAPTUL! 
i DIVERS!
I Noroc bun!

Recordul obținut la încheierea 
lunii octombrie — 130 metri li
niari avansare in abatajul 20, de 
la mina Lupoaia — i-a situat 
pe ortacii conduși de maiștrii 
Grigore Tutunaru și Constantin 
Daneț in fruntea performe
rilor din Valea Motrului. Ve
chiul record, in același tip de 
abataj, de 118 m.l. avansare, fu
sese realizat cu 4 ani in urmă 
de brigada lui Ion Șchiau, de la 
exploatarea minieră Leurda.

Ieri ne-a sosit vestea că res
pectivii mineri au făcut ce-au 
făcut și in luna noiembrie s-au 
intrecut pe ei înșiși, doborin- 
du-și propriul record. Ei au rea
lizat 140 m.l. avansare. Noroc 
bun șt... la mai mare I

Gălăteanul
7000

I

De- pre- pe- pre- cum
Buletinul oficial nr. 92 publică crețul pentru modificarea unor vederi din Codul de procedură nală. Codul de procedură civilă, cum și din Codul penal. Dupăse știe, acest decret a fost adoptat în ședința Consiliului de Stat din 2 noiembrie. Prevederile sale asigură o mai justă reglementare competenței instanțelor judecătorești și sancționarea corespunzătoare a unor fapte antisociale, care cad sub incidența legii penale.Potrivit decretului, o seamă de infracțiuni, care pînă acum se judecau in primă instanță la tribunalele județene, vor fi pe viitor judecate — tot in prima instanță — la judecătorii. în acest fel se asigură, pe de o parte, aplicarea principiului general de drept, după care judecarea se face în primă instanță la judecătorie — organul jurisdictional cu competență generală. în cazul declarării recursului, judecarea va fi definitivată la tribunalul județean. Pe de altă parte, se asigură soluționarea mai operativă a cauzelor, se elimină deplasările la distanțe mari ale părților și ale martorilor. se diminuează cheltuielile — de timp și de bani — impuse de astfel de deplasări. Ceea ce nu este deloc ' lipsit de importanță, dacă ne' gîndim că valoarea educativă a actului de justiție depinde în mare măsură de promptitudinea lui și că martorii sînt oameni ai muncii care, pentru a-și îndeplini obligațiile ce decurg din calitatea lor de martori, sint nevoiți să lipsească de la serviciu sau să-și irosească timpul de odihnă și recreare.Decretul precizează și modul de soluționare a cauzelor aflate pe rol. Acestea vor fi judecate în continuare de către tribunalele județene. Dar în caz de recurs — mai exact, în cazul admiterii acestuia — dacă se dispune casarea hotăririi și trimiterea cauzei, spre rejudecare, primei instanțe, atunci cauza o va judeca instanța competentă potrivit dispozițiunilor noului decret. Adică judecătoria și nu tribunalul județean. Regulile de competență prevăzute în noua reglementare se aplică și cauzelor aflate în stadiul de urmărire penală — actele și lucrările făcute pină la intrarea aceBteia în vigoare fiind perfect valabile.Pentru prevenirea și combaterea unor fapte grave — mai ales prin urmările de ordin social și moral — cum este violul săvîrșit „de două sau mai multe persoane împreună", prin noul

glementărlle referitoare Ia această infracțiune, prevederea potrivit căreia vinovății nu sînt pedepsiți dacă unul dintre ei se căsătorește cu victima înainte ca hotărirea instanței de judecată să fi rămas definitivă. Necesitatea acestei soluții date de noua reglementare are în vedere faptul că întemeierea unei familii se bazează, în primul rînd, pe prietenia și afecțiunea reciprocă dintre soți. Or, practica a dovedit că, proape cheiate făptașii la care vedit a infractorii se sustrăgeau pedepsei.Potrivit aceluiași decret, s-a introdus in Codul penal și o dispoziție prin care se încriminează nerespec- tarea regimului de ocrotire a bunurilor din patrimoniul cultural sau fondul arhivistic național. Astfel, „înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond", sînt considerate infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. In cazul cind înainte ca hotărîrea instanței de judecată să fi rămas definitivă, cel care a săvirșit astfel de fapte înlătură rezultatul propriei sale infracțiuni — adică face ca bunul respectiv să reintre în patrimoniul cultural sau fondul arhivistic național — el nu va mai fi pedepsit. în condițiile în care paguba adusă patrimoniului cultural sau fondului arhivistic național s-a datorat săvîrșirii unei fapte care constituie ea însăși o infracțiune, pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru acea infracțiune se majorează cu 3 ani. Dar numai în cazul în care făptuitorul nu a înlăturat rezultatele infracțiunii săvîrșite. făcînd ca bunul să în patrimoniul cultural sau arhivistic național.Așadar, prevederile noului _______sînt menite să asigure o mai justă reglementare a competenței instanțelor de judecată — aslgurînd in a- cest fel un plus de operativitate atit de necesară actelor de justiție — și să protejeze în mod corespunzător valori importante pentru societate, cum sînt bunurile care fac parte din patrimoniul cultural și fondul arhivistic național.

La Starea civilă din municipiul Galați a fost înregistrat cel de-al 7 000-lea nou născut al a- nului. Este o fetiță, pe nume Laura-Magdalena. Tatăl său, Petrică Vasiliu. este profesor, iar mama, Liliana Vasiliu, ingineră. Cifra de mai sus este cea mai mare din istoria Galațiului. în întreg anul 1975, la Galați s-au înregistrat 6 900 nou-năs- cuți.Aflăm de la organele de specialitate că județul Galați ocupă locul al doilea pe țară în ceea ce privește natalitatea și primul loc la sporul natural al populației.
O valoroasă

a- fărâ excepție, căsătoriile în- între victimă și violului săvîrșit în se referă decretul fi doar un mijloc
unul din condițiile s-au do- prin care

Florin CIOBANESCUdecret se înlătură, din re-

reintre fonduldecret

firma promite,UTIL
dar rafturile dezmint

achiziție
Specialiștii Muzeului județean 

din Suceava au făcut o preți
oasă achiziție. Este vorba de un 
ierbar al Bucovinei, elaborat in
tre anii 1884—1902. Se găsesc 
aici numeroase piese rare din 
flora epocii respective, precum 
și colecții întregi de plante din 
cele mai diverse cjglțuri ale Ță
rii de Sus. Ierbarul constituie 
o lucrare deosebit de valoroasă 
pentru cercetători. Tocmai de a- 
ceea, lucrătorii muzeului suce
vean l-au resistematizat in con
formitate cu actualul nomencla
tor botanic.

în loc
I să-și vadă 

î de treabă... cuai săi,de lăcătuș Stelică Su- județul Bo-— cum se
La cei 28 de ani frumoasa meserie învățată la Brașov, faru din Avrâmeni, toșanf, putea să fiespune — in rînd cu lumea. Dar Stelicâ s-a lăsat de muncă și s-a apucat să umble hai-hui prin București. Deunăzi a trecut și pe-acasă. întîlnlndu-se cu doi colegi de „profesională" (care lucrează la I.U.P.S. Botoșani) le-a furat, pur și simplu, din buzunare cîteva Sute de lei. gin- dindu-se că n-o să-i mai întil- nească prea repede. De data a- ceasta s-a nimerit să fie gind la gînd... cu legea. N-o să-i mai intîlnească multă vreme de a- cum tncolo.

hîrtie, alta-n 
farfurie

în Rezoluția Congresului consiliilor populare din luna februarie a.c. se arată, printre altele : „în fiecare’ județ, in fiecare localitate, industria locală trebuie să asigure satisfacerea nevoilor gospodărești ale tuturor cetățenilor, ale aprovizionării populației cu un sortiment tot mai larg de bunuri de consum". în ce măsură aceste cerințe, clar formulate, sînt satisfăcute de către întreprinderea județeană de industrie locală Gorj ?Un prim răspuns îl aflăm chiar în magazinul „Util" de prezentare și desfacere al respectivei întreprinderi (de pe strada Victoriei din Tg. Jiu). Ca fond de marfă, magazinul are circa 60 de articole — atîtea cite produce anual I.J.I.L. Gorj pentru populație. Acest fond de marfă se compune din 3 categorii mari de bunuri de consum : articole unicat (aragazuri „Turist", frigidere-bar, hote absorbante) ; articole din lemn (scaune-taburet, scaune-tapițerie, mobilă și mese de bucătărie, garnituri complete de mobilă) ; articole mărunte (scoabe, cuie pentru galerii, dopuri de sticlă, coșuri pentru flori și alimente, accesorii pentru autoturisme).— Oamenii ne cer mult mai multe produse declt putem noi să oferim — ne spune responsabilul magazinului, Vasile Nițu. Adeseori, pentru articole obișnuite — lacăte, broaște de uși, cazmale, găleți, jaluzele — îi îndrumăm pe cumpărători să caute în alte magazine.— Găsesc Cetățenii in comerțul de stat asemenea articole ? — îl întrebăm pe tovarășul D Vijulan, directorul direcției comerciale județene.— în bună măsură, da — ne răspunde acesta. Dar a trebuit să umblăm prin toată țara, pentru a încheia contracte. Unele întreprinderi de industrie locală sînt mai îndepărtate de noi, cum ar fi cele din județele Galați, Bihor, Harghita, Mu-

reș, Cluj... Dar ce era să facem 7 Acolo am găsit o parte din articolele de uz casnic și gospodăresc pe care le solicită populația. Și aceasta, trucît industria locală din Gorj oferă o categorie prea restrlnsă produse.Intr-adevăr. sîntem informați anul trecut, direcția comercială a rut industriei locale să participe mal buna aprovizionare a populației cu un volum mai mare de articole necesare în gospodărie — ca, de pil-

în-ne decă cela

lor". De la tovarășul M.desfacereaFugagiu, directorul I.J.I.L. Gorj. primim și o altă explicație. „în ultimii ani ne-am concentrat atenția asupra unor produse cu un grad mai ridicat de tehnicitate și cu pondere valorică mai mare la desfacere. Aragazurile „Turist", frigiderele-bar. radiatoarele „Ventipur", hotele absorbante Sînt produse „unicat", pe care le realizăm pentru toate județele. Punerea la punct a fabricației lor ne-a cerut eforturi serioase. Am pornit însă de
Magazinul de specialitate din Tg. Jiu - oglindă 

a lipsei de preocupare a industriei locale 
pentru realizarea unor produse 

cerute de populație

dă. jaluzele, găleți, bidoane pentru petrol, cazane de rufe, râzători ș.a. Ele n-au fost însă asimilate șl au trebuit să fie căutate șl aduse din alte județe. E posibil, desigur, ca industria locală a Gorjului să nu poată ea singură să acopere toate cerințele de produse de uz casnic și gospodăresc. Acest lucru e de înțeles. Dar a nu răspunde unor nevoi imediate ale pieței locale — mai ales în cazul unor produse ușor de fabricat, pentru Care în județ există și resurse de materii prime și meseriași pri- cepuți — e mai puțin de înțeles. Ce explicații dau factorii îrt drept ?„Produsele propuse pentru asimilare de către direcția comercială nu au fost fabricate, pentru că ele sint realizate de către alte întreprinderi din țară — ne explică ing. Traian Savu. din biroul producție-pro- gramare. E adevărat, poate unele din ele ar fi fost bine să ie realizăm și noi. Mai ales că am avut asigurări din partea comerțului pentru

la considerentul că aceste produse, prin utilitatea lor, vor fi căutate atit în Gorj, cît și în celelalte județe".Ce arată însă realitatea ? în trei trimestre din acest an au fost vîndute circa 5 000 aragazuri „Turist" cU Un ochi (în Gorj numai 95) ; 820 aragazuri „Turist" cu două ochiuri (în județul producător numai 25 !), în ce privește hotele absorbante — care se fabrică de 2 ani — s-au vîndut, în total, numai 4 (? !). Producătorii speră ca în anul viitor să aibă o „piață mai bună". E posibil. După cum e posibil ca aceste produse să nu fi fost suficient popularizate, pentru a fi cunoscute și solicitate de gospodine, lucru care trebuie, de altfel, făcut. Dar, în timp ce pentru respectivele produse se așteaptă o „piață bună", multe articole de uz casnic și gospodăresc solicitate sînt aduse din alte județe. In acest an. de pildă. Industria locală gorjeană, pentru a apărea în fața Cetățenilor cu un fond de marfă

care să satisfacă cît de cit cerințele, a contractat peste 200 asemenea articole de la unități similare din alte județe. Or, această orientare nu răspunde, cum bine se vede, nici cerințelor populației din județ, și nu este nici în spiritul programului aprobat de conducerea partidului privind producția și desfacerea către populație a bunurilor de consum In perioadă 1976—1980. In baza prevederilor acestuia, industria locală are obligația să participe mai activ la aprovizionarea populației cu bunuri de consum și. în special, cu articole de largă utilitate pentru gospodăria fiecărui cetățean. In ciuda acestei obligații, la I.J.I.L. Gorj există —* așa cum o demonstrează faptele — o evidentă disproporție între preocupările pentru realizarea unor produse cu „pondere valorică mare" și articolele de largă utilitate pentru nevoile populației. Or, firesc ar fi Ca— păstrîndu-se orientarea pentru realizarea unor produse cu un grad ridicat de tehnicitate și funcționalitate — să se facă eforturi mult mai mari și pentru producerea așă-zisc- lor articole mărunte pentru care în județ există și cerințe și posibilități. Asupra cerințelor nu mai insistăm— ele S-au desprins din cele relatate pînă aici. Cît privește posibilitățile trebuie spus că județul Gorj oferă industriei locale o gamă largă de resurse •— de la lemn și deșeuri metalice, pînă la materii prime pentru var și cărămidă. Dacă adăugăm acestora și existența unei dotări corespunzătoare a întreprinderii cu utilaje și forță de muncă, ajungem la concluzia că singura resursă nevalorificată suficient pînă acum este spiritul de inițiativă.

Lucrători ai miliției brașovene 
au efectuat un control inopinat 
prin unități de alimentație pu
blică, urmărind in special modul 
în care se respectă refetarul. 
Mai bine zis, gramajul prepara
telor culinare. La restaurantul 
„Bartolomeu", ei au înregistrat 
o performantă greu de atins : 
din materia primă cu care tre
buiau să execute 20 de sarmale, 
angajafii de aici au reușit să 
„scoată" de 6 ori mai multe, 
adică 120 de sarmale I In 
scliimb, colegii lor de la lacto- 
barul „Doina" s-au dovedit mai 
modești, mulțumlndu-se să re
ducă porțiile de fripturi incepind 
de la 20 grame in sus pină lâ... 
juma-juma. Exces de „modestie" 
au făcut și cei de la bufetul 
„Baia", unde de la fiecare 4—5 
mititei mai făceau unul in plus, 
tn schimb, organele de miliție 
nu s-au dovedit deloc zgircite cu 
sancțiunile.

Un om avea
nevoie

| de ajutor
I
I
I
I
I
I
I
I

Miezul nopții. Șosea cu mîzgă. O frină bruscă, și autoturismul de teren 33-B-2567, care circula pe șoseaua București—Constanța, s-a oprit într-un pom de pe raza comunei Bucu (Ialomița). Mașina a fost avariată, iar șoferul Aurel Chirilă. prins între volan și banchetă, a fost grav accidentat. Legea scrisă Și nescrisă a omeniei cere ca primul trecător care Vede un om accidentat să intervină prompt, să-l ajute. Din păcate. în cazul de față — după cum ne-a informat ofițerul Al. Boboc de la miliția județului Ialomița — nici unul din automoblllștii care au trecut, timp de 5 ore. pe lingă șoferul accidentat n-a oprit să-i dea ajutor. Abia spre dimineață. Petre Sima, care circula cu mașina l-Cj-3 340, l-a transportat Ia Spitalul din Slobozia, între timp, starea accidentatului se agravase.
D. PRUNA 
C. PRIESCU

Rubrica reali2atâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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I de din între
Produse din cauciuc

IN LIVEZI - SEZON DE MUNCĂ PERMĂNENJ
tăierile și stropirile

1N LIVEZILE

Legea bunului gospodar din industria textilă

■ ■■

a solului,

Șl INCA 0 DATĂ DUPĂ CE Al TĂIAT
MĂSOARĂ DE ZECE ORI ÎNAINTE

Este necesar ca lucrările de întreținere și fertilizare 
să continue și iarna

Spre deosebire de alte sectoare ale agriculturii, în pomicultură munca se desfășoară cu intensitate și iarna. Acum, înainte ca pămin- tul să înghețe în profunzime, continuă plantatul pomilor, se fac tăieri la pomi și arături. Apoi, in tot cursul iernii, în livezi se transportă îngrășăminte naturale și se execută stropiri în vederea combaterii dăunătorilor. După cum rezultă din datele furnizate de Centrala pentru legume și fructe, arăturile in livezi au fost executate, pină acum, pe 41 200 hectare, lucrările fiind mai avansate în unitățile agricole din județele Constanța. Bihor, Sibiu, Iași, Arad etc. De asemenea, continuă fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice. De exemplu. pe 12 200 hectare livezi a fost administrat gunoi de grajd — cele mai mari suprafețe fiind fertilizate în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Constanța, Bihor, Argeș, Cluj și Sălaj. Au început și. stropirile de iarnă la pomi, lucrare executată pînă acum pe 23 300 hectare. Trebuie luate măsuri ca, peste tot, să continue lucrările de întreținere în livezi, astfel încît în 1977 să se obțină producții mari de fructe și de cea mai bună calitate. In legătură cu desfășurarea acestor lucrări, publicăm relatări ale corespondenților noștri din cîteva județe.• în livezile din județul Maramureș șe fac arături și se fertilizează solul cu îngrășăminte naturale. De exemplu, in livezile intensive ale cooperativelor agricole Lăpușel, Fărcașa, Tămaia, Mireșu-Mare, Ulmeni, Ocoliș s-au executat pînă în prezent arături pe 340 hectare. Asemenea lucrări s-au făcut și pe 145 hectare de livezi aparținind trustului I.A.S. De asemenea, în majoritatea unităților cooperatiste se desfășoară fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice, precum și aplicarea amendamentelor. La Tăuți-Măgherăuș, Ocoliș, Coltău, Mireșu-Mare și Lăpușel s-a efectuat și scarificarea terenului din livezi pentru o mobilizare și afînare cores- . punzătoare a solului. în livada intensivă a cooperativei agricole Mireșu-Mare, acțiunea de fertilizare cu îngrășăminte chimice a început îndată după recoltat. S-au făcut apoi arăturile de toamnă, iar acum continuă administrarea îngrășămintelor naturale pe alte 30 hectare. De asemenea, s-au executat lucrări de modernizare pe 20 hectare de livadă.întrucit timpul a devenit din nou favorabil, în ultimele zile cooperatorii din Lăpușel. Fărcașa și Berchez eontinuă plantarea pomilor și pregătirea gropilor pentru noile livezi. „Avem de făcut, evident mecanizat, 5 000 de gropi în această iarnă — ne spune inginerul-șef, Ioan Buda, de la cooperativa agricolă Fărcașa — și folosim fiecare zi bună de lucru". Pe Dealul Groșilor, trustul I.A.S. organizează o livadă superintensivă de măr și cireș în suprafață de 40 hectare, din care 20 hectare au și fost plantate.Ample lucrări se desfășoară, în a-
<. *

MUNCA RODNICA, BINE ORGANIZATĂLa întreprinderea „Oltul" din Sf. Gheorghe există tradiția ca. an de an, să se obțină bune rezultate în înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor. Prin munca perseverentă, bine organizată, a întregului colectiv, în frunte cu comuniștii, prin mobilizarea tuturor forțelor pentru îndeplinirea exem-
I.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scîntefr

Foto : E. DIchiseanu

(Urmare din pag. I)

LA I.P.B. AIUD
Un nou procedeu 

de elaborare 
a prefabricatelor 

din betonIn acest an, colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Aiud a obținut peste prevederile planului o producție în valoare de peste 6,7 milioane lei. productivitatea muncii a crescut cu 6 535 lei pe angajat. In primele trei trimestre, prin eforturile lucrătorilor, modernizarea producției și a tehnologiilor s-au asigurat importante economii de materii prime, energie și combustibil : 170 tone metal, 86 000 kWh energie electrică și 300 tone combustibil convențional.In ultimii ani — spunea directorul unității, inginer Marin Ruță — în întreprindere se realizează un program de modernizare a producției prin trecerea la confecționarea produselor in tipare metalice, în locul celor din lemn. In prezent, 70 la sută din producția de prefabricate se realizează în tipare metalice. A- vantajele, noului procedeu sint multiple: realizarea unor Însemnate economii de cherestea, creșterea productivității muncii cu 6 ia sută, îmbunătățirea calității produselor. In atelierul de prefabricate diverse, bunăoară, au fost asimilați in producție stîlpii electrici de beton precomprimat centrifugat. Noul produs, în comparație cu produsele similare, se realizează cu un consum de beton mai redus cu 20—35 la sută și cu o economie de armătură metalică — oțel special de înaltă rezistență — de aproximativ 3.5 la sută.După cum am fost informați, linia tehnologică pentru realizarea unor stilpi necesari rețelelor feroviare a început să producă, cu un an mai devreme, intr-o hală existentă. Dar punerea in funcțiune în devans a liniei tehnologice nu se putea realiza fără rezolvarea problemei tensionării corzilor de oțel pentru stilpi. Soluția a fost găsită de inginerul Dan Uioreanu, lăcătușul Dionisie Tocaci și inginerul Ștefan Moise. Un alt produs nou versele tip niile cuiesc lemn. (Ștefan Dinică).
—

il reprezintă tra-T-17 pentru li- de cale ferată, care inlo- actualele travdrse de

ceste zile, la stațiunea de cercetări pomicole Baia Mare. Amănunte ne oferă tovarășul dr. ing. Andrei La- zăr, directorul stațiunii : „Cît timp temperatura se menține la plus 4—5 grade, continuă lucrările de plantare atît în noile livezi, cît și în cele în care se face modernizarea prin în- desire. în noua plantație superinten- sivă ce se realizează la Șomcuta Mare, din cei 100 000 pomi care trebuiau plantați în această toamnă, au mai rămas de sădit doar 20 000. întrucit și azi, după cum vedeți, e timp foarte bun — continuă stropirile contra dăunătorilor".în ziua cînd am fost în stațiune, cu 8 tractoare se făcea stropitul pomilor, Iar cu alte 10 se transportau îngrășăminte organice. Fertilizarea cu îngrășăminte chimice s-a încheiat. A- plicarea îngrășămintelor cu fosfor și potasiu s-a făcut aici cu ajutorul scarificatorulul, la o adîncime de 60 centimetri, în zona de dezvoltare a rădăcinilor.O mai mare atenție trebuie acordată protejării pomilor împotriva rozătoarelor. Această lucrare se află în plină desfășurare la Berchez. unde ca material protector se folosesc saci uzați din polietilenă. Trebuie să se prevină situațiile din iarna trecută cînd în unele locuri, datorită zăpezii înalte și a protejării incorecte a pomilor. rozătoarele au provocat mari pagube unor livezi din județ. (Gheorghe Susa).• Lal.A.S. Blrlad, județul Vaslui, unitate care are aproape 1 100 hectare livadă pe rod, lucrările de îngrijire continuă de zor. Pînă acum au fost executate arături pe mai mult de 400 hec-

al se înpiară a planului pe primul an cincinalului, această tradiție confirmă și în acest an. Astfel, lunile care au trecut, aici sarcinile de plan depășite livrările au fost peste 9
la productia-marfă au fost cu aproape 4 la sută, iar de mărfuri la fondul pieței superioare prevederilor eu la sută. Iată, în imaginile

Cebo- Dar insis- ’77. Și doilea cincinalu- sarcina noas- la fată de acest an.

Primele ore ale dimineții. Gheorghe Dinu, directorul marii întreprinderi de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, este ocupat cu studiul unei situații statistice, cu multe coloane, privind desfășurarea exportului.— Peste o jumătate de oră am o discuție cu factorii coordonatori" pentru realizarea planului de export — ne spune directorul.— Aveți dificultăți In realizarea exportului ?— In acest an, nu 1 Dimpotrivă, putem spune că în 11 luni ne-am o- norat cum se- cuvine obligațiile față de partenerii noștri din cele pesle 20 de țări unde livrăm utilaje petroliere. Lucrăm chiar In avans la unele ansamble și subansamble pentru instalațiile de foraj ce vor fi expediate în Brazilia și slovacia, bate la ușă tent anul... in acest al an al lui tră la export .crește cu 53 la sutăUn spor de producție și de export deosebit de substanțial. Așadar, sint destule probleme de rezolvat pentru anul viitor.Am intrat în marile hale de producție ale întreprinderii: Aceeași preocupare responsabilă din partea conducătorilor secțiilor, atelierelor, formațiilor de lucru pentru realizarea în termenele stabilite a producției fizice din acest an și pregătirea in amănunt a fabricației anului 1977. La „Mecanică 1“, a cărei producție este destinată exportului în proporție de 95 la sută, stăm de vorbă cu inginerul Titus Georgescu, șeful adjunct al secției. „Vă rog să vă uitați la panoul de lnlrecere ! — ne îndeamnă el. in- viti.ndu-ne în fața acestuia. Priviți, pe toate formațiile de lucru planul pe 11 luni este îndeplinit și depășit. Pe secție avem un procent dc realizări de 101 la sută. Aceasta înseamnă un substantial avans la prelucrarea și montajul subansamblelor unor instalații prevăzute să fie livrate în decembrie. Preocuparea noastră de bază este acum de a asigura o înaltă calitate a utilajelor, împletită cu pregătirea în detaliu a producției lunii ianuarie. Cunoaștem bine ce avem de făcut. Avem lansate comenzi pentru 7 pompe de noroi, pentru alte agregate și unele din piesele turna- 

tare. Totodată, se administrează îngrășăminte, îndeosebi organice. Au și fost transportate 400 tone gunoi de grajd pe o suprafață de 100 hectare, iar peste 250 hectare au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice. Concomitent, se desfășoară stropirile. De exemplu, la ferma Crîng această lucrare s-a făcut pe 50 hectare. în a- celași timp, se fac pregătiri în vederea declanșării acțiunii de completare a golurilor din livezile unor ferme. (Crăciun Lăluci).• în aceste zile, în livezile unităților agricole din județul Prahova se fac arături și se fertilizează terenul cu gunoi de grajd. Cooperatorii din Bătrîni șl Olteni au transportat mari cantități de gunoi au fertilizat bună intensive de meri, tens și în cele 8 „Pomicola“-Băicoi.
de grajd cu care parte din livezile Se muncește informa ale I.A.S. Aici, pe cele 1 300 ha de meri și pruni se făc de stropiri. „Pînă la finele luni — ne spunea lng. Titi lescu, directorul întreprinderii încheia primul tratament de iarnă. Numai în citeva zile s-au împrăștiat îngrășăminte pe circa 600 ha“. Ing. Irimia Petre, directorul S.M.A. Vălenii de Munte, ne-a anunțat că cele 90 de pompe mecanice au fost reparate și verificate, iar în zilele ce urmează va începe. In cooperativele agricole din zonă, stropitul pomilor. (Constantin Căprarul.

lucrări acestei Frîncu- — vom

• Timpul bun de lucru din ultimele zile a fost continuarea perativelor Sibiu, Pînă executate, printre altele, arături pe 35 la sută din suprafețele planificate. De asemenea, continuă în ritm intens fertilizarea cu îngrășăminte organice. Printr-o mai bună organizare, viteza de lucru a celor 80 de tracțoare a sporit, în această săptă- mînă, cu 5—8 ha pe zi la arat și 20—25 ha la lucrările de stropiri, cele mai bune rezultate înregistrîndu-se In livezile cooperativelor agricole Cornățel, Săcădate, Racovița, Roșia și altele. Trebuie luate măsuri in vederea intensificării stropirilor, deoarece în cooperativele agricole aceste lucrări au fost făcute abia pe 5 la sută din suprafețele planificate. (Ni- colae Brujan).

folosit din plin pentru lucrărilor în livezile coo- agricole din județul joi, 2 decembrie, au fost

alăturate — de la stînga la dreapta — cîteva dintre sutele de muncitoare care se evidențiază prin rezultatele deosebite obținute în producție : Iacob Letiția, Cserei Ka- talin, Ilyes Gizella, Ioana Vișoiu și Feher Sarlota.

te sau forjate sosite de Ia sectoarele calde au și intrat in lucru".— Știm că aveți citeva „locuri înguste". Ce s-a întreprins pentru a înlătura aceste piedici în realizarea u- nei producții ritmice, decadă cu decadă ?— Strangulările slnt mai ales la o serie de operații de danturat, frezat, alezat. Am realizat prin autodotare și am introdus în fabricație 3 a- gregate de mare randament pentru filetat corpuri de cilindri, finisat șl rectificat biele. In felul acesta am eliberat strungurile carusel — ce constituiau un „loc îngust". Reparti
COMPETITIVITATEA EA EXPORT 

se asigură în toate fazele procesului productiv 
- DEMONSTREAZĂ ELOCVENT EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII 

DE UTILAJ PETROLIER „1 MAI“-PLOIEȘTI

zarea mai judicioasă a prelucrării reperelor pe mașini, introducerea unor dispozitive automate, întărirea asistenței tehnice în schimburile II și III, asigurarea unor echipe de întreținere în timpul nopții, toate acestea ne vor permite să avem un flux normal de producție, încît la montaj piesele și subansamblele să ajungă la timp. De reținut că indicii de utilizare a mașinilor vor marca o creștere ajungind pină la 90 la sută.La cele relatate de inginer am vrea să adăugăm măsurile privind organizarea producției și muncii : prin autoutilare se vor realiza alte 18 mașini și agregate în cursul anului viitor. precum și 45 de utilaje care au menirea să lichideze „locurile înguste". Tot pentru împlinirea acestui deziderat se va trece la o serie de reorganizări ale fluxurilor de fabricația pentru concentrarea producției pe diferite tipuri nice ș.a.Ne-am oprit și nătorie a fontei preocuparea pentru calitate este înscrisă nu atît in îndemnurile de pe panourile de la intrare, ci mai ales în inimile și mințile oamenilor. întrebăm de șefii sectoarelor, pentru că nu erau acolo. Un muncitor ne-a spus : „îi găsiți la discuția cu furnizorii de nisipuri, de argile, de vop- șele“. Da, intr-adevăr. în sala de con-

de mijloace teh-în sectoarele de tur- și oțelului. Aici,

DIN FĂLTICENI.In aceste zile a nins. In livezile stațiunii de cercetări pomicole din Fălticeni se muncește insă ca in oricare anotimp al anului Prin lucrările specifice acestui sezon aplicate atît pomilor, cît și solului din livezi se asigură obținerea și In viitorul an a unor recolte mari de fructe, de calitate superioară. Aici muncesc cot la cot cercetătorii și ceilalți lucrători ai stațiunii. Paralel cu investigațiile științifice — spunea inginerul Gheorghe Lazăr, directorul stațiunii — cercetătorii și-au îndreptat a- tenția spre aplicarea în producție a rezultatelor dobindite in prima fermă-pllot a unității, care se întinde pe o suprafață de peste 400 hectare. Pe dealurile Spătăreștilor și în împrejurimi, beneficiind de condiții pedoclimatice favorabile, dar și de aportul unor tehnologii de îngrijire și exploatare moderne, livezile dau roade deosebit de bogate. Așa se tace că unele dintre cele mai apreciate soiuri de mere : Ionatan, Golden, Wagener, Dublu delicios dau fructe în cantități care depășesc cu mult prevederile de plan. Anul acesta, bunăoară, sarcinile planificate au fost depășite cu 700 tone fructe.Imbinînd cercetarea științifică eu producția, stațiunea de cercetări din Fălticeni reprezintă, totodată, un avanpost al progresului în domeniul pomiculturii pentru Întreaga zonă a Moldovei de nord. După cum am fost informați, stațiunea livrează material săditor pentru „Agro- sem“. unitățile agricole de stat și gospodăriile populației. Cercetătorii stațiunii acordă consultații științifice specialiștilor .și celor care lucrează în fermele pomicole-pilot ale cooperativelor agricole, cum ar fi cele de Ia Rădășeni, Dumbrăveni și Roto- pânești din județul Suceava și din alte județe. Un singur e- xemplu dintre multe altele care, s-ar putea cita. Cu cîțiva ani în urmă, livada cooperativei agricole din Dumbrăveni a fost neglijată. De aceea era puternic afectată de diferite boli și dăunători care diminuau recolta de fructe. In urma intervențiilor stațiunii, avind ca scop promovarea metodelor agrotehnice a- decvate, livada cooperativei, în. ciuda faptului că a fost puternic lovită de grindină, a produs in acest an importante cantități de fructe, Este numai un eșpect din multe altele pare au contribuit ca stațhjrrea să se facă tot mai mult cunoscută. (Gh. Pa- rascan).

utilajului petro- o asemenea in- secretarul comi- tovarășul Toma

siliu a întreprinderii, reprezentanții unor întreprinderi furnizoare de materii prime pentru turnătorii se aflau într-un dialog — cu momente de critică exigentă, folositoare — cu turnătorii uzinei-gazdă. cît și cu alții de la unitățile din județ care colaborează Ia realizarea lier. „Era necesară tîlnire tetulul de partid.Oprea. Necesară. întrucit turnătorii noștri vor să asigure in 1977 secțiilor prelucrătoare numai piese turnate de calitate. Și. uneori, nu reușesc pentru Că unele materii prime.
ne spune

îndeosebi nisipurile, nu corespund celor mai înalte exigențe".După ce am văzut „pe viu" cum sculerii au și început să asigure S.D.V.-urile necesare anului viitor, am continuat discuțiile noastre despre producția pentru export din acest an și din 1977 la atelierele pro- iectanților. Acest mare eșalon de concepție se află angajat în prezent intr-o largă acțiune de reproiectare, de schimbare a unor soluții în documentația inițială a instalațiilor de foraj, a altor utilaje petroliere. Interlocutorii noștri, inginerii Sebastian Rimniceanu și Ștefan Diaconescu de la filiala I.P.CU.P, ne explică : „Partenerii externi au pretențiile lor care diferă mult, chiar la același tip de instalație. In fiecare an, vin cu cerințe de schimbări uneori structurale în funcționalitatea utilajului. Noi, cercetătorii și proiectanții, ne străduim — și reușim — să satisfacem dorințele clientului. Pentru producția anului 1977 s-au făcut schimbările solicitate, străduindu-ne să a- sigurăm documentația la timp, încît sectoarele de fabricație să poată să-și pună la punct noua tehnologie".— Pentru o înțelegere mai ușoară, puteți da un exemplu pe linia celor spuse ?— Bineînțeles ! Iată, spre pildă, unul dintre clienții străini a cerut, la instalația de foraj F-200-2 DH 3, modificări ale transmisiei interme-

Primul an al actualului cincinal a însemnat, cum era și firesc, pentru colectivul întreprinderii de confecții din Rm. Sărat o perioadă de muncă rodnică, de ridicare a rezultatelor Ia nivelul potențialului tehnic și uman al unității. Spiritul exigent de lucru al oamenilor muncii de aici s-a concretizat In realizarea ritmică a sarcinilor de plan — întreprinderea și-a îndeplinit zilele acestea pianul anual la producția globală — întărirea disciplinei tehnologice, asigurarea unui nivel superior de calitate fiecărui produs. în cele ce urmează nu ne vom referi la întreaga activitate a întreprinderii, ci la atitudinea muncitorilor și specialiștilor față de utilizarea materiei prime și a celorlalte materiale.Deși rezultatele înregistrate In cursul anului trecut în ce privește reducerea consumului de stofe, căptușeli și alte materiale nu erau de neglijat, totuși, în comitetul de partid, secretarul organizației de bază nr. 7 din sectorul de croit, Chiracu- lea Drâghici, a susținut că mai sînt rezerve, că se poate acționa și mai eficient. Au' fost propuse o serie de căi concrete pe care organizația de partid le-a discutat în colectivul de muncă și care, după părerea majorității oamenilor, erau pe deplin justificate. Intre acestea se numărau : folosirea mai economicoasă a lungimii și lățimii stofelor și căptușelilor ; încadrarea cît mai densă a fiecărui reper pe suprafața țesăturii ; îmbinarea tiparelor de diferite mărimi șl grosimi la croire în vederea acoperirii cit mai depline a dimensiunii stofelor. Trebuie spus că nici un lucrător nu a considerat ca „exagerate" aceste măsuri, ba, dimpotrivă, fiecare muncitor la locul lui de muncă a căutat să obțină rezultate cît mai bune, să găsească not rezerve. S-au întocmit și grafice lunare prin care birourile organizațiilor de partid au urmărit mersul acțiunii de e- 

dlare. Operație de proiect destul de dificilă. Am trecut însă la realizarea schimbărilor care — ca o compensație — au avut darul să ne ajute la generalizarea unor modificări la alte instalații de foraj. Asemenea perfecționări, ca să spunem așa, sint solicitate de clienți. Altele însă sînt impuse de progresul tehnic cu care trebuie să ținem pasul. De aceea, atîtea și atîtea reproiectări pentru anul care vine, care trebuie să ducă la ridicarea calității fabricatelor, pe de o parte, iar pe de alta Ia economisirea unor importante cantități de care prisosesc unor utilaje.Revenind, numeroase niri și discuții cu cei ce făuresc utilajul petrolier românesc, in biroul directorului unității, acesta ne-a relatat — și noi ne-am convins pe teren — că întregul colectiv este puternic preocupat ca toți partenerii externi să aibă numai cuvinte de apreciere pentru utilajele, agrega- de schimb Ii- „Dar pentru ca toate lu- le dorim

metaldupă intil-

tele și _ piesele vrate.crurile să meargă cum— a adăugat directorul — este nevoie ca de pe acum (și așa este tirziu), ministerul, centrala noastră industrială să asigure o bună corelare a planului pe trimestre și pe relații, finind seama de convențiile de lungă durată încheiate cu diverși clienți externi. Este o problemă esențială pentru noi, ca să pornim la drum în 1977 cu o planificare bună, să putem, în raport de aceasta, să ne echilibrăm eforturile incit — repet — să asigurăm realizarea exemplară a unui export cu 53 Ia sută mai mare, în condițiile de creștere a exigențelor pe plan mondial".Am plecat din marea unitate plo- ieșteană consemnind, ca o concluzie, seriozitatea, înalta responsabilitate muncitorească imprimată întregului colectiv de organizațiile de partid, de comuniștii aflați in primele rîn- duri pentru realizarea, în termenele stabilite și la cei mai înalți parametri de calitate, a produselor pentru export. Aceasta de fapt nu înseamnă altceva decît grija mare a colectivului pentru prestigiul „mărcii" întreprinderii cîștigat nu ușor în confruntarea. de ani și ani, cu mari firme mondiale, producătoare de utilaj petrolier.
Constantln CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

La Combinatul articole tehnice cauciuc Pitești, i produsele mult solicitate de beneficiarii Interni și clienții externi se numără și covorașele din cauciuc pentru așternut în automobile sau șters picioarele la intrarea în locuințe. în anul 1975, acest produs se realiza doar in cinci variante. Acum,

conomisire a materiilor prime și materialelor.— Aplicarea măsurilor amintite — ne spunea Vasile Tatu, organizatorul grupei sindicale a sectorului — s-a materializat în astfel de realizări încît aveam impresia că nu se mai putea face nimic în plus. Și, totuși, în- tr-o dezbatere a grupei asupra eficienței metodelor noi de croire, s-a ajuns la concluzia că ar mai fi o po-
Din experiența 

întreprinderii 
de confecții 

din Rm. Sărat

sibilitate de folosire deplină a fiecărui centimetru de țesătură. lată despre ce era vorba. Baloturile de stofe fiind de diferite lățimi, introducerea lor la croire, fără a studia în prealabil dimensiunea tiparelor unei comenzi, putea duce, oricit de bine ar fi repartizate acestea pe suprafață, la nefolosirea a doi-trei centimetri de stofă. La prima vedere, problema nu are o importanță deosebită, dar la un consum de citeva mii sau sute de mii de metri de stofă raportul se schimbă, economiile se ridică la mari cantități. Ce s-a propus ? Un lucru relativ simplu : selecționarea baloților de material înainte de a fi aduși la croit. Bineînțeles, operația este precedată de o riguroasă studiere a tiparelor. Spre exemplu : dacă un produs are reperul cel mai mare de 140 centimetri, atunci, la croit, se aduc numai materiale cu lățime de 140 centimetri și nici un centimetru mai mult Iîn loc de orice alt comentariu pe marginea inițiativei muncitorilor 'și maiștrilor sectorului de croit, notăm doar că din cantitatea de stofe, căptușeli și alte materiale economisite s-au realizat în 11 luni din acest an 2 300 de paltoane pentru copii.„Sectoarele de cusut nu au rămas în afara problemei reducerii consu-

teme de mare actualitate, pentru rezolvarea cu prioritate a problemelor • de bază ale fiecărei ramuri economice. Aș cita in primul rind acțiunea de mare amploare ce se desfășoară în întreaga țară, din indicația secretarului general al partidului, sub controlul organelor județene de partid, și la care împreună cu specialiști din institute și invățămintul superior participă numeroși specialiști din întreprinderi, activiști de partid, pentru reducerea însemnată a consumurilor materiale prin îmbunătățirea tehnologiilor și diminuarea greutății nete a produselor, concomitent cu îmbunătățirea parametrilor tehnici, economici și funcționali ai acestora.Spre deosebire de diferitele activități similare desfășurate in toate întreprinderile noastre, de data a- ceasta acțiunea este organizată concomitent pe întreaga țară și are o- biective precise pentru fiecare întreprindere in parte, avind drept scop încadrarea consumurilor specifice din anul 1977 la nivelul prevăzut in planul cincinal pentru anul 1980. In a doua etapă a acțiunii ce se va desfășura pînă la sfîrșitul trimestrului I al anului 1977 se vor lua măsuri organizatorice, tehnologice și de repro- tectare a produselor pentru reducerea în continuare a consumurilor specifice in perioada 1978—1980. Din calculele preliminare rezultă că este posibil să realizăm, prin aplicarea ia producție a măsurilor preconizate in această acțiune, a unor economii similare cu cele ce se obțin din acțiunea de diminuare a consumurilor materiale pentru lucrările dc construcții, ceea ce va permite să se inițieze noi acțiuni pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor.Antrenarea eficientă a cercetătorilor în această amplă acțiune poate oferi în mod practic dovezi de patriotism și de pasiune profesională in activitatea de inginerie tehnologică. In același mod se apreciază și munca tuturor inginerilor și tehnicienilor din fiecare întreprindere, chemați să-și sporească aportul la acțiunea de reducere a consumurilor materiale și energetice la toate produsele industriei noastre ; ceea ce dă un conținut nou, mobilizator activității comisiilor de ingineri și tehnicieni din întreprinderi, comisiilor județene de ingineri și tehnicieni și, în final, la nivelul Întregii țări — a Comisiei Naționale de Ingineri și Tehnicieni (C.N.I.T.), cuprinsă in structura Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, cu scopul de a concentra eforturile întregii noastre intelectualități tehnice spre rezolvarea problemelor de mare actualitate ale dezvoltării e- conomiei aproape, inginerii deri pot producție toate acțiunile de ingine- 
noastre. Conlucrind inde- speciaiistii din institute si Și tehnicienii din întreprinsă finalizeze mai repede in

covorașele din cauciuc se fabrică în 25 tipuri de mărimi, forme și culori diferite.Cu ele se echipează, de exemplu, autoturismele „Dacia 1 300", „ARO", autocamioanele și autobuzele. O bună parte din producție se livrează la export. (Gheorghe Cîr- stea).

murilor de materiale — ne spuni’a Catița Teodoreanu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, în discuțiile cu unii muncitori sau maiștri, chiar dintre cei cu experiență îndelungată, la un moment dat unii erau „iritați" de idee. „Unde să ajungem cu economiile. Poate la ață" — ne-a spus cineva cu un aer ironic. Dar ironia a prins bine. Gîn- dindu-se mai mult Ia consumul de ață, ajutorul de maistru Ion Chiriță a deschis o discuție temeinic argumentată în adunarea generală a organizației de bază nr. 6, de la atelierul 3".Scepticii s-au dumirit repede că și la acel insignifiant fir de ață o măsură gospodărească are efecte nebănuite. înlăturînd cu hotărîre risipa, folosind cu mai multă chibzuință fiecare bobină, s-a ajuns, în scurt timp, la reducerea consumului de ață cu 15 la sută în fiecare sector. Mai plastic ilustrat. în 11 luni s-au economisit la confecțiile executate de întreprindere peste 37 de milioane da metri de ață.S-a ajuns oare la limita posibilităților ? Nicidecum, aprecia secretarul comitetului de partid. în fiecare sector și atelier, „bătălia" pentru descoperirea de noi rezerve care să ducă la reducerea consumurilor materiale s-a intensificat în scopul îndeplinirii sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie ».c. Pină la sfîrșitul anului, colectivul întreprinderii este ferm hotărît să amplifice rezultatele obținute, apreciind că va adăuga la actualul bilanț al economiilor de stofe și materiale auxiliare altele in valoare de pesta 400 000 lei.Notam la început că nu spectaculosul rezultatelor are o valoare deosebită. ci modul nou de gindire irf muncitorilor întreprinderii rîmnlce- ne, atitudinea gospodărească, responsabilă față de cel mai aparent neînsemnat „capăt de ață", deoarece, mică sau mare, economia de material înseamnă în fond economie de tnunca, de valori care astfel pot fi întrebuințate cu foloase sporite pentru fiecara dintre noi.

rie tehnologică inițiate de cercetători și proiectanți.Evident, activitatea de inginerie tehnologică imbracă multiple laturi. care devin tot atîtea domenii de acțiune : găsirea celor mai adecvate și ieftine metode de prelucrare a materiilor prime disponibile in (ară pentru obținerea unor produse cu parametri funcționali și de calitate similari celor mai bune modele e- xistente pe piața mondială, pentru a le conferi o înaltă eficiență economică și competitivitate. Pentru aceasta ingineria tehnologică trebuie, să conceapă utilaje de înaltă tehnicitate și tehnologii care necesită consumuri specifice reduse de metal și manoperă. Ea trebuie să asigure in același timp o valorificare superioară a tuturor materialelor, combustibililor și energiei, micșorarea cantităților de deșeuri de fabricație și utilizarea tehnologică completă a acestor deșeuri, precum și a tuturor resurselor materiale.Credem că principala pîrghie cu ajutorul căreia putem determina Întregul activ de cercetători și ingineri din institute. întreprinderi și din în- vățămintul superior să-și sporească forța și capacitatea de creație în domeniul ingineriei tehnologice constă în combaterea unor mentalități greșite manifestate pină acum, in realizarea unei adevărate revoluții in gtn- direa cadrelor care lucrează în acest domeniu. Un rol hotăritor în proces sul de clarificare a acestor sarcini ii au concluziile rezultate din Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu specialiști din domeniul cercetării și tehnologiei și din recenta cuvîntare a secretarului general Nicolae al P.C.R., activitate cercetăriial partidului, tovarășul Ceaușescu, la plenara C.C. călăuze sigure în această de creștere a contribuției și ingineriei tehnologice, prin elaborarea și aplicarea de noi soluții eficiente și originale, la dezvoltarea susținută și cu eficiență sporită a economiei naționale.Lucrătorii din Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și-au însușit concepția creatoare și mobilizatoare a secretarului general al partidului nostru și vor acționa cu toată hotărîrea pentru ca fiecare cercetător, proiectant, inginer și tehnician să muncească cu energie, spirit revoluționar și responsabilitate pentru rezolvarea in bune condiții și la timp a problemelor ridicate d« progresul tehnic necontenit al economiei noastre și, mai ales, pentru punerea în aplicare imediată și e- ticientă in producție a rezultatelor creației inginerești din România. De asemenea, ne propunem să antrenăm in mult mai mare măsură decît pînă in prezent vasta experiență, puterea de muncă și ingeniozitatea tehnică a muncitorilor din unitățile economic® in toate acțiunile menite să sporească tot tehnice ticarea întregii
mai mult forța creativității românești, să asigure valori- ei cit mai eficientă în folosul națiuni.
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Pentru mulți intelectuali români, limba literară românească de astăzi nu mai pune alte probleme de ordin practic decît cete ale învățării ei. Limba română literară există. ea trebuie învățată și trebuie întrebuințată așa cum cultura și măiestria fiecăruia îl îndeamnă s-o utilizeze. Evident, se recunoaște că mulți Indivizi vorbitori și unii profesioniști ai lui comit greșeli de dar se afirmă că greșeli de limbă se la cei care n-au studiat suficient limba română literară. Și atît lingviștii, cit și publicul cult românesc sînt de acord in a recomanda înlăturarea lor. Se mai spune, deocamdată numai de către unii lingviști, câ greșelile de limbă sint manifestarea unor tendințe ale limbii noastre și că de a- ceea ele persistă in limba noastră literară de decenii, dacă nu și de mai vreme.Față de asemenea de limbă atitudinea lingviști este binevoitoare : se pretinde că orice limbă trebuie să evolueze și că e- voluția ei este manifestarea acestor tendințe ale limbiL Se consideră deci că dezvoltarea limbilor literare este de aceeași natură cu dezvoltarea graiurilor populare, bine cunoscută lingviștilor după realizările spectaculoase ale științei noastre din secolul trecut și de la începutul secolului nostru. Se scapă însă din vedere că înseși greșelile de limbă recunoscute ca atare pleacă tot din unele tendințe ale limbii, că de exemplu lucrativ cu sensul de „care lucrează" se explică prin apropierea de către indivizii vorbitori ai acestui cuvînt de cuvîntul a lucra, cu care istoric : din lat.de la și lat.

chiar scrisu- limbă ; aceste găsesc

multăgreșeli acestor

este înrudit numai a lucra lucror, -ari „cîștig". care s-alucrativus, -a,
provinăderivat-un»

„care ciștigă", „care aduce cîștig", „bine remunerat" ; acesta din urmă, ca și neologismul francez iucratif, a pătruns în limba română în secolul al XIX-lea sau chiar in prima jumătate a secolului al XX-lea. deci nu are și nu poate avea decît sensul de „care cîștigă". „care aduce cîștig", „bine remunerat". In mod firesc, cel care nu știe latinește și franțuzește și întrebuințează cuvîntul lucrativ va avea

tri — și. putem adăuga : și unii specialiști în alte discipline decît lingvistica — sînt încă stăpîniți de concepția după care o limbă literară poate fi prada tuturor inovațiilorS-a observat de mult că limbile literare mai încet lingvistice.evoluează decît graiurile rustice, că ele sînt în genere fixe — altfel nu s-ar mai putea vorbi de o epocă de formare a lor și de o epocă de unificare și de fixare

graiurile populare. Neînțelegerea acestui lucru are ca urmare faptul că unij lingviști mai cred că trebuie să accepte unele greșeli de limbă, încînd ele apar la mase. Eu sînt însă rerea că niciodată putea accepta în limba literară utilizarea lui poftiți „intrați" etc., in loc de poftim „vă rog", sau utilizarea lui a se evacua în legătură cu persoane (ca

special marile de pâ- nu vom

teatrului românesc
(Urmare din pag. I)

* VȘ
* * *

G. IVÂNESCU
Necesitatea

cultivării limbii
tendința de a da neologismului român sensul de „care lucrează".Am invocat un exemplu ; dar s-ar invoca multe altele, menea exemple ne că unele fapte de sînt condamnabile trebuie respinse, chiar dacă ele apar drept manifestarea unor tendințe ale Așadar faptul că schimbări ale limbii dintr-o tendință a nu constituie un argument pentru acceptarea inovații în limba De altfel istoria literare mai vechi, na și greaca, dintre antichității, sau : engleza, germana și rusa, dintre cele ale epocii moderne și contemporane, ne arată că limbile literare nu acceptă astfel de inovații, că în genere ele rămin fidele exprimărilor corecte. Dar unii din lingviștii noș-

singur putea Ase- arată limbă și călimbii, unele pleacă limbiiacestor literară, limbilor , ca lati- cele ale franceza,

a lor, de relativa lor stabilitate in perioada care urmează. Astfel graiurile vorbite de popor au suferit schimbări fonetice care nu erau necesare pentru îmbunătățirea expresiei ; este cazul unor schimbări ca ă + n + vocală sau consoană în î în cuvintele latinești fontana, manus, canto etc., devenite în românește fântînă, minu (mai tîrziu mină), cint etc. Asemenea schimbări nu se întîlnesc decît rar în limbile literare și, cînd au loc, sînt o transpunere a fenomenelor populare în limba literară.Această constatare ne obligă să revizuim vechea concepție despre dezvoltarea limbilor : in cazul limbilor literare, unele din schimbările care se petrec în graiurile populare sînt excluse (ele nu mai au loc). Limbile literare se conduc în parte după alte principii, după alte legi, decît

subiect) în loc de a evacua■ în legătură cu un sat, un oraș, o regiune (ca obiect direct), chiar dacă aceste întrebuințări sînt astăzi ge- perale. Asemenea inovații se impun în graiurile populare, pentru că acestea se dezvoltă nesupravegheate ; dar nu se pot impune în limbile literare, în care se exercită un control al exprimării de către intelectualitatea cultă, de către gramatici și lingviști, de către toți profesioniștii condeiului, de către academii, edituri etc.Aceasta nu însemnează că limbile culte nu trebuie să evolueze ; limbile culte evoluează și ele. Dar, întocmai ca și în domeniul fonetic, ele nu mai realizează schimbări fără rost nici in domeniul morfolo- gic-sintactic, nici în cel lexical și stilistic. Este, desigur, în natura unei limbi literare ca ea să nu se mai

schimbe, dacă și-a găsit o expresie perfectă in semnele lingvistice utilizate, în primul rind în cuvinte. Schimbările limbii literare trebuie să aibă loc rațional, adică ele trebuie să urmărească îmbunătățirea acestor semne și îmbogățirea limbii cu noi semne, necesare exprimării unor idei (neologismele). Limbile literare se dezvoltă numai sub influența spiritului ; ele înregistrează orice progres al acestuia și nu mai suferă schimbări mecanice, materiale, inconștiente, cum sînt schimbările fonetice.Limbile literare au deci — și trebuie să aibă — o evoluție dirijată de oamenii de știință, de oamenii politici, de scriitori, de gramatici etc., chiar dacă dirijarea lor nu reușește întotdeauna. Dacă oamenii de știință, scriitorii, oamenii politici etc. nu vor combate inovațiile de limbă eronate sau nepotrivite, limba literară va cădea sub influența unor incompetenți în problemele limbii. De altfel este de așteptat ca cei care cunosc bine limba să nu renunțe la modul lor de a vorbi. Și atunci ne vom găsi în fața unor tabere cu concepții diverse despre inovațiile de limbă eronate. In această situație nu trebuie să dăm dreptate celor care vorbesc corect ?Problema prezintă numeroase aspecte ; aici am voit numai să arătăm cum se prezintă ea în general : am voit numai să dăm o justificare teoretică preocupărilor de cultivare a limbii. Nu este vorba de a împiedica dezvoltarea mai departe a limbii literare românești, pe calea adaptării ei la noile cuceriri ale gîn- dirii, ale imaginației și ale sensibilității, ci de a împiedica să capete ființă și să se generalizeze ceea ce tocmai va constitui un regres, o urițire a limbii noastre, o povară a limbii în progresul ei.
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Casa de cultură din Baia Mare

Schimb de experiență
privind educația pionierilor
Un schimb de idei și de experiență menit nu numai să delimiteze rezultate, ci, mai ales, să evidențieze căile și metodele de împlinire a o- biectivelor educative urmărite, in vederea generalizării unui stil superior de lucru cu tinerii — astfel ar putea fi definit pe scurt Simpozionul republican „Organizația pionierilor — factor de educare patriotică, militant-revoluționară. a copiilor" Desfășurat la București în zilele de 27 și 28 noiembrie, sub auspiciile Consiliului Național al Organizației Pionierilor, simpozionul a fost dedicat sărbătoririi independenței de stat a României și împlinirii a 70 de ani de la răscoala din multe pesteprezentate cu a- cest prilej de co- mandanți-instruc- activiști ai de ai

țăranilor 1907. Dar dintre cele 140 lucrări

Greșeli frecvente de exprimareIncercind să clasificăm greșelile elevilor, am ajuns la cîteva concluzii pe care încerc să te rezum in rândurile de față.Ignorarea unor termeni mi se pare a fi primul domeniu în care elevii dovedesc serioase lacune. Așa se explică de ce mai apar în lucrările scrise ale elevilor exprimări de felul acesta : 
„Goga s-a inspirat din mo
nografia unui sat, din mun
ca țăranului" ; „în poeziile 
sale Coșbuc a edificat cu 
un deosebit talent cele mai 
diverse aspecte din viața 
satului" ; „Astfel, promo
torul societății, văzută e- 
volutiv, este lupta descin
să" ; „Ardealul lui 
este un eden închis, 
Călinescu".Tot necunoașterea noțiuni stă la baza formulări ca cele de mai jos: „Recurgind la epitete, 
scriitorul 
maginea 
prietatea 
substantivelor", unde menul concrețiune a socotit sinonim cu concretețe ; „Tinere talente in 
ascendență" (in loc de ascensiune, în sens figurat) ; 
„I. L. Caragiale critică fal
sa demagogie și arată lipsa 
de incultură a societății". etc.Ignorarea termenilor reflectă adesea un viciu de predare : elevilor nu li s-au clarificat la timp unele noțiuni. Din lecturi, copiii selectează anumite cuvinte, pe care te folosesc în mod nejudicios, fără discernă- mint.Confuziile terminologice constituie alte fenomene lingvistice strins legate de cel discutat mai înainte și care se explică, in primul

prin necunoașterea semantice ale cu- utilizate, ori prin firească a elevi- folosi și alte cu- decit cele comune,

Goga 
elogiaunor unor

concretizează i- 
doar prin p'o- 

și concrețiunea ter- fost

rind. valorilor vintelor tendința lor de a vinte de a căuta sinonime in rîn- dul neologismelor. Confuziile de termeni sînt de cele mai multe ori o conse- 'cihță' a superficialității cu care au fost însușite unele noțiuni.O mare imprecizie se manifestă prin întrebuințarea abuzivă in analizele literare a unor verbe ca : a prezenta, a reprezenta, a reda, a oglindi, a zugrăvi, a trata, a descrie, a se produce, a se reproduce ș.a. De multe ori nu se înțelege deosebirea dintre a prezenta și a reprezenta, folosite la intîmplare. Nu se știe că a reprezenta este o a doua fază a cunoașterii artistice, că autorul prezintă un material (un personaj), iar acesta, la rîndul său, reprezintă ceva din realitate. Adesea întîlnim în lucrările elevilor formulări ca aceasta : „Autorul ne reprezintă o acțiune". Pe de altă parte, verbe ca : a prezenta, a oglindi, a zugrăvi, ajung să capete sensul de a compune, fiind folosite în mod în următoarele „Această poezie grăvită în trei wunniri , „Acest poem este redat de poet in culorile cele mai vii" ; Această poezie este prezentată în mod alegoric". Mai rar, asemenea verbe sînt folosite cu înțelesul siinplu de a spune, a vorbi : „în această poezie ni se redă despre...".Confuzia terminologică este posibilă și cind este vorba de antonime, ceea

greșit, ca exemple : este zu- tablouri" ;

ce se explică prin aceea că elevul n-a avut posibilitatea să le asimileze în mod analitico-sintetic — prin recunoașterea valorii semantice a radicalului mai puțin cunoscut ori mai rar întîlnit în sinteza lexicală respectivă : ulterior seconfundă cu anterior, unilateral cu multilateral, exclusiv cu inclusiv, a amputa cu a imputa, a elibera cu a elabora etc. Și în a- cest caz confuzia izvorăște din relația paronimică a antonimelor.Sărăcia vocabularului duce, de asemenea. în u- nele cazuri la repetiții supărătoare de cuvinte sau formulări, la exprimarea șablonardă, ca și în exemplele de mai jos :
„în poezia lui, Coșbuc a 

redat foarte amplu cores
pondența dintre om și na
tură. în poezia lui Coșbuc 
chipul femeii este amplu 
analizat. Corespondența 
om-natură apare amplă in 
poezia „Cîntecul fusului". Sau clișee verbale de tipul: „Coșbuc tratează natura, 
dragostea, eroismul po
porului român. Dar cel mai 
amplu subiect tratat de 
Coșbuc... este acela al na
turii. Coșbuc nu tratează 
natura in felul lui Emines- 
cu, care trata natura in 
general... Coșbuc tratează 
anumite colțuri din natu
ră. în Cintecul fusului 
Coșbuc tratează dragostea 
deznădăjduită" etc.Sint situații cînd elevii, simțind nevoia unui vocabular cit mai bogat, mai nuanțat și mai expresiv, inventează cuvinte pe calea derivației, pornind de la cuvintele cunoscute de ei, din păcate și de această dată dovedind ignorarea

proprietății termenilor. Alteori, ignorând unele valori ale cuvintelor, ei a- jung să te forțeze neper- mis sfera semantică, prin- tr-o extensiune semantică improprie mai ales în cazul elementelor lexicale polisemantice. Așa, de pildă, știind că a agonisi înseamnă a ciștiga, dar neglijînd un element („prin muncă"), un elev ajunge să scrie că „cei bogați și-au agonisit averi". Tot astfel, putem întîlni : a abdica pentru a renunța in general, a confecționa a fabrica etc.Există, după cum în limba română cuvinte care au o asemănătoare, dar care se deosebesc din punct de vedere semantic, care nu cunosc limba sînt ispitiți losească unele în lorlalte comițind gravă greșeală, < rea care te cuprinde puțind da naștere la confuzii. Astfel, nu rareori ne este dat să întîlnim în vorbirea curentă și în lucrările scrise ale elevilor un cuvînt în locul altuia din categoria paronimelor. Spre exemplu, unii confundă pe literar cu literal, original cu originar, familial cu familiar, revendicare cu revin- decare, petrolifer cu petrolier, stadiu cu stagiu, a desemna cu a desena, cezură cu cenzură ș.a. Unele dintre asemenea confuzii pot fi întîlnite nu numai la elevi, ci chiar și în publicații.In sfîrșit, încă o sursă a greșelilor de exprimare, din punctul de vedere al vocabularului, o constituie pleonasmele și construcțiile tautologice, care pătrund

pentruse știe, unele formăVorbitorii suficient i să le fo- i locul ce- . astfel o comunica-

în vorbire ca urmare a cunoașterii aproximative ori a ignorării totale a sensului unui cuvint. Iată cîteva exemple mai des întîlnite : „Trilogia Frații Jderi ește alcătuită din trei romane" ; „marele romancier epic", „scriitori și poeți" ; „uneltesc pe ascuns", „oamenii muncii înfăptuiesc mărețe realizări") “„sorginte originară" etc.Ca o ultimă observație, vom face cîteva trimiteri la unele aspecte de ortoe- înțelese din vedere al sem- unele neologis- că au fost per-,pie. Deși punctul de nificației, me, pentru cepute auditiv, fără ca asimilarea lor să se fi sprijinit și pe aspectul lor grafic, sînt pronunțate și, desigur, scrise greșit : prosimație, conjuctiv, analiză literală, elogvent, eg- zamen, a inerva ( = a enerva !) etc.Cadrele didactice care predau discipline științifice sau literare au datoria «ă explice clar și să oblige pe elevi să-și noteze toate cuvintele care exprimă noțiuni noi, analizînd, dacă este cazul, accepțiunile speciale ale unor cuvinte comune cînd se referă la un anumit domeniu științific.Constatările de mai sus subliniază necesitatea urmăririi permanente a exprimării, în scris sau oral, a elevilor, corectării pe loc a tuturor greșelilor și, în același timp, cerința ca profesorul să fie el însuși model de corectitudine în tot ce face, inclusiv în exprimare.
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Prof. Florin MARCU
Brașov

• OLT. La Caracal a avut loc un festival al brigăzilor artistice din întreprinderi și de la sate. • PRA
HOVA. La Ploiești s-a desfășurat finala pe curs vocali și populară forestieră construcții. Cu prilejul împlinirii a 
95 de ani de la prima apariție a 
revistei literare „Curierul liceu
lui", elevii de la „I. L. Caragiale" din Ploiești au scos un număr festiv. Artiști amatori feroviari din Ploiești și București au prezentat spectacolul „Cinstire muncii comuniste". • ARAD. în cadrul e- 
tapei de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României", la Teatrul de stat a avut loc spectacolul „Republică — măreață vatră", dedicat fruntașilor și evidențiați- lqr ' in deț. • 
turală aflată unește din județ in etapa de masă a Festivalului „Cintarea Romanici". Un 
grup de scriitori din București a avut mai muite intilniri cu oameni ai muncii din întreprinderile tulcene. • SATU-MARE. Orchestra 
simfonică din Nyiregyhaza (R. P. 
Ungară) a dat concerte la Satu-Mare și Baia ducerea solistă : pianista Lux Erika.
• SIBIU. „Munca și activita
tea oamenilor muncii de naționali
tate germană din Republica So-
—

al țară a festivalului-con- formațiilor și soliștilor instrumentiști de muzică și ușoară din industria și a materialelor de

întrecerea socialistă din ju- 
TULCEA. „Săptămina cul- 

tulceană", prima ediție, în plină desfășurare, re- toate formațiile artistice

Cărei, Mare.. Con- artistică : Molnar Laszlo ;pianista„Alunea

cialistă România pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste" este tema unei expuneri susținute la Sibiu, Mediaș și Alțîna, de dr. E- duard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România. 
• GORJ. Cercurile și cenaclurile 
literare din județ au luat parte la o dezbatere privind căile angajării lor mai depline în activitatea cultural-educa ti vă. La Liceul pedagogic 
din Tg. Jiu a avut loc o consfă-

tuire a profesorilor de matematică. 
„Metode moderne in predarea edu
cației fizice in învățământul pre
școlar" — este tema schimbului de experiență organizat la grădinița nr. 8 din Tg. Jiu. „Punctul nostru 
de vedere" — se intitulează noua culegere de texte pentru programele brigăzilor artistice, recent editată pe plan local. • ME
HEDINȚI. Schimburi de expe
riență între formațiile căminelor culturale din Husnicioara, Și- mian, Izvorul Bîrzii, Breznița de Ocol, Prunișor, Timna, Corcova și Voloiac au avut loc, recent. Muzeul 
„Porțile de Fier" a organizat la căminul cultural din Greci o seară de întrebări și răspunsuri pe tema „Valori ale artei populare hedințene". „România — tara 
de dor" — sub acest generic, mâții artistice din Strehaia au

me- 
mea for- pre-

tori, organizației pionieri și U.T.C., reprezentanți ai Ministerului Educației și Invățămîntului, cadre didactice u- niversitare, muzeografi, cercetători științifici și-au spunem așa' spre, a se constitui drept contribuții de seamă în definirea unui ghid metodologic, a unui sistem practic de referință pentru întreaga activitate pionierească.In lumina sarcinilor formulate în mai multe rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privitor la educarea comunistă a tinerei generații, s-a reliefat și cu acest prilej că întărirea caracterului revoluționar al întregii activități pionierești, desfășurarea acesteia într-un spirit creator, militant, patriotic, în consens deplin cu obiectivele înscrise in Programul de măsuri in domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative, fac imperios necesară depășirea considerațiilor vag teoretice, mărunt constatativc și adoptarea unor procedee superioare de intervenție practică, activă, cuprinzătoare, capabile să îmbogățească conținutul educativ al activității desfășurate pentru fiecare perioadă de vîrstă, chiar pentru fiecare copil în parte. Creșterea eficienței tuturor acțiunilor pionierești, circumscrierea și mai strînsă a tematicii lor într-o problematică pe cit de diversă, pe atît de complexă și, îndeosebi, racordarea lor profundă la acțiunea de modelare a omului nou, în care se află angajat întregul nostru popor, se definesc nu numai ca obiective de perspectivă, ci îndeosebi ca preocupări cotidiene ale tuturor celor ce. prin modalități diferențiate, dar unitare ca scop, contribuie la e- ducarea comunistă a noilor generații.în această perspectivă, lucrările

Adnotări 
la Simpozionul 

republican 
„Organizația pionierilor 

— factor de educare 
patriotică, militant- 

revoluționară a copiilor"

depășit — ca să obiectul comunicării

recentului simpozion republican au evidențiat posibilități practic nelimitate de colaborare rodnică intre organizațiile de pionieri, U.T.C. și școală, între acestea și celelalte instituții educative. De' altfel, însăși participarea la simpozion, bogată și diversă, cu teme de comunicări inspirate din întregul cîmp al activităților pionierești, cu concluzii de ordin nu numai pedagogic, ci și filozofic, istoric, sociologic, a servit integral ideea unul „front comun" al educării comuniste a copiilor, menit prin amploarea și profilul lui să asigure formarea multilaterală a tinerilor, să-i pregătească pentru muncă, tru creație, tru exigențele viitorului.In acest proces educativ eforturile. contribuția pionierilor înșiși nu pot fi minimalizate. Este a- devărul în virtutea căruia simpozionul s-a înscris ca un punct de referință în e- fortul general de transformare a tinerilor din obiect in subiect al e- ducației, cu deosebire al pregătirii pionierilor pentru a desfășura o susținută activitate de autoconducere a organizațiilor lor.Să amintim, de asemenea, că prin analiza formelor și metodelor de activitate cu specific pionieresc, recentul simpozion republican a reliefat implicit modalități optime de participare a organizațiilor pionierești Ia Festivalul național „Cintarea României", chemate să înscrie și cu acest prilej noi și prestigioase succese educative.Recentul simpozion face parte dintre evenimentele a căror valoare se Judecă nu după ceea ce include în desfășurarea Iui, ci după ceea ce declanșează prin ideile dezbătute și a- profundate, așadar după sporul de eficacitate ce-i va fi imprimat de azi înainte fiecărei acțiuni pionierești. Aprecierea manifestării rămîne. deschisă.

pen- pen-

Mihai IORDANESCU

Acuareliști

Descoperire arheologicăCu prilejul unor lucrări agricole, în hotarul comunei Păsăreni, județul Mureș, a fost descoperită și predată Muzeului de istorie din Tg. Mureș o interesantă piesă arheologică. Este vorba de un topor din aramă cu două brațe dispuse în cruce. Specialiștii a- preciază că noua descoperire datează din epoca neolitică. Este o nouă dovadă materială a faptului că Transilvania era unul din cele mai importante centre mei, ilustrînd îndepărtați ai meșteșug.
de prelucrare a ara- iscusința strămoșilor românilor in acest (Agerpres)

zen.tat un program la Lunca nului. întreprinderea cinematogra
fică județeană a organizat la Jiana, în cadrul evocării istorice intitulate „Permanența poporului român", prezentarea filmului „Frații Jderi". „Pe drumul eroilor de la 
1911“ — a fost tema unui concurs desfășurat Ia Clubul tineretului din Drobeta Turnu-Severin. • MA
RAMUREȘ. Muzeul județean și 
filiala Arhivelor statului din Baia 
Mare au organizat sesiunea științifică „Marmația ’76“ (70 de comunicări prezentate de specialiști din întreaga țară). în satele zonei Co
dru, studenții băimăreni au organizat simpozioane și recitaluri de versuri patriotice consacrate evocării luptei pentru independentă a poporului român. La Casa de cultură 
din Vișeu de Sus, artiștii amatori au prezentat un spectacol dedicat colectivelor care și-au îndeplinit sarcinile anuale de plan. Locuitorii 
cartierului Poiana — Borșa au dialogat cu o brigadă de specialiști pe teme ale educației ateist-științifice, medicale și civice și au participat la dezbaterea „Tineretul și revoluția tehnico-științifică contemporană". „Educarea lucrătorilor din co
merț în spiritul eticii și echității, 
al disciplinei și servirii civilizate" este genericul schimbului de experiență organizat cu activul de partid din comerțul și cooperația județului. Teatrul dramatic 
Baia Mare a prezentat cea treia premieră a stagiunii : dăranii" de Carlo Goldoni.

teatrul Giuiești
pe scenele cluburilor muncitorești

Muzeul de artă al municipiului București „A. Simu" prezintă în sălile de la parter o amplă expoziție ce preocupările mexicani în acuarelei.Cunoscuți activitatea lor susținută desfășurată în acest domeniu, Ignacio M. Beteta, Rafael Munoz Lopez, Joaquin Martinez Navarrete și Alfredo Guati Rojo readuc în atenția publicului bucureștean virtuțile unei tehnici cu o bogată și glorioasă tradiție. Mai puțin folosită în ultimul timp din cauza dificultăților de ordin tehnic pe care te impune utilizarea ei, acuarela, așa cum a fost ea folosită de artiștii mexicani, se dovedește a fi un gen cu nebănuite resurse. Minuirea suplă a tonurilor puse in straturi subțiri, în îmbinări aproape transparente, atit de caracteristice acestei tehnici, a fost folosită mai ales pentru reliefarea frumuseților peisajului mexican. Varietatea naturii mexicane, aspecte ale orașelor și satelor cu forfota vie și colorată a locuitorilor, au prilejuit celor patru acuareliști apropierea de o lume specifică, cu date proprii, caracteristice manifestare.Generalul Ignacio Beteta, decanul vîrstă al acuareliștilor mexicani, sau Rafael Munoz Lopez, președintele Cercului de acuareliști din Mexico, Alfredo Guati Rojo, director general la

ilustrează artiștilor domeniulpentru

deM. de

din de-a „Bă-
Corespondenții „Scînteii1

In săptămina care a trecut, Teatrul Giuiești a organizat manifestări Festivalului „Cintarea manifestări strîngă și relațiile dintre teatru și spectatorii săi, dintre artiștii profesioniști și grupurile de amatori din unități bucureștene.S-au prezentat spectacole mixte, pe scenele cluburilor sau direct în hală, în mijlocul muncitorilor (la uzi-

o serie de în cadrul national României", menite să mai mult
nele de utilaj chimic — „Grivița roșie"), • spectacole in care actorii teatrului au recitat versuri și au interpretat fragmente din piesa „Caractere" de Al. Monciu S’dinschi, alternînd aparițiile lor cu cele ale artiștilor amatori, interpreți ex- celenți ai cintecelor și dansurilor populare. Actorii scenei giulește- ne au fost prezenți la Industria bumbacului (în ziua de 23 noiembrie 1976). la Baza de aprovizionare a Minis-

torului Transporturilor (25 noiembrie 1976), la uzinele „Grivița roșie" (26 noiembrie 1976). S-a stabilit că împreună cu echipele de artiști amatori de la „Grivița roșie" Teatrul Giuiești va pregăti noi spectacole comune, atît pe formula de brigadă, cit și pe cea a teatrului scurt.In imagine : Aspect din sală — în timpul spectacolului mixt de la Industria bumbacului B.

t
10.00
11,00

12.45
13,10

rînduri Mihai Codreanu, ulterior Ionel Teodoreanu, G. Topirceanu, Ioirgu Iordan, Andrei Oțetea, iar ca directori de scenă distingîndu-se mari oameni de teatru — Aurel Ion Maican, Ion Sava și George Mihail Zamfirescu ; de neuitat rămin decorurile pictorului scenograf Th. Kiria- coff-Suruceanu.De la stagiunea 1945—1946 (începută la Sibiu, din cauza războiului, și încheiată pe scena proprie de la Iași), de trei decenii rolul de răs- pinditor de cultură al Teatrului Național s-a accentuat în ritm cu exigențele epocii socialiste. Programele anilor de după eliberare, incluzîndl peste trei sute de piese din repertoriul național și universal, sînt e- locvente : de la clasicii antichității pînă la valorile contemporane, dezbateri de conștiință, piese cu caracter militant, drame și piese satirice, adaptări după romane, scene istorice și din actualitatea curentă — toate au stat în atenție, multe spectacole lăsînd urme durabile. Să cităm doar realizări de înalt nivel artistic, precum Richard al III-lea de Shakespeare, Despot-Vodă de V. A- lecsandri. Pescărușul de A. Cehov, Mutter Courage de Bertolt Brecht, Becket de Jean Anouilh. Noaptea Iguanei de Tennessee Williams și altele, în oare interpreți de talent, a- daptîndu-se diverselor ritmuri, au demonstrat amploarea scenic al „Naționalului" Un spațiu larg ocupă lucrările dramaturgilor români contemporani ; s-au jucat aproape toate piesete lui Horia Lovinescu, piese de Paul E- verac, Aurel Baranga, Al. Mirodan, Titus Popovici, Teofil Bușecan, AL Voitin, Dan Tărchilă, Radu Stanca, Ion Istrati, Ion Băieșu, Teodor Mazi- lu, Al. Popescu, Iosif Naghiu și ale altora ; a fost stimulată dramaturgia originală locală : dintre autorii ieșeni, Mircea Radu Iacoban, Andi An- drieș și Ștefan Oprea figurează în repertoriile mai multor teatre din țară, cel dinții fiind jucat și peste hotare. Respețt pentru valorile verificate și deschidere către anumite formule noi — iată caracteristici ale stilului scenic ieșean, refractar extremelor, înclinat spre echilibru și coerență. Autenticitatea, realismul, acuratețea sînt aici semnele unui discernămînt critic de veche tradiție. Un „ceremonial" al rostirii ? Cea mai recentă apariție a Margaretei Baciu, în Copacii mor în picioare de Al. Casona, probează că drumul spre sufletul publicului e trăirea intensă, sinceritatea, naturalul. Actori afirmați în perioada interbelică, sau îndată după eliberare, Miluță Gheorghiu, Margareta Baciu, Anny Braesky, Marioara Davidoglu, George Popovici, Ion Lascăr, Ștefan Dăncinescu, Neculai Șubă, Const. Sava, Rella Ghițescu (dintre care unii nu mai sînt), au trecut ștafeta generațiilor noi, din rîndurile cărora se remarcă interpreți înzestrați — Teofil Vâlcu (actualul director), Liana Mărgineanu, Cornelia Gheorghiu, Dionisie Vitcu. Adina Popa, alții de asemenea. Dintre regizorii cu mai largă_ activitate la Iași — Sorana Coroamă, Dan Nasta și, în ultimul timp, Anca Ovanez merită ne specială.Impunătorul ansamblu al naiului" de astăzi înscrie maresul artei și culturii liste realizări prețioase. Jubileul celor o sută șaizeci de ani de teatru ieșean e, in fond, o sărbătoare a teatrului românesc in totalitate.

registrului de astăzi.

mențiu-„Națio- în pal- socia-

mexicaniInstituto de Mexico și al de acuarele mexicane, sau Joaquin Martinez Navarrete, deținător al mai multor premii de prestigiu, au abordat, deopotrivă, în limbaje diferențiate în funcție de formație și afinități, aspecte variate ale peisajului. Autorii lor au știut să nu se grăbească, să observe atent, meticulos chiar, stăruind a- supra unor amănunte

Arte de Muzeului vă, lucrările lui Rafael Munoz Lopez prezintă un delicat și echilibrat ritm cromatic. „Fantomele marelui oraș", „Plaja roșie". „Tîrg la Oaxaca", „Autoportret cu inscripții maya" reunesc, în sinteza personală a unui limbaj nici tradiționalist, dar nici foarte modern, veritabile elemente de ordin sentimental spiritual.Un același se desprinde crările lui
sauliric lu-

aparent nesemnificative. Insistență, minuție în a surprinde, în a descrie, predilecție anume tip bazat pe de lucruri,te, de obiecte caracterizează lucrările generalului Ignacio M. Beteta. „Stradă în Zacatecas", „Coasta Guerrero", „Colț din Guanajuato", „Satul Teotihuacan" sînt doar citeva exemple, tot a- titea imagini caracteristice ale mexican.Limbajul ceremonios folosesc mexicani, nu rareori de o neascunsă prețiozitate, accentuind asupra varietății aspectelor surprinse, are o viață de sine stătătoare. Fără a ajunge la dezinvolturi exclamative, dar nu lipsite de o anumită

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Telecinemateca. Ciclul „Mari 
tori".
Melodii populare.
Reportaj de scriitor.

16.00 Teleșcoală.
16,30
17.00
18,45
18,55

ac-
Curs de limba franceză. 
Emisiune in limba germană. 
Tragerea Loto.
Chipul voievodului Mihai viteazul 
văzut de portretiști

19,20 1001 de seri..
19,30 Telejurnal.
20,00 Ora științei șl tehnicii.

o anumită pentru un de peisaj acumularea de elemen-

peisajuluiînflorat, pe care-1 acuareliștii nu

ver-
20,40

fior din Joaquin Martinez Navarrete și Alfredo Guati Rojo. Lucrări ca cele intitulate „Fintînă la Gua- najusto", „Domuri in Celaya", „Sat pierdut", „Vedere meridională a orașului Mexico", aparținind primului, sau „Recif de corali pe Coasta de Smarald", „Descoperind pescuitul", „Glasul apei într-o fintînă din provincie", semnate de cel de-al doilea, vădesc aceeași exprimare mobilă, cursivă, elegantă, care are la bază ța directă cunoașterea diată.Cei patru mexicani în atenția publicului românesc, prin intermediul lucrărilor lor, expresia concentrată a unor sensibilități tistice specifice, duri de ale pasiunii rației pentru file țării lor. o cate de spirituală porul nostru și mexican.

experien- a naturii, ei ime-acuareliștl aduc astfel
ar- mo- manifestare și admi- frumuse- Este incă apropiere între po- cel

Marina PREUTU

artistic : „Quivitoc* pro*Film __ ______
ducție a studiourilor daneze. 
Cupa Intervlziunii la gimnastică 
modernă. Exerciții liber alese. 
(Transmisiune de la Moscova).

22,50 Telejurnal.

22,30

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17.05
17,40
18.00
18,55

19 20
19,30 
20,00

Maeștri ai clasicismului.
Șahul : sport, artă sau știință t 
Biblioteca pentru toti.
Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.
1001 de seri.
Telejurnal.
Baletul, un gen definitoriu al spee» 
tacolulul muzical românesc. 
Telex.21.30

21.35 Cărți șl idei.
22,05 „Cîntecul pămîntulul". Producția a 

Studioului de film TV.
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Sosirea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democratice MadagascarJoi seara a sosit în Capitală ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar, Bruno Rakotomavo, care face o vizită oficială in țara noastră la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Oaspetele va conduce, în același timp, delegația tării sale la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte guverna

mentale de colaborare economică și tehnică româno-malgașă.La sosire, pe aeroportul Otopeni, ministrul malgaș a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.(Agerpres)
RECEPȚIE OFERITĂ

DE AMBASADORUL CUBEICu prilejul celei de-a XX-a aniversări a debarcării de pe vasul ,,Granma“ și a celei de-a XVIII-a aniversări a victoriei Revoluției, ambasadorul Republicii Cuba la București, Humberto Castello, a oferit o recepție.Au participat tovarășii Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Bumbăcea și Traian Dudaș, miniștri, Tamara Do- brin și Eugen Jebeleanu. vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Dumitru

Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-maior Gheorghe Go- moiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al. Consiliului Politic Superior al Armatei, membri ai conducerii altor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai vieții cultural-artis- tice. Ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII COMISIEI 
MIXTE GUVERNAMENTALE ROMÂNO-INDIENEJoi s-au încheiat, La București, lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-indiene de cooperare economică, științifică și tehnică. Cu acest prilej a fost semnat un protocol, in <7 - Se prevăd promovarea in continuare a schimburilor comerciale, extinderea cooperării economice și tehnice în industriile petrolieră, construcțiilor de mașini, chimică și metalurgică, înființarea de societăți mixte de producție, precum și cooperarea pe terțe piețe. (Documentul a fost semnat, din partea română, de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, iar din partea indiană, de K. D. Mala- viya, ministrul petrolului.

A fost de față S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București.
★In timpul vizitei efectuate in țara noastră, conducătorul delegației indiene, K. D. Malaviya, a avut întrevederi la conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Afacerilor Externe, precum și la ministere economice, cu care ocazie au fost analizate probleme de interes reciproc privind dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale șl a relațiilor economice. De asemenea, au fost vizitate numeroase obiective industriale. (Agerpres)

Noi trasee de autobuze interjudețeneCentrala transporturilor auto informează că, recent, au fost infiln- țate următoarele trasee interjudețene de autobuze : Bălan — Miercurea Ciuc — Bacău, Sf. Gheorghe — Miercurea Ciuc — Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Odorheiu-Secuiesc — Sf. Gheorghe — Covasna. Piatra Neamț — Pașcani — Botoșani, Bacău — Tirgu-Frumos — Botoșani, Rădăuți — Botoșani — Hîrlău, Tîrgu- Secuiesc — Miercurea Ciuc — Odor-

heiu-Secuiesc — Sovata-Băi, Tîrgu- Mureș — Toplița — Borsec — Broș- teni. Brăila — Tufești — Hîrșova — Constanța. Polovragi — Balș — Slatina, Slatina — Roșiori —- Alexandria — București.La stabilirea orarului autobuzelor s-a avut in vedere realizarea unor legături lesnicioase cu mijloacele de transport feroviare și aeriene.(Agerpres)

Plenara Consiliului Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din RomâniaLa 2 decembrie a avut Iod plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Pe baza raportului cu privire la sarcinile ce revin sindicatelor din hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. pentru înfăptuirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1977, plenara a dezbătut activitatea sindicatelor în domeniul economic și a adoptat un plan de măsuri privind sarcinile pe anul viitor.A fost analizat, de asemenea, planul de acțiune privind realizarea de către sindicate a sarcinilor ce le revin din Programul de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative. Plenara a stabilit măsuri menite să asigure o largă atragere a oamenilor muncii la activitatea ideologică, politică și cultural-educativă, precum și o intensă participare a acestora, prin realizări deosebite în muncă, în creația tehnică și artistică, la marele Festival național „Cîntarea României".Plenara a dezbătut apoi raportul referitor la execuția bugetului sindicatelor pe anul 1976 și a aprobat proiectul de buget pe anul 1977. Plenara a dezbătut, de asemenea, informarea asupra activității internaționale desfășurate de U.G.S.R. în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la plenară au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se exprimă adeziunea deplină a sindicatelor la politica internă și externă a

partidului și statului nostru. Milioanele de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — organizați în sindicate, se spune în telegramă, vor depune toate eforturile pentru realizarea planului pe 1977 la toți indicatorii, punînd accent pe creșterea producției și productivității muncii, ridicarea necontenită a calității produselor, folosirea judicioasă cu randament maxim a capacităților de producție, a forței de muncă și a timpului de lucru, reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție, instaurarea unui regim sever de economii în toate domeniile de activitate. Organele și organizațiile sindicale vor manifesta o preocupare susținută, sporită pentru extinderea și generalizarea inițiativelor și metodelor avansate în producție, pentru perfecționarea pregătirii profesionale.Sindicatele, sub conducerea organizațiilor de partid — se arată mai departe — vor acționa, pentru a asigura ca Festivalul național al educației și culturii socialiste „Cîntarea României" să fie, in primul rind, un prilej de promovare a creației fruntașilor în muncă, a celor ce se disting prin realizări în producție, in viața economică și socială.Participanții la plenară au afirmat hotărîrea sindicatelor de a acționa neabătut în spiritul principiilor generoase ale politicii externe a partidului și statului nostru, de a dezvolta continuu relațiile de colaborare și cooperare cu sindicatele din toate țările socialiste, de a milita pentru întărirea solidarității clasei muncitoare, a organizațiilor sindicale din întreaga lume, pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pentru pace și progres social.(Agerpres)
Sesiune O. I. R. T. la BucureștiLa București s-au încheiat lucrările celei de-a 51-a sesiuni a Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale de Radiodifuziune și Televiziune — O.I.R.T. Au luat parte reprezentanți ai conducerilor radiodifuziunilor și televiziunilor din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Finlanda, R. D. Germană, R. P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.Participanții au dezbătut aspecte legate de dezvoltarea și adîncirea schimburilor de emisiuni radiofonice

și de televiziune, de lărgirea colaborării intre organismele membre ale O.I.R.T.Joi, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național al Ra- dioteleviziunii Române, a primit pe conducătorii delegațiilor participante la cea de-a 51-a sesiune a Consiliului de Administrație al O.I.R.T. A participat Vasile Potop, director general al Radioteleviziunii Române,
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 decembrie. în țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații, mai ales
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CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI
Al ANULUI 1976

Nadia ComăneciAsociația presei sportive din țara noastră a alcătuit tradiționalul cla- , sament anual al celor mai buni sportivi români.Cum era de așteptat. în fruntea clasamentului, în acest an in care au avut loc Jocurile Olimpice, se află străijCita noastră gimnastă Nadia Comăneci, care, de altfel, s-a dovedit favorita numărul 1 în clasamentele tuturor anchetelor întreprinse de marile agenții de prfesă, date publicității pînă in prezent.Iată cum arată clasamentul primilor zece sportivi români ai anului 1976 : 1. — Nadia Comăneci (gimnastică), 2. — Vasile Dîba (caiac- canoe), 3. — Teodora Ungureanu (gimnastică), 4. — Simion Cuțov(box), 5. — Gheorghe Megelea (atletism). 6. — Ilie Năstase (tenis), 7. — Mircea Dan Simon (box), 8. — Gheorghe Berceanu (lupte), 9. — Iosif Tismănar (popice), 10. — Gheorghe Danielov — Gheorghe Simlonov (caiac-canoe).Pentru clasamentele și trofeele anuale ale Asociației internaționale a presei sportive au fost alcătuite listele cuprinzînd cele mai bune sportive și cei mal buni sportivi ai anului, după opinia Asociației presei sportive din țara noastră.Cele mai bune sportive : 1. — Nadia Comăneci (gimnastică — România), 2. Kornelia Ender (natație — R. D. Germană), 3. Irena Szewinska (atletism — Polonia), 4. — Tatiana Kazankina (atletism — U.R.S.S.), 5. — Roși Mittermaier

— pe primul loc(schi — R.F. Germania). 6. — Chris E- vert. (tenis — S.U.A.), 7. — Annegret Richter (atletism — R. F. Germania), 8. — Nelli Kim (gimnastică— U.R.S.S.), 9. — Ulricke Richter (natație — R. D. Germană). 10. — Teodora Ungureanu (gimnastică — România).Cei mai buni sportivi : 1. •— Alberto Juantorena (atletism — Cuba), 2. — Lasse Viren (atletism — Finlanda). 3. — Nikolai Andrianov (gimnastică — U.R.S.S.), 4. — John Naber (natație — S.U.A.), 5. — Bruce Jenner (atletism — S.U.A.), 6. — Franz Klammer (schi — Austria),7. — BjSrn Borg (tenis — Suedia).8. — Howard Davis (box — S.U.A.').9. — Jacek Wszola (atletism — Polonia), 10. — Vasili Alekseev (haltere— U.R.S.S.).

Actualitatea la rugbiPenultima etapă a campionatului- republican de rugbi programează duminică următoarele jocuri : Grivița roșie — Steaua (teren Parcul Copilului, ora 10,30), Gloria — Olimpia (teren Parcul universitar Tei, ora 9.30), Farul Constanța — Dinamo, Politehnica Iași — Știința Petroșani, Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Sibiu (în cuplaj, la Bîrlad) ; Universitatea Timișoara — Sportul studențesc ; A- gronomia Cluj-Napoca — Rapid, Minerul Gura Humorului — Gloria Buzău.
„Cupa Carpați" la popiceIncepînd de astăzi și pină duminică, arena „Voința" din Capitală va găzdui cea de-a 10-a ediție a competiției internaționale de popice pentru „Cupa Carpați". La acest tradițional concurs, alături de cei mai valoroși reprezentanți ai țării noastre, și-au anunțat participarea sportivi și sportive din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Suedia și Ungaria.

Cronica zilei
Telegramă. GeneraluI c010nel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a adresat mareșalului Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov, ministrul’ apărării al U.R.S.S., o telegramă prin care exprimă cele 'mai sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a mareșalului Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski. prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., comandant suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participantela Tratatul de la Varșovia.

★Joi dimineața, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Joseph Elmo Thibault, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Canadei în Republica Socialistă România, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Joi a părăsit țara Gaetano St.am- mati, ministrul trezoreriei Italiei, care, la invitația ministrului finanțelor, Florea Dumitrescu, a făcut o vizită în țara noastră. în cursul vizitei, oaspetele a avut convorbiri la Ministerul Finanțelor și Banca Română de Comerț Exterior în probleme de interes comun.

de Expoziție. In cadrul înțelegeriicolaborare dintre uniunile de artiști plastici din România și Polonia, joi la amiază s-a deschis în sala Căminul artei din Capitală o expoziție de pictură poloneză. Sînt prezentate aproape 50 de lucrări. La deschidere au fost prezenți: pictorul Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, alți oameni de cultură și artă, Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone la București, și membri ai corpului diplomatic.
Joi, la Muzeul militar 

central 8 avut loc vernisaiul ex* poziției „60 de ani de Ia eroicele șarje ale cavaleriei române, 1916— 1976". Sînt prezentate documente, o- biecte originale și fotografii care înfățișează faptele eroice ale cavaleriei române în glorioasele șarje de la Robânești și Prunaru. din toamna anului 1916.La vernisaj au fost prezenți unii dintre participanții la lupte, printre care generalii în rezervă Corneliu Teodorini și Alexandru Filotti, sergentul veteran Gheorghe Donici, generali și ofițeri activi și in rezervă, veterani din primul război mondial.Expoziția va rămîne deschisă publicului vizitator în tot cursul lunii decembrie.

O nouă tragere Loto 2Administrația 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 premii în bani de valoare fixă și variabilă.

ÎN CÎT-EVA• In orașul elvețian Neuchatel, selecționatele de juniori ale Elveției și Spaniei S-au întîlnit într-un meci contind pentru preliminariile „Turneului U.E.F.A." la fotbal. Partida s-a încheiat la e’galitate : 0—0.• în ziua a doua a turneului internațional masculin de volei de la Leipzig, echipa Traktor Schwerin (R. D. Germană) a întrecut cu 3—0 pe Honved Budapesta, iar S.C. Leipzig a cîștigat cu 3—1 partida cu Zbro- jovka Brno.• Echipele Portugaliei, Olandei și Elveției s-au calificat pentru grupa B a Campionatului mondial masculin de handbal, care se va desfășura, în luna iunie a anului viitor, in Austria. Iată ultimele rezultate înregistrate în faza finală a turneului de calificare, disputată la Lisabona : Portugalia — Elveția 20—15 ; Finlanda — Olanda 22—21.• în continuarea turneului pe care îl întreprinde în S.U.A. reprezentativa masculină de baschet a Iugoslaviei a evoluat la Salt Lake City

RÎNDURIîn compania unei selecționate locale. La capătul unui meci echilibrat, gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 76—73 (39—41).• Pe stadionul „Maracana" din Rio de Janeiro, în prezența a peste 50 000 de spectatori, s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre e- chipele Braziliei și U.R.S.S. Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0).• Turneul interzonal feminin de șah de la Tbilisi a continuat cu runda a treia, in care Maria Ivanka a învins-o pe Petra Feustel, iar Brigitte Hofmann a cîștigat la Smila Wuiasewic. A fost consemnată remiza în partida Elena Fatalibekova — Maia Ciburdanidze. Maestra româncă Gertrude Baumstark a întrerupt cu avantaj material partida cu Diana Savereid (S.U.A.). In clasament conduce Kozlovskaia (U.R.S.S.), cu 2 puncte (1), urmată de Ivanka (Ungaria), Fatalibekova (U.R.S.S.), Hofmann (R. D. Germană) — cite 2 puncte, Baumstark (România) — 1,5 puncte și o partidă întreruptă.
• POLUL NORD...

NU STĂ LOCULUI.Un la Uniunii recent afirmă mută" ;
cercetători de de științe a a publicat în Nord

grup deAcademiai Sovietice un studiu în care că Polul Nord „se anual, cu 10 cm. in direcția Groenlandei. Observații minuțioase, efectuate mai mulți ani de stațiile polare sovietice, au făcut posibilă această constatare, ce vine să confirme dinnou teoria tectonicii plăcilor (împărțirea scoarței terestre în porțiuni care se deplasează cu cițiva centimetri pe an). Oamenii de știință au urmăritmișcarea Polului Nord în contextul fenomenelor înrudite, camobilitatea continentelor, pe 0- rizontală și verticală, ori schimbările in viteza de rotație a Pă- mintului. Sint fenomene determinate de procese din interiorul planetei noastre, dar nu se exclude și o anumită influență a factorilor cosmici.

•, ALIMENTAȚIA Șl 
LONGEVITATEA. Aceasta este tema a două lucrări de mate succes ale cunoscutului dietetician Gayelord Hauser. Hauser consideră că cea mai mare parte a maladiilor care scurtează viața se datorează modului defectuos de alimentație. De aceea, primul lucru care trebuie făcut ar fi modificarea obiceiurilor a- limentare : mincați, beți și fumați mai puțin ; la fiecare două luni păstrați o zi-două de post aproape integral ; consumați cit mai adesea drojdie de bere (o lingură de supă pe zi), lapte smintînit, iaurt, grîu încolțit, melasă ; mestecați, de asemenea, frunze verzi și, în general, consumați legumele în stare crudă sau foarte puțin fierte. Aplicîndu-și propriul regim incă de la virsta de 20 de ani, cind

a fost grav suferind, Hauser a depășit, in prezent, vîrsta de 80 de ani, fiind într-o formă excelentă, o adevărată reclamă vie a metodei pe care o recomandă.
• UN „POMPEI" IN

DIAN. Un sat de indieni din nord-Vestul S.U.A., care timp de trei secole a stat acoperit sub mari mase de pămînt ca urmare a unei alunecări de teren, a fost recent dezgropat. Acest „Pompei" indian — după cum îl denumește presa occidentală — se află în apropierea localității Ozette, din statui Washington. în timpul săpăturilor au fost scoase la iveală circa 21 000 de obiecte de uz casnic și podoabe ale indienilor, din câre se pot deduce noi și prețioase amănunte despre gradul de civilizație și modul de viață al pieilor roșii.

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice SocialisteIn numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim, stimate tovarășe președinte, sincera noastră compasiune in legătură cu accidentul avionului companiei „Aeroflot" dih zona aeroportului „Șere- metievo".Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate cele mai profunde condoleanțe.
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Adunare prilejuită 
de Ziua națională a IugoslavieiLa Casa de cultură din Piatra Neamț, localitate înfrățită cu orașul Ohrid, a avut loc, joi, o adunare prietenească consacrată Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la care au participat numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile municipiului, oameni de artă și cultură, membri ai Ambasadei Iugoslaviei la București.Despre lupta eroică a popoarelor din tara vecină și prietenă pentru e- liberarea de sub jugul cotropitorilor fasciști, despre realizările și înfăptuirile oamenilor muncii din Iugoslavia,' sub conducerea Uniunii Comuniștilor, și despre relațiile de frățească prietenie dintre țara noastră și Iugoslavia au vorbit Gheorghe Vlad, secretar al Consiliului popular municipal Piatra Neamț, și Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București.Poporul român și popoarele iugoslave — au subliniat vorbitorii — au legat de-a lungul veacurilor o strîn-

să prietenie, care s-a cimentat în lupta comună pentru independență națională și progres social, prietenie care, în anii construirii socialismului, a dobîndit un conținut mereu mai bogat și semnificații deosebite, relațiile româno-iugoslave reprezen- tînd astăzi un exemplu de conlucrare sinceră și trainică, de colaborare și întrajutorare frățească, bazate pe stimă și încredere reciprocă, pe deplină egalitate și respect mutual. In- tilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tlto au deschis de fiecare dată noi și tot mai largi perspective pentru întărirea și dezvoltarea prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre partidele, popoarele și țările noastre.In încheiere au fost prezentate o gală de filme despre realizările țării vecine și un spectacol al artiștilor amatori de la Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești. (Agerpres)
Cu prilejul Zilei naționale 

a Republicii Democrate Populare LaosInstitutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi după-amiază, o manifestare culturală, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Laos. Au participat reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socia

liste, oameni de artă și cultură, un numeros public.'Cu această ocazie, ziaristul Leonard Mehedințu a vorbit despre „Realizările și perspectivele Republicii Democrate Populare Laos". A fost prezentată, de asemenea, o expoziție de fotografii ce înfățișează eforturile poporului laoțian pentru reconstrucția țării și făurirea noii orînduiri sociale.
jub formă de ploaie, în cea mai mare 
parte a țării. în nordul și vestul țării 
cantitățile de precipitații vor depăși, 
pe alocuri, 15—20 litri pe mp. Vîntul 
va sufla moderat, cu 40—50 km/orâ în 
nordul țării și cu 80—100 km în zona 
de munte, unde va viscoli zăpada. 
Temperatura în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele între minus 2 și 8 grade. La 
începutul intervalului se va semnala 
ceață locală în sud-estul țării. în zona 
de munte — lapoviță și ninsoare. în 
București: Vreme în general Umedă, ce
rul mai mult noros, ploi slabe, Vîht 
moderat, temperatura ușor variabilă.

In cadrul Zilelor artei 
teatrale din Republica De
mocrată Germană, organi
zate în țara noastră, i°iseara- colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale" a prezentat, în sala Atelier, premiera piesei „Destine" de Regine Weicker, scriitoare din R.D. Germană, care este in aceste zile oaspete al Capitalei.La aceeași oră și în același cadru, pe scena Naționalului ieșean și-a început turneul Teatrul Național German dih Weimar cu o piesă din repertoriul românesc contemporan: „Sîmbătă la Veritas" de Mircea Radu Iacobaht” (Agerpres)

rîmnicu-vîlcea : „Decada artei culte“La Rimnicu-Vilcea s-au încheiat manifestările cultural-artistice din cadrul celei de-a șasea ediții a „Decadei artei culte" desfășurate, anul acesta, sub egida Festivalului național „Cîntarea României".In această perioadă au fost organizate expozițiile de artă plastică contemporană intitulate sugestiv „Culorile libertății" și „Momente din istoria patriei oglindite în pictură, sculptură și grafică", cel de-al cincilea festival de poezie patriotică „Nicolae Bălcescu", spectacole de teatru, concerte de muzică simfonică și recitaluri vocal-instrumentale, o expoziție de carte românească, o gală a fil

mului de amatori, întîlniri ale publicului cu creatori din domeniile literaturii, artelor plastice, muzicii și cinematografiei.Actuala ediție a reunit atît prestigioase colective artistice profesioniste. ca teatrele „Lucia Sturdza Bu- landra" și „C. I. Nottara", orchestra de muzică de cameră „Orfeu" din Capitală, cît și o serie de formații de amatori fruntașe din localitate, printre care cele ale teatrului popular, școlii de muzică, orchestra de cameră a cadrelor didactice, corul sin- dicatului-invățămînt. (Agerpres)
Produse noi din sticlăInițiativa îmbrățișată de inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de corpuri de iluminat din Dorohoi de a rezolva în anul 1976 cel puțin o temă tehnică în afara sarcinilor de plan s-a materializat, în cadrul colectivului de proiectare, pregătire și urmărire a producției, condus de inginera Nastasia Roibu, în elaborarea și introducerea în fabricație a 44 noi produse de menaj din Sticlă colorată și clară) și 12 noi tipuri de corpuri de iluminat. Faptul că majoritatea noilor produse prezentate spre contractare au întrunit sufragiile reprezentanților comerțului îndreptățește e- numerarea cel puțin a citorva dintre ele : Serviciile tip „Ceahlăul" în componența cărora intră seturi de pahare de 5 mărimi cu sticlă cu transparențe și culori diverse, serviciile de ceai model ’76, corpurile de iluminat tip bowling realizate intr-un număr de 8 variante din sticlă clară, mată, luster ori pigmentată. Un produs nou care a primit diploma pentru „cel mai frumos și util articol" la recentul Tîrg de mostre de bunuri de consum de la București este și candelabrul „Vidra", format din peste 600 piese cu forme originale destinate să împodobească și să ilumineze sălile de spectacole, alte interioare. De altfel și restul produselor concepute și realizate la I.C.I. Dorohoi atestă profesionalitatea și muhea inspirată a colectivului de creație de aici, format din Cornel Ionescu. Dragoș Rădu- lescu și Viorel Timoficiuc. A- ceste produse au căutare nu numai în țară, ci și pe piața externă. (E. Nazarie).

UZINE ÎN JUNGLA ECUATORIALĂ
Specialiștii români contribuie la valorificarea unor însemnate bogății ale poporului 

nigerian

Calabar este capitala statului 
Cross River, unul din cele 19 state 
ale Nigeriei. Un oraș in care ve
chiul se împletește strins cu noul. 
Marian Road, Taper Road, străzile 
întortocheate ale vechiului oraș sînt 
intersectate de străzi largi, lumi
noase. Vor fi in curind terminate 
noul aeroport, stadionul. Orașul va 
avea un nou port, înzestrat cu in
stalații capabile să permită anco
rarea unor vase de mare tonaj și 
unde operațiunile de încărcare și 
descărcare vor fi mecanizate. Mi
nisterele s-au mutat în clădiri noi, 
care creează un nou profil centru
lui administrativ al orașului. Ho
telul „Metropolitan" s-a extins, 
devenind o gazdă primitoare pen
tru oaspeții Calabarului. Alături de 
eforturile pentru crearea unei ci
vilizații materiale, se cu-bine men
ționată strădania autorităților pen
tru traducerea in fapt a programu
lui de lichidare a analfabetismu
lui și perfecționarea invățămintuluî 
de toate gradele. In curind va fi dat 
in folosință un complex cultural 
dotat cu săli de spectacole însu- 
mind 1 090 de locuri.

Calabar — oraș cu peste 155 000 
de locuitori, așezat la granița cu 
Camerunul, la numai 5 grade de 
Ecuator, este situat in plină jun
glă — cu arborii ei uriași și liane, 
printre care elefanții sălbatici umblă 
nestingheriți, iar șerpii veninoși te 
pindesc la tot pasul. Dar jungla în
seamnă, totodată, lemn, adică o 
mare bogăție naturală.

Eforturile statului nigerian de a 
valorifica această bogăție în folo
sul propășirii sale economice se 
bucură de sprijinul susținut al 
României. Colaborarea româno-ni- 
geriană în acest sens se realizează 
prin intermediul companiei „Serom- 
wood Industries Limited" al cărei

act de naștere s-a semnat în 1973. 
Specialiștii români au pășit pe pă- 
mîntul fierbinte al junglei încă din 
1972, cină a început prospectarea 
pădurii. Din 150 de specii au fost 
identificate acelea ce se pre
tează la prelucrare : pentru pro
ducția de placaj și cherestea 
și cele pentru furnir estetic. Arbo
rele iroho, uriașul cu un diametru 
de aproximativ 2 m, este un exce
lent. furnizor de cherestea utiliza
bilă in construcții ; mahagonia, co
pacul cu lemn roșu, și vestitul a-

SCRISOARE DIN NIGERIA

bănos — pentru mobilă de artă. 
Suprafața concesionată companiei 
de către guvernul statului cuprin
de zone importante de exploatare 
— Oban, Ekinta River, Ikpan, o re
zervă suficientă pentru 20 de ani.

Exploatarea bogățiilor junglei va 
aduce schimbări esențiale în viața 
populației din această zonă. Oame
nii muncesc cu rivnă, știind că se 
Vor muta din casele de lut, acope
rite cu frunze de palmier, in lo
cuințe confortabile, care-i vor feri 
de soarele torid al sezonului uscat 
și de ploile torențiale ale sezonu
lui umed. S-au și precizat contu
rurile unei noi așezări : s-a în
ceput construirea unui complex 
de locuințe, Housing Estate, des
tinat muncitorilor nigerieni și spe
cialiștilor români, se pregătește 
terenul pe care se va ridica un 
combinat ce va cuprinde fabrici de 
cherestea, de placaj, de mobilă, 
plăci aglomerate, ambalaje. Un 
combinat gigant, pe lingă care 
vor funcționa centrala termică, 
atelierul mecanic și depozitele

de materii prime aferente. Pe 
calea apelor sosesc continuu u- 
tilajele necesare realizării aces
tor obiective — buldozere, ci
lindri compresori, basculante, exca
vatoare, ferăstraie mecanice, ca
mioane — utilaje pe care citim in
scripția „fabricat in România". Vor 
sosi, de asemenea, ferăstraie-pan- 
glici, de debitare a buștenilor in 
cherestea, gatere, uscătoare, mașini 
de decupat furnir estetic, utilaje 
tropicalizate și materiale românești 
pentru instalații. Specialiștii ro
mâni pregătesc incă de pe acum 
personalul tehnic nigerian care va 
minui aceste moderne utilaje. Înal
ta calificare, experiența, munca 
fără preget a acestor specialiști 
lucrînd in condiții climaterice ade
sea neprielnice, sînt puse, cu ge
nerozitate, in slujba ridicării eco
nomice a statului nigerian. Specia
liștii români sînt martori și parti- 
cipanți activi la consolidarea te
meliei industriei calabareze. După 
cum spunea secretarul compa
niei, coordonator al proiectului 
din partea guvernului nigerian, 
Enenyi Albert, „Seromwood." este 
undi din marile combinate de pre
lucrare a lemnului care, punînd in 
valoare resursele forestiere ale 
junglei, va contribui la rezolvarea 
problemei asigurării materialului 
lemnos atît de necesar traducerii în 
viață a programului de construcții 
al Nigeriei.

Calabarul se modernizează „muș- 
cind" din junglă. Iar realizarea a- 
cestui obiectiv, asupra căruia își 
concentrează atenția guvernul fe
deral, constituie un pas însemnat 
spre progres al poporului nigerian 
prieten.

Smaranda OȚEANU

• SUCCESUL UNEI 
CĂRȚI. în Marea Britanie, volumele de poezie rareori ating tirajul de 1 000 exemplare. Iată însă că volumul poetului Seamus Heaney, originar din Irlanda de Nord, intitulat „Nord", a necesitat suplimentări succesive de tiraj, vin- zindu-se, pînă acum, în 15 000 exemplare. Motivul ? Poeziile lui evocă zguduitoarea tragedie a luptelor fratricide din Ulster, purtind mesajul speranței autorului in triumful final al păcii și Înțelegerii. Se confirmă, încă o dată, că arta cu adevărat superioară este de nedespărțit de realitățile vieții, de lupta pentru mai bine. Pentru valoarea sa deosebită, volumului i-a fost a- cordat prestigiosul premiu literar britanic „W. H. Smith", pe 1976.

• CÎND FAMILIILE 
SE DESTRAMĂ. Peste 25000 de copil sint răpiți anual in Statele Unite de către unul din părinții lor. Aceasta se întîm- plâ, firește, în familiile dezmembrate prin divorț. Tați sau mame — cărora instanța judecătorească a refuzat să le încredințeze copiii după despărțire — practică acest tip de „kidnaping", profitind de neomoge- nitatea legislației americane : în unele din statele care intră în componența S.U.A., părinții- răpitori au șansa de a obține să li se atribuie lor copiii, in pofida hotăririlor contrare date anterior de alte tribunale. Există în S.U.A. firme de „detectivi" specializate în asemenea răpiri ; taxa pentru o ast

fel de ispravă se ridică Ia mii de dolari. Cit despre traumele suferite de copii, acestea nu intră la socoteală...
© GHEȚARII ELVE

ȚIENI ÎSI REDUC SU
PRAFAȚĂ. La sfîrșitul secolului trecut, ghețarii ocupau în Elveția o suprafață de 1 818 kmp. De atunci, această suprafață s-a diminuat CU aproape un sfert : ultimele măsurători indică 1 342 kmp (provenind de la un număr de 1 828 ghețari), ceea ce reprezintă 3.25 la sută din întinderea țării (pe întregul glob, ghețarii ocupă 16.3 milioane kmp). Profesorul Fritz Miiller, de la Institutul geografic din Ziirich, consideră că reducerea reală a suprafeței ghețarilor elvețieni este și mai mare, deoarece în trecut nu intrau în calcule unele porțiuni izolate și de dimensiuni mai mici. De asemenea, această re- stringere nu este egală în dife

rite regiuni. Bunăoară, ghețarul Aletsch (cel mal mare din Alpi) s-a redus cu numai 10 la sută. în vreme ce în bazinul Tessin, suprafața ghețarilor s-a înjumătățit. Cauza acestui fenomen : volumul de gheață a- dăugat anual în urma precipitațiilor de zăpadă a fost deseori mai mic decît cel topit în cursul verii.
• ACUSTICA DEPIS

TEAZĂ SEMINȚELE BOL
NAVE. Un aparat ingenios și deosebit de util de sortare a semințelor a fost realizat la Institutul de acustică de pe lingă Academia de științe a U.R.S.S. Cerealele sînt introduse intr-un compartiment fonoizolat prevăzut cu un microfon extrem de sensibil. Larvele de paraziți din interiorul semințelor, care rod continuu, produc un zgomot caracteristic — înregistrat de mi

crofon și semnalat de un aparat de măsurat.
• PREFERINȚELE MU

ZICALE ALE... BALENE
LOR. Un grup de iubitori canadieni ai naturii, aparținind fundației „Greenpeace", au a- chiziționat un culegător de mine scos din uz și au ieșit' cu el în larg, în zonele frecventate de baleniere. La întoarcere au declarat că au izbutit să împiedice unele excese ale vinâtorilor de cetacee, salvînd astfel citeva Zeci da exemplare. Totodată, membrii expediției au efectuat studii privind comportamentul acestor giganți ai mării. Așa, de pildă, au urmărit reacția lor la bucățile muzicale transmise prin megafoane submarine. Muzica rock a tulburat balenele și le-a gonit ; în schimb, ele s-au strins in număr mare în jurul vasului, atunci cind prietenii lor le-au oferit Simfonia a V-a de Beethoven.
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NAȚIUNILE UNITE Un an de la proclamarea

A fost adoptat proiectul de rezoluție inițiat de România, R. D. P. Laos

împreună cu alte țări în curs de dezvoltare, privind Festivitățile de la VientianeI

Evoluții pe scena politică spaniolă
• Partidul Socialist Popular recomandă abținerea de la vot 
în cadrul referendumului • 30 militanți comuniști arestați 

în Asturia

MOSCOVA

întilnire intre L. I. Brejnev și Todor Jivkov

consacrată problemelor dezarmării
• Termenul stabilit: mai—iunie 1978 • 54 de state participă 

la comitetul pregătitorNAȚIUNILE UNITE. — Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a adoptat proiectul de rezoluție inițiat de România, împreună cu alte țări în curs de dezvoltare, prin care se convoacă o sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U., în mai-iu- nie 1978, consacrată problemelor dezarmării. în vederea pregătirii acestei importante reuniuni a Națiunilor Unite titor compus din 54 de state. s-a creat un comitet pregă-Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre a subliniat că România a propus convocarea unei sesiuni speciale dedicate dezarmării în documentul de poziție prezentat la sesiunea a XXX-a a Adunării Generale. EI a arătat că, in concepția țării noastre, sesiunea specială a O.N.U. dedicată dezarmării va trebui să adopte următoarele decizii : o declarație care să cuprindă strategia O.N.U. în domeniul dezarmării și care să conțină un cod de principii pentru toate negocierile de dezarmare ; un pro-

acțiune conținind măsuri pentru punerea în aplicare de- in noi de-
gram de concrete a obiectivului final — realizarea zarmării generale și complete, primul rind a celei nucleare ; structuri pentru negocierile de zarmare sub egida Națiunilor Unite prin redefinirea celor existente.In încheiere, reprezentantul român a reafirmat dorința țării noastre de a-și aduce o contribuție constructivă la pregătirea și reușita sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezarmării;

VIENTIANE 2 (Agerpres). — Joi, poporul laoțian a sărbătorit prima a- niversare a proclamării Republicii Democrate Populare Laos. Cu acest prilej, la Vientiane au avut loc o paradă militară și o demonstrație populară.într-un articol consacrat sărbătorii, agenția de presă Kaosan Pathet Lao subliniază că proclamarea Republicii Democrate Populare Laos a consemnat începutul unei ere noi în desfășurarea revoluției laoțiene prin trecerea spre o revoluție socialistă, consfințind, în același timp, independența deplină a țării. în anul care a trecut, poporul laoțian a obținut, printr-o muncă plină de abnegație, în pofida greutăților pe care a trebuit să le înfrunte, o seamă de realizări importante în organizarea și întărirea organelor puterii populare la toate nivelurile, în refacerea economiei, mai ales în sectorul agricol, în domeniile social și cultural. în cursul acestui an, Laosul a stabilit relații diplomatice cu 52 de state.

într-un manifest dat publicității joi, Partidul Socialist Popular din Spania recomandă militanților săi să se abțină de la vot în cadrul referendumului asupra reformei politice, care va avea loc la 15 decembrie. Această consultare electorală — se subliniază în manifest — nu va avea nici o valabilitate, judecind după declarațiile diferiților membri ai guvernului și după decretul care fixează modalitățile de desfășurare ferendumului, me sau nule. garanțiile fiind a re- mini-
★fost arestați 12 care distribuiau ma-mili-Miercuri au tanti socialiști nifeste chemînd populația să se abțină de la vot în cadrul referendumului. Cinci au fost arestați la Vil- lafrance de Ordizia, doi la Eibar, iar cinci la Sevilla.

După cum anunța joi cotidianul spaniol „El Pais", autoritățile polițienești au arestat marți, în provincia Asturia, 30 de militanți comuniști, învinuiți de a fi difuzat cotidianul P.C. din Spania — „Mundo Obrero". Arestările s-au Oviedo, Gijon, Mieres. Printre și opt femei.Comitetul regional din Asturia a! Partidului Comunist din Spania a dat publicității un comunicat în care protestează țări, cerind comuniști.

efectuat în orașele Aviles, Langreo și cei arestați se aflau
împotriva acestor ares- eliberarea militanților

„Mexicul se pronunță

★Partidului Socialist de Franțois Mitter-O delegație a Francez condusă rand, prim-secretar al P.S.F., va asista la Congresul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol.

★Reprezentanți a 35 de opoziție și sindicate au Madrid, componența comisiei care va purta, in numele opoziției, convorbiri cu primul ministru al Spaniei în problema democratizării vieții politice în țară — relatează agenția T.A.S.S. Participanții la reuniune au convenit ca din comisie să facă parte nouă persoane, printre care și un reprezentant al P.C. din Spania.

partide de stabilit, la

Rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate 
și

pentru făurirea unei noi 

ordini internaționale 
Opțiuni definite de noul 

președinte al statului

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Joi, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a făcut o scurtă vizită de prietenie în U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S. El a avut o întîlnire cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Todor Jivkov i-a înmînat lui Leonid Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere, înaltele distincții bulgare — Steaua de Aur de „Erou al Republicii Populare Bulgaria" și „Ordinul Gheorghi Dimitrov".In aceeași zi. Todor Jivkov s-a întors în patrie.
Sesiunea Consiliului economic 
și comercial americano-sovietic

Reunit la 1 decembrie, sub președinția reprezentantului țării noas- . tre, ambasadorul Ion Datcu, Consiliul de Securitate a hotărit, în unanimitate. să recomande Adunării Generale admiterea statului Samoa de Vest în O.N.U.Luind cuvintul cu acest prilej, ambasadorul român a spus că admiterea in O.N.U. a statului Samoa de Vest constituie un nou pas spre o- biectivul de universalitate al O.N.U. — condiție esențială a succesului activității sale. Remarcînd că Națiunile Unite au nevoie de aportul politic și moral al tuturor țărilor lumii, fie ele mari sau mici, vorbitorul a subliniat că hotărîrea statului Samoa de Vest de a solicita primirea constituie o nouă dovadă a forței de atracție a O.N.U., a faptului că organizația mondială reprezintă un in

strument indispensabil pentru dezvoltarea relațiilor internaționale.Adunarea Generală a O.N.U. a a- probat textul unei rezoluții, adoptat anterior și de Comitetul pentru decolonizare, prin care se cere guvernului francez să retragă baza militară din Djibouti.Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat miercuri o rezoluție privind Timorul de Est, prin care se reafirmă dreptul inalienabil al populației locale la autodeterminare și independență, precum și legitimitatea luptei sale pentru a obține acest drept.Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat un proiect de rezoluție prin care este criticată construirea de instalații militare americane in Insula Guam, acțiune considerată ca fiind în contradicție cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite.
ORIENTUL APROPIAT

• Egiptul se pronunță pentru o convocare a Conferinței 
de ia Geneva în primul trimestru al anului 1977 • Declarațiile 

primului ministru al IsraeluluiCAIRO. — în cadrul unui interviu a- cordat ziarului din Cairo „Al Ahram", vipeipremierul și rpinistrul de. externe al Egiptului. Ismail Fahmi, a declarat că „cei doi copreședinți ai Conferinței de la Geneva privind O- rientul Apropiat, U.R.S.S. și S.U.A., trebuie să ia inițiativa reconvocării acestei reuniuni în primul trimestru al anului 1977. Cei doi copreședinți trebuie să însoțească inițiativa lor de prezentarea unor propuneri specifice pentru realizarea unei soluționări pașnice, juste și globale a conflictului din Orientul Apropiat" — a adăugat Ismail Fahmi. menționînd că Egiptul „este pregătit să examineze orice inițiativă de pace care va fi avansată de cei doi copreședinți, în viitorul imediat și fără nici o amînare".Ismail Fahmi a precizat că „retragerea Israelului din Peninsula Sinai, care aparține Egiptului, și din regiunea înălțimilor Golan — teritoriu sirian — constituie elemente nenegociabile". El a adăugat că o altă problemă o constituie asigurarea drepturilor poporului palestinean. precizind că aceasta trebuie să aibă prioritate în orice încercare de elaborare a unei reglementări. Vreau să subliniez — a declarat Ismail Fahmi — că nimeni în interiorul sau in exteriorul Israelului nu are dreptul politic sau juridic de a desemna pe reprezentanții la conferință ai poporu-

lui palestinean. Acest drept revine palestinenilor înșiși, care se bucură de sprijinul lumii arabe.întrebat despre perspectivele încetării stării de război dintre arabi și israelieni, Ismail Fahmi a declarat că „dacă palestinenii își redobîndesc drepturile lor depline și Israelul se retrage din teritoriile arabe ocupate, aceasta va duce automat la încetarea stării de beligerantă".
★TEL AVIV. — Primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin, a declarat, in cadrul unui interviu acordat ziarului „France Soir", că guvernul is- raelian se așteaptă la lansarea unei inițiative de pace majore în Orientul Apropiat în cursul anului viitor. El a adăugat că, între timp, Israelul este gata să examineze, cu sau fără un acord formal al vecinilor săi arabi, „orice aspect al cooperării economice". „Sint-sigur — a spus premierul isrăelian — că anul 1977 va fi marcat de o nouă inițiativă pentru a se stabili în ce măsură va fi posibil să se realizeze o cotitură care să ducă de la război la pace, la o pace confirmată printr-un tratat".Premierul israelian a declarat că unul dintre mijloacele de a se a- junge la pace îl reprezintă reconvo- carea Conferinței de la Geneva, dar a reafirmat opoziția guvernului israelian privind participarea O.E.P. la Conferința de la Geneva/

CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — în cadrul ceremoniei solemne de depunere a jurămintului în calitate de președinte al Statelor Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo a rostit o alocuțiune în cadrul căreia a definit direcțiile principale ale politicii interne și externe a administrației sale. El a arătat că țara sa se pronunță pentru relații prietenești cu toate popoarele, pentru respectarea principiilor dreptului internațional in relațiile dintre state, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase și pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure prosperitatea tuturor popoarelor. Mexicul — a arătat președintele — respectă suveranitatea națională a celorlalte state și militează pentru o mai mare solidaritate internațională, îndeosebi față de țările cel mai serios afectate de fenomenul subdezvoltării. Relevînd necesitatea consolidării independentei țării sale, președintele Mexicului s-a pronunțat „împotriva oricărei forme de hegemonie, a oricărei forme da imperialism".Jose Lopez Portillo a făcut apel la unitatea întregului popor, la solidaritate națională și la o alianță populară democratică, în vederea dezvoltării economice și sociale a țării, pentru întărirea independentei și suveranității naționale.
Președintele R.S.F. goslaviu, Iosip Broz Tit0’ primit, joi, pe ministrul olandez externe, Max Van der Stoel, ședințe în 'exercițiu al ministerial al C.E.E. Au fost abordate probleme privind colaborarea Iugoslaviei cu C.E.E. și țările membre, precum și aspecte ale situației economice in Europa și in lume, informează agenția Taniug.

IU-l-ade pre- Consiliului

Vizîtă. Moamer El-Geddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, va e- fectua o vizită oficială în Uniunea Sovietică, în prima jumătate a acestei luni.

relațiilor bilaterale. Părțile s-au pronunțat pentru restructurarea relațiilor economice internaționale, de natură să contribuie la progresul și stabilitatea economică in lume. între cele două țări au fost semnate o serie de documente referitoare la cooperarea lor in domeniul economic.

In comunicatul iraniano- cehoslovac privind vizita °f>- cială in Iran a președintelui guvernului cehoslovac, Lubomir Strougal, se arată că părțile au constatat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a

La Ankara au luat sfîrșit lu_ crările Congresului al XXIII-lea al Partidului Republican al Poporului din Turcia. Delegații au examinat și aprobat noul program de activitate, considerat platforma partidului la viitoarele alegeri generale din octombrie 1977, și au ales organele de conducere. în funcția de președinte al partidului a fost reales Biilent Ecevit. Congresul P.R.P. din Turcia a hotărit afilierea acestei formațiuni politice la Internaționala Socialistă.

Kîîiînais. Cei doi c°pre?ed*nti ai Conferinței asupra cooperării e- conomice internaționale, Allan Mac- Eachen (Canada), și Manuel Perez Guerrero (Venezuela), au avut o întrevedere, la New York, consacrată examinării oportunității aminării sesiunii ministeriale, ce urma să aibă loc în cursul acestei luni la Paris. După întrevedere, Allan MacEachen a declarat că s-a ajuns la un acord privind 8 state 19 țări această amînare ‘ a sesiunii sporite de reușită conferinței.
consultarea occidentale în curs de problemă, participanților — industrializate și dezvoltare — în precizind că o ar acorda șanse

O CONCLUZIE DUPĂ REUNIUNEA DE LA HAGA

Criza economică adincește contradicțiile
Pieței comune

Franța și Italia au convenit să propună convocarea, în anul 1977, a unei reuniuni la nivel înalt a principalelor țări occidentale industrializate, in cadrul căreia să fie dezbătute probleme privind situația economică și monetară — a anunțat președintele francez, Valery Giscard d’Estaing, la sfirșitul întrevederii pe care a avut-o, joi după-amiază, in orașul italian Pisa, cu primul ministru al țării-gazdă, Giulio Andreotti.

Succese 
ale cooperației 
meșteșugărești 

din România

Ambarcațiunea „celor nouă" este prea fragilă pentru a putea naviga pe creasta valurilor. Deocamdată, membrii echipajului se străduiesc s-o mențină pe linia de plutire. Abia după ce furtuna va fi trecut, ei vor încerca să o facă să-și reia cursa. Iată, exprimată metaforic, esența comentariilor consacrate de presa occidentală dezbaterilor din cadrul recentei sesiuni a Consiliului Pieței comune, care a reunit, la Haga, pe șefii de stat și de guvern ai „celor nouă".Intr-adevăr, reuniunea a avut loc în condițiile în Care furtuna declanșată de actuala criză economică și monetară din Occident supune Piața comună unor presiuni tot mai puternice. Dună cum a remarcat președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. participanții la reuniune s-au adunat la „căpătiiul unei Eu
rope occidentale măcinate în profun
zime de tulburări economice și mo
netare".In această privință, faptele sint concludente. In interiorul comunității fenomenele de criză (recesiunea economică, șomajul, dezordinea monetară și inflația) au adincit și mai mult discrepanțele deja existente între nivelurile de dezvoltare ale „ce- Idr nouă". Prețurile, de pildă, au crescut, după 1973. in Franța de 3 ori. iar în Anglia de 4 ori mai repede decit în R.F.G., o soluție comună problemei inflației devenind extrem de dificilă, dacă nu iluzorie. De altfel, evoluția divergentă, a „celor nouă" a determinat pe fiecare să ia măsurile pe care le crede de cuviință pentru promovarea intereselor proprii. In felul acesta. Piața comună tinde să devină tot mai puțin... comună, iar disensiunile eres-

cînde dintre membrii săi nu numai proiectelor continua-că frinează realizarea privind desfășurarea în re a „construcției vest-europene", dar pun sub semnul întrebării chiar și unele realizări de pină a- cum. Astfel, măsurile protecționiste la care au recurs unii membri ai Pieței comune fac tot mai dificilă circulația liberă a mărfurilor in perimetrul „celor nouă". Pe de altă parte, mecanismele „Europei verzi", bazate pe prețuri unice la produsele agricole, sint practic blocate de inflație și dezordinea monetară. Or, așa cum se știe, libera circulație a mărfurilor și piața comună agricolă constituie pilonii pe care se sprijină construcția vest-europeană.Pe plan extern, presiunile crizei economice și monetare se manifestă prin creșterea vertiginoasă a deficitului „celor nouă" in relațiile comerciale cu Statele Unite și, mai a- les, cu Japonia. In același timp, acei membri ai Pieței comune care sint cvasidependenți de sursele străine de energie riscă să-și vadă și mai dezechilibrate balanțele de plăți externe, în eventualitatea unei noi teri a prețului la petrol.Toate aceste probleme s-au pe ordinea de zi înalt de la Haga, putut găsi nici soluție comună, exprimat ziarul neral Anzeiger", n-a adus nimic fiecare participant n-a făcut decit să expună partenerilor propriul său punct de vedere asupra chestiunilor abordate, ceea ce nu a împiedicat, ci, dimpotrivă, a lăsat să se vadă deosebirile de poziții. Tocmai de aceea, ziarul olandez „Algemeen Dagblad"

a

creș-aflat nivel n-aua reuniunii la dar „cei nouă" uneia dintre ele o Sau. după cum s-a vest-german „Ge- 
„din nou reuniunea 
concret". De fapt,

vorbește despre „tristul spectacol de 
la Haga", iar cotidianul britanic „Daily Telegraph" a caracterizat reuniunea drept „una dintre cele mai 
decepționante" din cite au fost pină acum. La rindul său, ziarul francez „Le Figaro", arătind că „cei nouă" au aminat pentru vremuri mai bune ambițioasele proiecte din trecut privind crearea unei uniuni economice și monetare, relevă că singura preocupare a membrilor Pieței comune este acum de „a salva ce se mai poa
te salva din mica Europă". Căci, așa cum apreciază publicația engleză „Financial Times", „este un adevărat 
miracol cum Piața comună se mai 
poate menține".Desfășurarea reuniunii de la Haga a pus, astfel, puternic în evidență complexul de contradicții pe care îl reprezintă situația existentă în cadrul relațiilor economice internaționale actuale și necesitatea de a se acționa insistent pentru liberalizarea schimburilor economice, pentru desfășurarea unui comerț internațional larg, fără nici un fel de restricții și bariere artificiale. Totodată, viața evidențiază necesitatea de a se căuta soluții care să satisfacă cerințele justificate ale țărilor in curs de dezvoltare privind realizarea de schimburi cit mai largi, pe baze echitabile, care să favorizeze progresul rapid al acestor țări — persistenta și adincirea decalajelor economice re- percutindu-se asupra însăși situației statelor avansate. Intr-un cuvînt, să se acționeze pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale, care să corespundă dorințelor și intereselor de dezvoltare și progres ale tuturor țărilor.

Consultări. La ottawa au a_ vut loc consultări comerciale polono- canadiene, în cursul cărora au fost analizate stadiul și perspectivele relațiilor economice dintre cele două țări. Au fost semnate un protocol și un acord privind livrările de cereale în perioada anilor 1977—1979 — informează agenția P.A.P.Camera Comunelor a Marii Britanii 3 adoptat miercuri seara, la a doua lectură, proiectul de lege guvernamental privind naționalizarea industriei aeronautice și de construcții navale. Proiectul a fost respins de către Camera Lorzilor, care îl va examina astfel pentru a treia oară, deși nu va mai putea împiedica adoptarea lui, indiferent de natura și numărul obiecțiilor.„Demografia și dezvoltarea economică" constituie tema simpozionului organizat la Yaounde (Camerun), sub egida O.I.M., în colaborare cu Organizația Unității A- fricane. Participă reprezentanții a opt state africane.

Gh. CERCELESCU

întrevedere. Miercuri a avut loc o întrevedere între liderul cipriot turc Rauf Denktaș și Javior Perez De Cuellar, reprezentantul secretarului general al O.N.U. în Cipru, în legătură cu problema înnoirii pentru o perioadă de încă șase luni a mandatului Forțelor de pace ale Națiunilor Unite în Cipru (UNFICIP).

La cea de-a 47-a ediție a Tir- 
gului internațional de la Bruxel
les, standul cooperației meșteșu
gărești din România a fost dis
tins cu „Diploma de onoare" și 
Medalia de aur. Produsele de 
artizanat, covoarele, broderiile, 
confecțiile și țesăturile artiza
nale, împletiturile s-au bucurat 
de un deosebit succes la toate 
cele 22 manifestări internațio
nale la care au fost expuse in 
acest an. Ca urmare, Întreprin
derea de comerț exterior a 
UCECOM a livrat partenerilor 
de peste hotare, in 11 luni, o 
cantitate de mărfuri cu 13,7 la 
sută mai mare decit in perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Cererea tot mai mare pentru 
asemenea articole a determinat 
creșterea și diversificarea pro
ducției destinate exportului, in 
prezent cooperația meșteșugă
rească realizînd un număr de 
peste 7 000 sortimente, ce sint 
exportate in 60 de țări de pe 
toate continentele.

Afacerea „Lockheed". c°- misia parlamentară de anchetă asupra scandalului „Lockheed" în Italia — transmite agenția France Presse — a votat pentru inculparea lui Mariano Rumor, fost prim-minis- tru, Luigi Gui, fost ministru de interne. și Mario Tanassi, fost ministru al apărării, învinuiți de corupție. Concluziile comisiei de anchetă vor fi transmise parlamentului, care va decide privarea sau nu de imunitate parlamentară a celor trei.Cupru descoperit în Brazilia. Compania braziliană de cercetări mineraliere a descoperit un zăcămînt de cupru în munții Parnai- ba. In cazul în care minereul va a- vea o concentrație ridicată, Brazilia și-ar putea satisface nevoile interne de cupru, fără a depinde de cuprul importat.

Cuvîntarea luiMOSCOVA 2 (Agerpres). — Luind cuvîntul la dineul oferit cu prilejul celei de-a patra sesiuni a Consiliului economic și comercial americano- sovietic, L. I. Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., a relevat că. în acest an, comerțul dintre cele două țări va depăși probabil 2,5 miliarde dolari, față de aproape un miliard în 1974. Potrivit aprecierilor făcute de instituțiile sovietice, volumul comerțului între U.R.S.S. și S.U.A. numai în domeniul producției industriale, inclusiv materiile prime, ar putea fi de aproximativ 10 miliarde dolari, sau chiar mai mult. Am fi gata să înfăptuim cu partea a- mericană cooperarea economică, tehnică și industrială, inclusiv tranzacții prin compensație în numeroase ramuri — a declarat vorbitorul. Dar aceasta, desigur, numai în condițiile în care se va soluționa problema principală : înlăturarea de către S.U.A. a discriminării față de Uniunea Sovietică în problemele comerțului și creditului.
Înmînarea de înalte 

unui grup de oameniMOSCOVA 2. — Corespondentul Agerpres transmite : La 2 decembrie, ambasadorul României în U.R.S.S., Gheorghe Badrus. a înmînat înalte distincții ale Republicii Socialiste România unui grup de oameni de știință sovietici, pentru merite deosebite în activitatea științifică și contribuția adusă la dezvoltarea colaborării cu oamenii de știință români, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Institutului unificat de cer-

L. I. BrejnevVorbind despre relațiile economice, nu putem face abstracție de starea generală a relațiilor politice dintre state. Dorim ca între U.R.S.S. și S.U.A. — a spus vorbitorul — să se făurească relații pașnice, realmente stabile. Am propus Statelor Unite să renunțăm reciproc la crearea unor noi generații de submarine atomice și a unor noi bombardiere grele, precum și retragerea reciprocă din Marea Mediterană a navelor dotate cu arma nucleară. Toate aceste propuneri rămîn în vigoare. Vorbitorul a spus, totodată, că se așteaptă răspunsul tuturor statelor participante la Conferința de la Helsinki, inclusiv S.U.A., la recenta propunere a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, de a se încheia un tratat în baza căruia nici una din părți să nu folosească prima arma nucleară împotriva celorlalte. El a declarat că U.R.S.S. este gata să colaboreze și cu noua administrație americană, dacă și ea va intenționa să acționeze în același spirit, pentru slăbirea primejdiei unui război nuclear.
distincții românești 

de știință sovietici cetări nucleare de la Dubna. Printre cei decorați se află acad. G. N. Fle- rov și D. I. Blohințev, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S.D. I. Blohințev a exprimat mulțumiri profunde conducerii de partid și de stat a României pentru distincțiile acordate, a relevat dezvoltarea rodnică a colaborării dintre România și Uniunea Sovietică pe plan științific și tehnic.
MANILA

Deschiderea „Expoziției economice 
a Republicii Socialiste România"

MANILA 2 (Agerpres). t— La Ma
nila s-a deschis, joi, 2 decembrie, 
„Expoziția economică a Republicii 
Socialiste România" — a doua ma
nifestare de acest gen organizată de 
țara noastră in capitala Republicii 
Filipine.

La festivitatea inaugurării au luat 
parte reprezentanți ai unor ministere 
economice, șefi de misiuni diploma
tice acreditați la Manila, oameni de 
afaceri, ziariști.

Luind cuvintul cu acest prilej, Vi
cente Valdepenas, ministru ad-inte- 
rim in Departamentul comerțului, și

Filip Tomulescu, ambasadorul țării 
noastre in Filipine, au subliniat că 
expoziția se inscrie ca un moment 
important in dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, marcate in ultimii ani de 
o evoluție puternic ascendentă. Ba
zele acestor relații, pe multiple pla
nuri, au fost puse cu ocazia vizitei 
efectuate de președintele Republici 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Filipine, in aprilie 1975, 
prilej cu care au fost semnate docu
mente de o deosebită însemnătate, 
care fundamentează cooperarea din
tre cele două țări.

transmit:
Satelitul de telecomunicații „Molnia-2" 3 fost lan- sat, la 2 decembrie, în Uniunea Sovietică, avînd la bord aparate pentru asigurarea retransmiterii unor e- misiuni în gama undelor centimetrice. Satelitul este destinat asigurării exploatării sistemului sovietic de telecomunicații la mari distanțe, retransmiterii programelor centrale ale televiziunii sovietice prin intermediul stațiilor „Orbita", precum și lărgirii cooperării internaționale în acest domeniu.0 instituție federală depoliție intenționează să înființezeguvernul elvețian, pentru a face față activităților teroriste în continuă creștere în țară. Elveția, o confederație alcătuită din cantoane, nu a avut niciodată o poliție federală, ci doar unități de poliție la nivel cantonai.Preluarea unor acțiuni ale firmei „FIAT". Adminis- trația firmei italiene constructoare de autovehicule „FIAT" a anunțat că guvernul Libiei investește 415 milioane de dolari în această întreprindere. urmînd să beneficieze de 9,6 la sută din acțiunile ei. De asemenea, partea libiană va obține două din cele 15 locuri ale consiliului directorilor, precum și unul din cele 5 posturi administrative superioare ale companiei. Se apreciază că vînzarea acțiunilor companiei „FIAT" este determinată de actualele dificultăți economice ale firmei.

La Nairobi3 avut ,oc sesiune* Consiliului Executiv al UNESCO, .ales la cea de-a 19-a sesiune a Conferinței generale a organizației, care și-a terminat lucrările la 30 noiembrie. Consiliul Executiv, din care face parte și reprezentantul României, Valentin Lipatti. este organul de conducere al UNESCO între'th.uă sesiuni ale Conferinței generale.Societate mixtă. La Madrid a avut loc inaugurarea reprezentanței societății mixte sovieto-spaniole „Sovispan" — informează agenția T.A.S.S. Societatea are ca obiect a- cordarea de servicii navelor de pescuit, comerciale, științifice și de altă natură în Oceanul Atlantic. Ea asigură aprovizionarea acestor nave cu combustibil și medicamente, precum și asistența medicală pentru echipajele lor.Fond de rezervă în Kuweit. Kuweit a fost promulgat un decret al șefului statului prin care se creează un buget special destinat constituirii unui fond de rezervă care să acopere necesitățile de finanțare ‘ în viitor, după epuizarea resurselor petroliere — informează A.F.P. Decretul stipulează că 10 la sută din venitul național va fi consacrat a- cestui buget incepind cu anul financiar 1976—1977. în plus, acestui fond îi vor fi afectate 50 la sută din rezervele financiare actuale ale statului.Despăgubiri în vaIoare de 2 miliarde de lire italiene au fost plătite de firma elvețiană „Givaudan", proprietara uzinei chimice de la Se- veso (Italia), unde s-a produs. în iulie. incidentul ce a dus la poluarea regiunii înconjurătoare, pentru a compensa pagubele provocate cu acest prilej.
PENTRU OCROTIREA NATURII

Fondul mondial pentru ocrotirea naturii, reunit la San Francisco, 
și-a încheiat lucrările lansind un apel general pentru salvarea speciilor 
pe cale de dispariție. în timpul celor trei zile de dezbateri, la care au 
participat 700^ de delegați din 35 de țări, au fost adoptate in unanimi
tate un număr de 29 de rezoluții vizind măsuri de conservare a mediu
lui în diferite regiuni ale globului. Creat in urmă cu 15 ani, fondul 
și-a adus contribuția la realizarea a numeroase proiecte in domeniul 
ocrotirii naturii in peste 80 de țări ale lumii.

Capriciile vremiiS.U.A. Furtuni de zăpadă și temperaturi foarte scăzute au fost semnalate in ultimele 24 de ore în regiunile nordice ale Statelor Unite, provocind ingreunarea circulației rutiere. Serviciile meteorologice americane prevestesc una dintre cele mai aspre ierni din ultimii ani, in special din cauza curenților de aer rece provenind din regiunile arctice care se vor deplasa în direcția continentului nord-american.R.F.G. Asupra unor regiuni din R.F. Germania s-a abătut miercuri o puternică furtună. Vintul a smuls a- coperișurile unor locuințe, a doborît arbori și stîlpi de telegraf și a provocat răsturnarea cîtorva autoturisme. în Bavaria, furtuna a fost însoți

tă de ninsori puternice, iar în alte zone sudice ploile torențiale au provocat inundarea unor căi ferate și autostrăzi. In Saxonia Inferioară traficul feroviar a fost pe unele porțiuni întrerupt.FRANȚA. Puternicele furtuni care s-au abătut, miercuri noaptea, asupra unor regiuni din sudul Franței au provocat moartea a două persoane, rănirea cîtorva zeci și mari pagube materiale — informează agenția France Presse. In unele zone, viteza vîntului a atins 183 km pe oră, dezrădăcinînd numeroși arbori și blocînd unele șosele. Joi, furtunii» s-au extins și asupra Canalului Mî- necii, afectînd navigația în portul L» Havre și pe întreaga zonă a litoralului nord-vestic al Franței.
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