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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
în ziua de 3 decembrie 1976 a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.K., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
rapoarte privind reducerea cheltuielilor 
materiale și valorificarea suprafețelor dis
ponibile în industrie. Dînd o înaltă apre
ciere acțiunii inițiate în acest sens de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în vederea realizării în 
viață a obiectivelor trasate de Congresul 
al XI-lea, importanței ei deosebite pentru 
economia noastră națională, pentru creș
terea eficienței și sporirea venitului națio
nal, Comitetul Politic Executiv estimează 
rezultatele obținute pînă acum ca pozitive, 
considerîndu-le ca o bază minimă pentru 
valorificarea marilor rezerve existente.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca această acțiune să se desfășoare 
în continuare, cuprinzînd toate noile obiec
tive de investiții ale cincinalului, să fie o 
preocupare permanentă a Consiliului de 
Miniștri, a ministerelor, a consiliilor popu
lare județene, a centralelor și întreprinde
rilor. S-a indicat Jn acest scop să se reali
zeze o conducere unitară a activității de 
proiectare, asigurîndu-se generalizarea so
luțiilor economicoase, eficiente, perfecțio
narea pregătirii cadrelor, îmbunătățirea 
metodelor de muncă, punîndu-se accentul 
principal pe aprobarea proiectelor de exe
cuție de care depinde realizarea concretă a 
obiectivelor. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se intensifice acțiunea de perfec
ționare a proiectării tehnologice pentru re
ducerea consumului de materiale la fabrica
rea utilajelor, mașinilor-unelte, a tuturor 
produselor industriale, pentru reducerea 
consumulub de materii prime și combusti
bil. De asemenea, s-a indicat să se desfă
șoare o intensă activitate pentru tipizarea 
și normarea produselor și materialelor, 
pentru perfecționarea continuă a standar
delor, în scopul introducerii unei mai mari 
ordini în producție — urmînd ca această 
acțiune să se încheie în anul 1977.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, tot
odată, ca în cursul anului viitor să se asi
gure ocuparea tuturor spațiilor disponibile 
în industrie, intensificîndu-se, de aseme
nea, acțiunea de strîngere și valorificare 
a deșeurilor. Toate aceste măsuri vor per
mite devansarea unor obiective economice 
prevăzute în cincinal, lichidarea unor locuri 
înguste în anumite ramuri industriale, in
dustrializarea mai rapidă a unor localități 
rămase în urmă, luarea unor noi măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, un raport privind evoluția pre
țurilor și tarifelor pe perioada 1 ianuarie— 
30 septembrie 1976. Apreciind rezultatele 
obținute, caracterul stabil al prețurilor, și 
îndeosebi al prețurilor cu amănuntul și ta
rifelor plătite de populație, care, compara
tiv cu aceeași perioadă a anului trecut, se 
situează sub nivelul planificat, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit o seamă de mă
suri privind asigurarea de către organele 
comerciale a unei aprovizionări ritmice cu 
produse alimentare, îndeosebi a centrelor 
muncitorești, desfacerea sortimentelor de 
mărfuri contractate, și în special a celor cu 
prețuri ieftine, limitarea strictă a tarifelor 
maxime ale mercurialelor și aplicarea cu 
strictețe a prețurilor de mercurial pe piața 
țărănească, pentru evitarea oricăror tendin
țe de speculă, respectarea fermă de către 
unitățile comerciale și prestatoare de ser
vicii către populație a Legii privind stabi
lirea și aplicarea prețurilor și tarifelor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
cadrul programului de dezvoltare și mo
dernizare a viticulturii și pomiculturii, în
ființarea de noi plantații de vii și de pomi 
în sisteme moderne de cultură, intensive și 
supraintensive, precum și organizarea unor 
asociații economice intercooperatiste viti- 
pomicole și a unor asociații cu acest profil 
ale cetățenilor particulari.

Comitetul Politic Executiv, ținînd seama 
de rezultatele deosebite obținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea prevederilor primu
lui an al cincinalului 1976—1980, a hotărît

să se aloce din bugetul statului suma de 60 
milioane lei în vederea organizării pomului 
de iarnă pentru copii. împreună cu fondu
rile sindicatelor, cooperației meșteșugărești 
și cooperației de consum, pentru organi
zarea pomului de iarnă în acest an se alocă 
116 milioane lei. Această măsură constituie 
o expresie elocventă a grijii pe care con
ducerea partidului și statului nostru o ma
nifestă față de copiii patriei, față de ridi
carea continuă a nivelului de trai al po
porului.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
soluționat și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat Comitetul Politic 
Executiv cu privire la vizita de prietenie 
făcută în țara noastră de tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

Apreciind că întîlnirile, contactele nemij
locite și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și L. I. Brejnev au o importanță 
hotăritoare în dezvoltarea relațiilor româno- 
sovietice, Comitetul Politic Executiv subli
niază că recenta vizită a secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S. în România re
prezintă — prin amploarea schimbului de 
păreri, prin importanța și semnificația în
țelegerilor stabilite — un moment remar
cabil în evoluția ascendentă a legăturilor 
de prietenie și colaborare multilaterală din
tre partidele, țările și popoarele noastre.

Dînd o înaltă apreciere rezultatelor con
vorbirilor de la București dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev, Comi
tetul Politic Executiv a aprobat în unani
mitate „Declarația privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei frățești în
tre P.C.R. și P.C.U.S., între România și 
Uniunea Sovietică", care deschide o per
spectivă largă, orizonturi noi relațiilor din
tre partidele, țările și popoarele noastre, 
bazate pe principiile marxism-leninismului 
și solidarității internaționaliste, ale deplinei 
egalități în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, pe co
munitatea orînduirii sociale, pe țelurile și 
aspirațiile fundamentale comune.

Comitetul" Politic Executiv își exprimă 
convingerea că, în spiritul prevederilor De
clarației și al Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, se vor inten
sifica relațiile dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S., se va extinde 
colaborarea în domeniile economic, al co
operării și specializării în producție, în do
meniile de vîrf ale științei și tehnologiei, 
în cultură și artă, se vor lărgi schimburile 
de experiență în construcția socialismului 
și comunismului, vizitele reciproce ale re
prezentanților organelor centrale și locale 
de partid și de stat, de masă și obștești, ale 
oamenilor muncii din cele două țări, se va 
întări prietenia româno-sovietică.

în același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază dorința comună de a dez
volta pe mai departe conlucrarea dintre 
România și Uniunea Sovietică în probleme 
fundamentale ale vieții internaționale con
temporane, pentru promovarea unei poli
tici noi în lume, de egalitate și respect în
tre națiuni, pentru întărirea necontenită a 
forțelor socialismului, democrației și păcii.
' Comitetul Politic Executiv a stabilit mă

suri pentru aplicarea în viață a înțelegeri
lor stabilite, apreciind că dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, atît 
pe plan bilateral, cît și pe plan internațio
nal, servește intereselor poporului român și 
popoarelor sovietice, construirii socialismu
lui și comunismului în cele două țări, uni
tății țărilor socialiste, cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

în continuarea ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare privind 
desfășurarea lucrărilor Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc la București în zilele de 25—26 
noiembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și 
a dat o înaltă apreciere întregii activități, 
contribuției aduse de tovarășul Nicolae

Ceaușescu la reușita consfătuirii, poziției 
expuse de secretarul general al P.C.R., ce 
corespunde pe deplin hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului, intereselor po
porului român, cauzei generale a socialis
mului, păcii și securității în Europa și în 
lume.

Exprimînd satisfacția pentru rezultatele 
cu pare s-a încheiat consfătuirea, pentru 
spiritul constructiv, de stimă și conlucrare 
tovărășească în care s-au desfășurat lucră
rile, Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că declarația consfătuirii — „Pentru noi 
orizonturi în destinderea internațională, 
pentru edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa" — demonstrează 
preocuparea consecventă a țărilor partici
pante de a contribui activ la realizarea 
destinderii, colaborării și păcii în Europa 
și în întreaga lume.

Aprobînd semnarea de către secretarul 
general al P.C.R. a declarației, Comitetul 
Politic Executiv apreciază că aceasta, cele
lalte documente ale consfătuirii deschid 
calea pentru realizarea de noi pași concreți 
în direcția edificării prin eforturi comune 
a securității continentului nostru.

Pornind de la realitățile deosebit de com
plexe ale actualei situații internaționale — 
care au fost dezbătute pe larg în cadrul 
consfătuirii — Comitetul Politic Executiv 
subliniază necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor țărilor socialiste, ale forțelor 
progresiste, democratice, ale tuturor popoa
relor pentru înfăptuirea securității și des
tinderii în Europa, pentru adoptarea de 
măsuri concrete în vederea traducerii inte
grale în viață și ca un tot unitar a preve
derilor Actului final al Conferinței general- 
europene și pregătirii temeinice a viitoarei 
reuniuni de la Belgrad.

Republica Socialistă România consideră 
necesar ca, în spiritul documentelor consfă
tuirii, să se acționeze pentru intensificarea 
conlucrării între state pe plan economic, 
tehnic, științific, cultural și în alte domenii, 
organizarea unor reuniuni economice, pre
cum și a unor largi manifestări cultural-ar- 
tistice în vederea unei mai bune cunoașteri 
și înțelegeri între popoarele continentului.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat și 
cu acest prilej că realizarea unei reale secu
rități și a unei păci durabile în Europa este 
indisolubil legată de adoptarea unor mă
suri hotărîte de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, de reducere pro
gresivă a bugetelor militare, a efectivelor 
forțelor armate naționale, cît și a trupelor 
aflate pe teritorii străine, de lichidare a ba
zelor militare și retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriile altor state. Interesele 
securității reclamă, așa cum s-a arătat și 
în cadrul consfătuirii, necesitatea depășirii 
divizării lumii în blocuri militare opuse, 
desființarea simultană a Organizației Tra
tatului de la Varșovia și Organizației Tra
tatului Atlanticului de Nord și, ca un prim 
pas în această direcție, reducerea treptată 
a activității blocurilor militare.

Comitetul Politic Executiv subliniază că 
realizarea acestor obiective de maximă în
semnătate impune mobilizarea mai largă 
a maselor populare, a opiniei publice în de
terminarea cursului vieții internaționale, 
în lupta generală pentru pace și securita
te, conlucrarea mai strînsă între partidele 
de guvernămînt și celelalte forțe politice, 
între parlamente, organizații obștești, sin
dicale, de tineret și femei, între toți cei 
care se pronunță și acționează pentru o po
litică nouă pe continentul european.

Comitetul Politic Executiv reafirmă că 
Republica Socialistă România va întări 
conlucrarea cu țările membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, cu toate statele socialis
te, pentru înfăptuirea unei securități 
durabile, a unei largi cooperări între toate 
națiunile continentului nostru. In același 
timp, Republica Socialistă România va dez
volta colaborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, 
în scopul promovării unei politici noi, a 
unor relații de deplină egalitate, încredere, 
respect și înțelegere între națiuni și po
poare, va participa activ la lupta pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, democrației și progresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, vineri 
după-amiază, pe tovarășul Ivan Iva- 
novici Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., • prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească, 
împreună cu soția, Claudia Bodiul, 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, fac o vizită de prietenie 
în tara noastră.

Tovarășul I. I. Bodiul a exprimat 
profunde mulțumiri pentru invitația 
de a vizita România socialistă, de a 
cunoaște din realizările obținute de 
poporul român în opera de edificare

a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Salutînd călduros pe oaspeți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția pentru vizita pe 
care o fac în țara noastră și care 
constituie încă o expresie a dezvol
tării continue a relațiilor de strînsă 
prietenie dintre România și Uniu
nea Sovietică. Secretarul general al 
P.C.R. a arătat că își amintește cu 
plăcere de vizita făcută în vara 
acestui an în Moldova sovietică, de 
convorbirile avute cu membri ai 
conducerii P.C. din R.S.S. Moldove
nească, de primirea caldă, priete
nească ce i-a fost rezervată în 
această republică.

în timpul întrevederii a fost re

levat cu satisfacție cursul mereu as
cendent și rodnic al relațiilor de 
prietenie trainică și colaborare mul
tilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre poporul 
român și popoarele sovietice și. in 
acest cadru. însemnătatea întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, apreciindu-se că dezvol
tarea bunelor raporturi româno-so- 
vietice este in interesul comun, al 
cauzei generale a socialismului, păcii 
și progresului în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-e 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
altor conducători de partid și de stat 

le-a fost conferită Medalia jubiliară cubaneză 

„A XX-a aniversare a asaltului 

asupra cazărmii Moncada"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost distins cu 
Medalia jubiliară „A XX-a aniver
sare a asaltului asupra cazărmii 
Moncada", conferită cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a debarcării 
de pe vasul „Granma".

Aceeași distincție a fost înmînată 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarăși
lor Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekaș, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Râdulescu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Uie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Faze- 
kas, Mihai Gere, Ion Iliescu, Vasile 
Patilineț, Mihai Telescu, Richard 
Winter, Constantin Dăscălescu și Au
rel Duma.

Distincția a fost înmînată, în nu
mele Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, de ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Humberto Castel
lo. in cadrul unei solemnități care a 
avut loc la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
în ziua de 3 decembrie.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nos
tru, ambasadorul Humberto Castello 
a spus : Reprezintă pentru mine o 
deosebită cinste să vă înmînez, în 
numele Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Cuba, Medalia jubilia
ră „A XX-a aniversare a asaltului 
asupra cazărmii Moncada".

Vorbitorul s-a referit apoi la sem
nificația distincției conferite, arătînd 
că ea se atribuie personalităților po
litice, științifice sau artistice care, 
într-un mod militant și continuu, 
și-au exprimat solidaritatea cu re
voluția cubaneză. El a scos în evi
dență importanța istorică a eveni
mentului comemorat — asaltul asu
pra cazărmii Moncada — care, așa 
cum preciza tovarășul Fidel Castro, 
„nu a însemnat, în acel moment, 
victoria revoluției, dar a arătat dru
mul și a trasat un program de elibe
rare națională ce urma să deschidă 
patriei noastre porțile socialismului".

Ambasadorul cubanez a evocat bu
nele raporturi dintre țările și parti
dele noastre, subliniind că relațiile 
de prietenie, de întrajutorare și co
laborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist din Cuba și Partidul 
Comunist Român, dintre Cuba și 
România se dezvoltă cu succes, pe 
baza principiilor marxism-leninis

mului, solidarității internaționaliste, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului, libertății și 
progresului.

Folosim ocazia de astăzi — a spus 
în încheiere ambasadorul Republicii 
Cuba — pentru a exprima respec
tul și stima noastră față de Partidul 
Comunist Român, față de Guvernul 
Republicii Socialiste România și po
porul român. Sîntem foarte satisfă- 
cuți, foarte onorați de această mi
siune pe care am primit-o din par
tea partidului și guvernului nostru. 
(Aplauze).

Luând cuvîntul, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori ca, în numele tuturor to
varășilor și al meu personal, să 
mulțumesc Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba pentru 
inminarea acestei medalii comemo
rative, care amintește un moment 
important — petrecut acum 20 de 
ani — din lupta poporului cubanez 
împotriva exploatării și asupririi, a 
imperialismului, pentru eliberare 
națională și socială. Apreciem inmi
narea acestor medalii ca o expresie

a relațiilor tovărășești dintre parti
dele noastre, a colaborării economice 
și culturale dintre România și Cuba, 
a solidarității internaționale a po
poarelor noastre in lupta pentru so
cialism, pentru pace și cooperare in
ternațională.

Doresc, incă o dată, să exprim 
mulțumirile noastre și să urez in 
continuare o bună colaborare intre 
partidele și popoarele noastre, în 
spiritul documentelor semnate îm
preună cu tovarășul Fidel Castro, ații 
la București, cit și la Havana. Do
resc să exprim dorința noastră, a tu
turor, de a dezvolta continuu rela
țiile dintre partidele și popoarele 
noastre.

Urez poporului cubanez succese 
tot mai mari in dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, în construcția socia
lismului, in asigurarea independen
ței și bunăstării sale. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului s-au întreținut 
apoi, într-o atmosferă caldă, priete
nească, cu ambasadorul Republicii 
Cuba.
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Tinerețea 
veteranilor

Oamenii din fotografiile alâturate 
sînt doar cîțiva din marea familie 
muncitoare a țârii. Biografiile lor? 
Identice cu biografiile miilor și mi
lioanelor de muncitori mereu aflațl 
la datorie, animați în fiece clipâ de 
hotârirea fierbinte de a-șl face 
exemplar datoria. în întreprinderea 
bucureșteanâ de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie", cei șase din fotografiile 
noastre sînt numiți veterani. Vete
rani cu o tinerețe de muncâ, de gîn- 
dire, de acțiune comunistă, demnâ 
de urmat. Dar sâ facem cunoștință 
cititorilor noștri cu 
rănii prestigioasei 
triale bucureștene.

tn fotografiile din 
de sus:

Nlcolae Nlcolae. Cazangiu. Vîrsta : 
50 de ani. Anii de muncâ in aceeași 
secție: 31.

Gheorghe Mlnea.
39 de ani. Anii de 
prindere : 23.

Marin Grâdinaru.
46 de ani. Aniista :

28.

in 
pi nd

fotografiile din dreapta, ince- 
de sus :

Nlcolae Stanciu. Mortezor. Vîrsta : 
59 de ani. Din aceștia, 33 de ani de 
muncâ în aceeași întreprindere.

Vasile Borș. Strungar. Vîrsta: 55 
de ani. Anii de muncâ 31. Cu 2 zile 
înainte de a fi fotografiat, soția 
tot muncitoare, a ieșit la pensie 
aici, de la „Grivița roșie".

Nlcolae Bâlan. Forjor. Vîrsta : 
ani. Anii de muncâ : 29.

sa, 
de

Maistrul Vasile Fulga 
lucrează în mijlocul unui 
colectiv de tineri — atelie
rul de lăcătușerie ușoară al 
Întreprinderii de ventila
toare București. Este un om 
care, prin îndatoririle sale 
profesionale, prin calitățile 
sale de comunist, de educa
tor, știe foarte bine ce în
seamnă ajutorul tovără
șesc ; și se poate afirma 
(de fapt se și spune în în
treprindere) că e un om 
care știe să ajute cu toată 
generozitatea, din adincă 
convingere.

Asemenea lui, zeci de mii 
de oameni cu experiență, 
colective de muncă din 
marea familie muncitoare a 
țării, fac același lucru zi 
de zi, cu toată dăruirea. 
Acest sprijin nu izvorăște 
din interesul personal al 
celor care-1 acordă, sau nu
mai din sentimente aparte 
de generozitate, ci din în
săși natura, din realitățile 
societății noastre. Este in 
interesul tuturor membri
lor societății ca fiecare să 
se perfecționeze, să mun
cească mai bine, să pro
greseze din toate punctele 
de vedere. De aceea, trans
ferul de experiență în 
muncă și în viată către cei 
mai puțin experimentați 
apare ca o cerință obiectivă 
a progresului general, ca o 
lege morală a societății 
noastre, înscrisă și in Co
dul etic.

— Așa este, se declară de 
acord maistrul Fulga. Dar 
să vedem cum se ajută si 
ei, cei cu mai puțină ex
periență ; depun aceștia. în 
toate împrejurările, efortu
rile cuvenite pentru a veni 
în întîmpinarea acestui a- 
jutor care este în interesul 
lor 7 Spun aceasta, deoare
ce sînt de părere că nu 
trebuie să transformăm un 
principiu atit de- generos 
într-un paravan pentru 
comoditatea unora care, in 
loc să se străduiască, să se 
perfecționeze, să-și facă 
datoria așa cum trebuie, 
devin „abonați de drept" 
la ajutorul celorlalți...

Maistrul Fulga iși înso
țește argumentarea cu un 
exemplu din viata secției 
unde muncește de ani și 
ani. Toți tinerii sînt pri
miți aici cu aceeași încre
dere, 
leași 
timp, 
zdravăn, au

beneficiază de ace- 
conditii. După un 
cei care au muncit 

progresat in

„Șah-mat“ la fericire...
Sub acest titlu se deschi
dea recent, în coloane
le ziarului, o nouă dez
batere consacrată consecin
țelor destrămării familiei. 
Revenim asupra unor ast
fel de situații nedorite. Ce 
se întîmplă cu cei părăsiți ? 
Ce mijloace există pentru 
a-i aduce la ordine pe pă
rinții rătăcitori, pentru a 
contribui, și prin interme
diul justiției, la ocrotirea 
copiilor, la prevenirea ma
nifestărilor care dăunează 
atit de grav familiei ?

...Un prim-caz. Căsnicia 
s-a destrămat, un copil a 
rămas in grija mamei. A- 
lexandru Șimian — tatăl 
redevenit „cavaler" a fost 
obligat la plata sumei de 
325 de lei drept pensie de 
întreținere. A fost însă de 
ajuns ca el să-și schimbe 
domiciliul, locul de muncă, 
pentru ca fragila legătură 
cu familia, devenită pur fi
nanciară. să se rupă. Sigur, 
copilul are. In continuare, 
de partea sa. legea. ~ 
pentru ca legea să 
perantă. pentru ca 
să poată interveni, 
ca mama copilului, 
manta", să cunoască domi
ciliul și locul de muncă al 
tatălui rău platnic : altmin
teri. instanța nu va ști unde 
să-l citeze tn exemplul 
nosLru — unde urma să fie

Dar 
fie o- 
justiția 
trebuie 
„recla-

și

de
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Foto : S. Cristian

în 
cu 

însă 
rămas

meserie și au urcat 
schema de încadrare 
cîteva categorii. Iată 

doi-trei au cam 
punctul unde erau cînd 
venit. De ce ? Pentru 
„sînt tînăr, trebuie să 

— spun ei fără

că 
la 
au 
că 
mă ajutați1 
să miște un deget pentru a 
se ajuta pe ei înșiși, lăsînd 
totul pe seama altora. A- 
cești „repetenți" în ale me
seriei, din vina lor, se pling 
tot ei că n-au fost ajutați,

perorînd pe tema ajutoru
lui pe care trebuie să-l 
primească. întîlnim aceas
tă replică-justificare și la 
cel care, din nepricepere, a 
stricat o piesă sau o mași
nă ; și la maistrul ori ingi
nerul care nu au organizat 
bine munca pe șantier ; 
și la conducătorul de 
unitate care, în loc să se 
zbată, să găsească soluții 
constructive, așteaptă să i 
se dea ajutorul (a se citi

|||

&■:

•fife's

Cazangiu. Vîr- 
de muncă, aici:

cîțiva din vete- 
citadele indus-

Sudor. Vîrsta i 
muncă, în intre-

stingă, Incepind

într-un loc ?“ — l-am în
trebat. „Eu m-așez acolo 
unde sînt mai mult ajutat". 
Dar ajutorul ăsta însemna, 
de fapt, să fie dus mereu 
în spate. Să pună totdeau
na cineva, in locul lui, 
umărul la greu. N-a mers 
la nesfîrșit așa. Pînă la 
urmă și-au dat seama și 
cei care-I primeau cu bra
țele deschise cu cine au 
de-a face și l-au invitat să 
se mai ajute și singur. Lec-

ARIPI PENTRU ZBOR
nu cirje

pentru
lene

că sînt „persecutați !“. De 
multe ori. chiar noi, oameni 
cu experiență de viață și de 
muncă, am privit acest aju
tor ca pe o acțiune într-un 
singur sens : de la cei ca
re-1 acordă, spre cel care 
are nevoie. Bunăoară, 
m-am pomenit într-o zi cu 
o listă întocmită de orga
nizația U.T.C. „Băieți buni, 
de-ai noștri, să-i ajutăm să 
ia și ei o categorie". M-a 
supărat „procedeul" și nu 
m-am putut stăpîni să nu-1 
reped pe cel cu „inițiati
va" : „Așa vrei să-i ajuți 
pe tineri ? Puneti-i la 
muncă ! Se vor impune ei, 
prin ceea ce sînt în stare 
să facă, fără să fie nevoie 
de acest «ajutor»".

Din păcate, sloganul a- 
cesta „n-am fost ajutat", 
are un cimp mai larg de 
răspîndire. Nu-I întîlnim 
numai la cei tineri și nu 
în primul rînd la tineri ; 
sînt unii care au albit tot

soluția) din altă parte ; și 
la proiectantul care gin- 
dește după tipare vechi 
pe motiv că nu benefi
ciază de ajutorul cuve
nit ; și la cel care, răspun- 
zînd de cultura unei tarlale 
la C.A.P., așteaptă „ajuto
rul" altuia s-o culeagă. 
Exemplele pot continua. 
Unii reclamă „neajutora- 
rea“ în gura mare, fără 
nici o jenă, aducind în fa
ță, ca argument suprem, 
principiul întrajutorării, ca
racteristic societății noas
tre, în spatele căruia în
cearcă să-și ascundă lipsa 
de efort, comoditatea, pro- 
fitînd de generozitatea co
lectivității.

— Ani de zile, ne poves
tea unul dintre interlocu
tori, un tovarăș de muncă 
de-al nostru s-a tot plim
bat dintr-o echipă in 
alergînd de regulă 
unde se cîștiga mai 
„De ce nu te așezi și

alta, 
acolo 
bine.

tu

ția i-a folosit. Poate că e 
singura lecție posibilă pen
tru astfel de oameni...

— Nimic nu se capătă 
fără o muncă susținută ; 
nici stima colegilor și nici 
calificativul de bun mun
citor— ne-a spus maestrul 
sportului Nicolae Iliescu, 
muncitor specialist la Sec
ția „matrițerie" a între
prinderii de ventilatoare. 
Și nimic nu se poate men
ține fără muncă, pentru că 
proba probelor tot lucrul 
bine făcut rămîne. Mulți 
băieți și-au făcut sau își 
fac liceul seral. Foarte 
bine, colectivul i-a ajutat, 
le-a creat toate condițiile 
ca să-și perfecționeze pre
gătirea. Unii dintre ei au 
făcut însă greșeala ca, în 
loc să-și valorifice în mun
că noile cunoștințe, au cău
tat posturi tehnico-admi- 
nistrative mai călduțe. 
Consecința : ne-am umplut 
de tehnicieni mediocri, dar

am pierdut meseriași foar
te buni. Nici ei nu 
mulțumiți, iși dau 
că nu acolo își vor 
împlinirea. Așa că. 
facă ?! Cer continuu 
tor, solicită sprijin colecti
vului...

Nu spunem un lucru nou 
reafirmînd adevărul potri
vit căruia întrajutorarea 
tovărășească, principială, 
este izvorîtă din însăși na
tura societății noastre, din 
necesitatea de perfecționa
re a fiecăruia. Este încu
rajator să știi că te poți baza 
pe sprijinul colectivului, că 
poți simți mereu 
tovarășilor de lingă 
Dar acestui ajutor, 

.latenții trebuie să i 
pundâ cu un efort 
de muncă. Ajutorul 
tivului este firesc, i 
și obligatoriu, face 
din realitățile noastre, 
măsura 
transferul 
spre cei care vin după noi, 
pentru ca aceștia să fie ca
pabili, la rîndul lor, să 
crească alți oameni in pro
fesie, pentru viață. Este o 
obligație morală a celui cu 
mai multă experiență să-l 
ajute pe cel aflat la înce
put de drum. Dar, în si
tuația in care toți au con
diții egale de afirmare, de 
muncă, a privi ajutorul 
tovărășesc ca pe un lucru 
ce ți se cuvine, fără ca tu 
să dovedești nici cel mai 
mic efort \de a veni în în
tîmpinarea lui, a te „abo
na" pe viață la sprijinul co
lectivului, devine de acum 
lucru nefiresc, nociv chiar 
pentru climatul de muncă, 
pentru climatul social și 
pentru evoluția oamenilor, 
în asemenea situații, singu
rul ajutor firesc și eficace 
din partea colectivului este 
să-i ajute... să se ajute sin
guri. Mai direct spus : să 
muncească, să curgă și pe 
fruntea lor sudoarea efortu
lui pentru a crește și a se 
perfecționa. Așa este și fi
resc și normal. Lingă prin
cipiile umaniste ale întra
jutorării din societatea 
noastră nu se poate așeza 
decit strădania individuală 
de a merita generozitatea 
colectivă pe care, nu mai 
tîrziu decit mîine, trebuie 
s-o impartă și el acelora 
care vin din urma lui.

sînt 
seama 

găsi 
ce să 
aju-

umărul 
i tine, 
acestei 
se răs- 
însutit 
colec- 

necesar 
parte 

in 
în care vizează 

de experiență

Emil MARINACHE

FAPTE DEOSEBITE
SI TOTUȘI9 *
• Să nu te dai niciodată bătut — iats 

o deviză posibilă care i se potrivește foarte bine zi
darului șamotor Gheorghe Mociran de la întreprin
derea metalurgică de metale neferoase — Baia Mare. 
Și cel care propune motto-ul de mai sus la întreaga 
muncă și viață a zidarului amintit, exemplifică : A- 
veam mari probleme cu niște țevi de turnat bare de 
cupru. Mociran : „Trebuie să fie o soluție !" Și se 
duce la o întreprindere de produse refractare. „Ei ?“ 
„N-am obținut decit... îndemnuri. Dar asta nu înseam
nă că ne predăm". Se apelează la un institut specia
lizat. „Ar trebui o matriță" — sună decizia specialiști
lor. Mociran vine la Baia Mare, confecționează matrița 
care, supusă la probe, nu dă rezultatele necesare. „Vă 
dăm negație că le puteți procura din import" — se 
spune la un moment dat. Mociran, pe a Iui. Se apucă 
de muncă cu încăpăținare și, după alte încercări — 
reușita. Reușita care răsplătește pînă la urmă toate 
zbaterile omului pentru o idee înaltă.

„...Să nu te dai niciodată bătut!" O deviză care 
luminează atîtea existențe umane ! (Gh. Susa).

• Drumul spre locul de frunte nu i fot' 
deauna presărat cu petale de trandafiri. Ni se recon
firmă acest adevăr mare și simplu la cooperativa a- 
gricolă de producție din Sinmartin, județul Harghita. 
Cu ani in urmă, aici se obținea de la fiecare vacă 
furajată în jur de... 800 litri lapte. Producție mai mult 
decît slabă. „Să mergem și pe la alții, să vedem ce și 
cum trebuie făcut". Și chiar s-a mers... în străinătate 
pentru asta. Răspunsul s-a aflat, dar nu acolo. Răs
punsul a fost găsit mult mai aproape, la... o coopera
tivă agricolă vecină. Aici se știa și practica totul des
pre știința furajării, despre îngrijirea cu răspundere a 
efectivelor de animale, despre... „Și, muncind bine, cu 
dăruire, ne spune azi inginerul șef din Sînmartin, Di- 
meny Alexandru, Erou al Muncii Socialiste, zooteh- 
niștii noștri au reușit să învețe că nu există greutăți 
de nedepășit. Au reușit să afle drumul spre locul de 
frunte, pe județ, in producția de lapte". (I.D. Kiss).

© Zece Zile CÎt patruzeci ,a întreprinde
rea de rulmenți Bîrlad — pentru că patruzeci de zile 
trebuia să dureze acțiunea mutării și instalării unor 
utilaje într-o nouă hală de producție. „E cam mult, 
dar nu se poate altfel". Se întocmise și un program 
riguros, pe zile și ore, pe fiecare om în parte. Și 
cînd această 
în ultimele 
alți oameni 
curajul, și

organizare-ceas era pusă la punct 
ei amănunte, de oameni destoinici, 
destoinici au găsit și puterea, și 
soluția practică pentru o acțiune 

mai avantajoasă. Și iată-i pe oamenii care gîn- 
diseră momentul mutării cu răspundere, alături de 
ceilalți care le „răsturnaseră" planurile, muncind ală
turi. cu dăruire și încredere în reușită. Transcriem aici 
numele citorva dintre acei care au știut să dovedească 
că pot face în zece zile o treabă care ar fi cerut 
patruzeci de zile: ing. Ștefan Pascal, maistrul Ion Stan-

PLĂCUTA
„EROARE"

Vă mai amintiți de reportajul 
„O^iuițigțivă valorind cit o nQjjii 
întreprindere", publicat in „Sctn- 
teia" din 8 septembrie ■ 1976 ? 
Reporterului i s-au relatat atunci 
fapte demne de toată lauda des
pre un colectiv de muncitori si 
tehnicieni de . la întreprinderea 
„Răsăritul" — Brasov, . care au 
reușit să mărească spațiile de 
producție prin amenajarea unei 
clădiri vechi nefolosite. Omul 
care ne-a înfățișat pe îndelete 
faptele este ing. Bujor Roșea. 
Ne-a vorbit atunci cu mult res
pect și prețuire despre faptele 
oamenilor din amintita unitate.

Pentru ce revenim acum asu
pra acestui episod ? Pentru că 
în reportaj s-a strecurat o „e- 
roare". Inginerul comunist Bujor 
Roșea — căruia nu i-au scăpat 
meritele nici unuia dintre mun
citorii, tehnicienii, inginerii ce 
au pus umărul la dobindirea a- 
cestei realizări, care a reținut 
numele și prenumele fiecăruia — 
a uitat să adauge că sufletul ini
țiativei a fost tocmai... el. El s-a 
aflat tot timpul in fruntea acelo
ra care au zis că in acțiunea în
treprinsă trebuie să reușească. 
Umăr la umăr cu ceilalți tova
răși de muncă, a gindit soluțiile 
practice de acțiune, nu s-a lă
sat înduplecat de nici-un obsta
col. A fost mereu cu fapta ală
turi de autorii inițiativei valo- 
rind cit o nouă întreprindere, 
lată de ce am considerat de da
toria noastră să îndreptăm a- 
ceastă „eroare", generată de mo
destia unui om.

Modestie care-i face cinste.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „ScînteiF

ft:

OBIȘNUITE
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cu, lăcătușii Aurel Breazu, Ion Cojiță, Const. Smîn- 
tînă, Neculaî Popa... (Crăciun Lăluci).

• Semne distinctive. »Brisada lui i«m 
Hăidămac, din sectorul de exploatare Dobra, județul 
Hunedoara, ne spune bucuros Eugen Sîrbu, șeful de 
parchet, lasă întotdeauna pe unde trece semne distinc
tive de recunoaștere". „Adică ?“ — întrebăm noi. „în 
primul rînd că ea trece, de regulă, doar pe acolo oe 
unde-i mai greu. Cum este de pildă parchetul Diniș- 
Pojoga, unde a realizat un adevărat record în ma
terie". „în al doilea rînd?" „... semnele distinctive: o 
exploatare rațională a fondului forestier in locul unde 
a muncit brigada lui Ion Hăidămac, o valorificare cu 
grijă a masei lemnoase, cifre minime la capitolul „pier
deri", realizarea înainte de termen a sarcinilor de 
plan încredințate etc".

Cu alte cuvinte, adăugăm și noi, acestea sînt Intr- 
adevăr semne distinctive ale muncii și conștiinței 
muncitorești, care fac cinste. (Sabin Ionescu).

• Din stejar, stejar răsare - se spune
cu drept cuvint. Parafrazînd înțelesul unui fapt 
petrecut la Padina și Pogoanele, județul Buzău, 
putem adăuga că: 
harnici 
delungi 
zone, 
ratorii 
de taluzare în 
Vîrf de lucru, de 
gajat și pionierii , , __ ____  ________
Umăr la umăr cu părinții lor. Animați de același vi
brant gînd al înfrângerii obstacolelor ivite. Și, la fel 
de mare le-a fost bucuria cind, împreună cu cei mari, 
tinerii au consemnat în „carnetul de bord" al străda
niei lor încă o izbîndă. (Mihai Bâzu).

• Cum se cîștigă doi ani. -Prin startul 
dat spre frontul de cărbune Poiana" — ne spune ing. 
șef Anatolie Cojucar, directorul întreprinderii de con
strucții și cariere Oltenia. Și aflăm : un excavator 
gigant fusese amplasat intr-un anume loc, pentru lu
crări de decopertare. Dar aici urma să aibă front de 
lucru abia peste doi ani. Lucrările, în schimb, erau a- 
vansate la Poiana. Pînă acolo — 5 km. Mastodontul ? 
Circa 3 000 de tone. Cum să transportați 5 km un ase
menea excavator? Și totuși, startul a fost dat. Vite
za ? 6 m pe... minut. Ajuns la Jiu, cronica acestui 
marș unic, poate, a consemnat șase zile și șase nopți 
eroice. Curînd, excavatorul a ajuns pe platforma Poia- 
nei. „Operațiunea a fost grea. Cum de v-ați asumat 
un asemenea risc?". „Cind știi cît de vrednici sînt oa
menii cu care lucrezi, ai și tu mai mult curaj" — ne 
răspunde ing. Anatolie Cojucar.

Și astfel s-au ciștigat doi ani. După cît de reținut 
ni s-a evocat episodul, pare atît de simplu !.., (Dumi
tru Prună).

răsar. Ce 
din 

lucrările 
— prinși

din oameni 
s-a întîmplat 

vreme periclitau,

harnici, oameni 
aici? Ploile în- 

ultima vreme periclitau, în 
de îmbunătățiri funciare.

și cu recolta, și cu 
sistemele de canale de i 
efort îndîrjit. „Vîrf" în care i 
și uteciștii din locurile <

i cîteva 
Coope- 

lucrările 
desecări, 
s-au an- 
amintite.

Deși rostul lui
era slujirea vieții...• •

care este vorba In a- 
avea toate șansele să 

acum de stimă și pre- 
mai ales, prin însăși

Cel despre 
Ceste rîhdUri 
se bucure și 
țuire. Avea, 
profesiunea lui, toate premisele să 
aducă semenilor numai bucurie și 
speranță, să le fie folositor în cel 
mai nobil fel cu putință : apărindu-le 
sănătatea. Fiindcă așa îi știm pe oa
menii in alb ; așa le știm nopțile de 
veghe, le bănuim încordarea de din
colo de ușile sălilor de operații, le 
cunoaștem dăruirea fără preget cu 
care fac tot ceea ce omenește este 
posibil pentru sănătatea noastră. Și 
toate acestea din marea, din nobila 
lor dragoste de oameni.

Dar cel despre care vom vorbi tn 
aceste rinduri nu are nimic nici din 
omenia, nici din 
noblețea, nici din 
conștiința acestor 
oameni atît de 
prețuiti de seme
nii lor. El nu face 
parte din rîndurile 
nu le-a aparținut vreodată cu adevă
rat. Numai imposibilitatea de a-1 în
cadra într-o profesie anume ne obli
gă să spunem că a fost știut pe postul 
de medic.

...Cu ani în urmă, Ia dispensarul 
medical din comuna Sacu, județul 
Caraș-Severin, a fost încadrat ca 
medic Radu Petru — om în plină ti
nerețe. absolvent al Facultății de 
medicină din Timișoara. Sătenii s-au 
bucurat, comuna l-a primit cu încre
dere. Era în 1967. Cam pe atunci, 
Radu Petru a început să-și facă o 
a doua... specialitate din efectuarea 
clandestină de avorturi. De atunci și 
pînă in anii din urmă a efectuat nu 
mai puțin de 168 de avorturi. De 168 
de ori a curmat viața ce abia prindea 
să se înfiripe ; de 168 de ori a acțio
nat contra legii, contra regulilor mo
ralei și a profesiei sale. în timp ce 
în alte locuri medici adevărati se 
luptau cu boala, eu timpul drămuit 
pînă la secundă pentru a salva încă 
o viață de om ! în timp ce, de-a lun
gul și de-a latul țării, sute și mii de 
medici au Ia activul lor sute și mii de 
vieți salvate, Radu Petru are și

el „recordul" lui. Trist record ! A pus 
la punct pentru atingerea lui o rețea 
de anvergură. A fost racolată mai 
întîi Sofia Tabacu, asistentă medica
lă, de la spitalul din comună, care 
a devenit concubina și colaboratoa
rea lui permanentă. Treptat, activi
tatea infracțională a luat amploare ; 
pe nevăzute căi s-a dus vestea că 
doctorul Radu este oricînd dispus — 
evident, contra cost ! — să facă în
treruperi de sarcină. Și că le face cu 
„mină sigură". Iar doctorul Radu nu 
și-a dezmințit faima. Dimpotrivă, și-a 
extins „rețeaua" : lucrurile se pe
treceau cind la Lugoj ori la Timișoa
ra, cînd la Băile-Herculane ori prin 
sătele din jur. Afacerea 
de atunci credem

anchetă socială

lor și de fapt nici

fiindcă 
că Radu Petru a 
încetat, de fapt, 
să mai fie altce
va decit un aface
rist veros, minat 
doar de setea a- 
prigă de cîștig — 

însoțea, cu cine a

citat Alexandru Șimian ? 
Nimeni nu știa. Părăsise 
Bucureștiul încă din anul 
1972 și trimisese copilului 
doar trei mandate, in va
loare de... *500  lei. „Fostul 
meu sot — scrie mama co- 
pilului — a mai fost ur
mărit și prin lege pentru 
neplata pensiei, dar nu 
s-a putut afla unde lucrea
ză și ce domiciliu are. In 
1974 am' făcut o plîngere 
la miliție și abia așa a fost 
depistat că lucrează intr-o 
comună din Mehedinți. A- 
poi s-a prezentat. în urma 
repetatelor adrese oficiale 
și a dat o declarație că se 
va achita de obligații, dar 
n-a respectat-o". Motivul ? 
Iată-1 in chiar declarația 
lui A. Ș. (luată abia anul 
acesta, cînd justiția a fost, 
în sfirșit. în situația de a-1 
putea asculta) : „Recunosc 
că nu am plătit pensia, cu 
toate că aveam această po
sibilitate. dar am căutat să 
termin construcția unei 
case, care m-a costat, nu
mai zidăria, peste 20 000 de 
lei"

Un caz izolat ? Din pă
cate nu Acest gen de eva
ziune părintească este des
tul de frecvent 
nui asemenea 
fie ..șmecher" 
piardă urma, 
loc de muncă 
decit ar sta într-un balan
soar .Recunosc că din luna 
decembrie 1975 nu am mai

: ambiția u- 
ins este 
și să i
Stă într-un 

nu mai mult

să 
se

plătit pensia de întreține
re stabilită pentru cei pa
tru copii... Am 
«Metaloglobus» 
martie *76,  apoi 
ca marinar, iar 
sînt șofer la 
Alteori, dezinteresul 
de copil se intîlnește di-

lucrat la 
pînă în 

la I.C.A.B., 
de o lună 
Vinalcool". 

fată

va fi pierdut cu desăvîr- 
șire urma.

In tot acest timp, cel care 
poartă răspunderea intere
selor minorului, cel mai a- 
desea mama, trebuie să facă 
investigații, să ceară sprijin 
miliției, să se adreseze a- 
poi instanței, să dea adre-

rii acestor cereri durează 
mai mult, astfel încit co
piii. și așa lipsiți de afec
țiunea unuia 
sînt nevoiti 
alte lipsuri.

Un alt gen
vește acordarea alocației de 
stat pentru copii. Dacă cel

dintre părinți, 
sâ suporte și

de șicane pri-

telui debitor. Altfel spus, 
stabilirea mai prompt a 
ceea ce revine copiilor din 
familii destrămate, în con
dițiile sporirii continue a 
veniturilor părinților lor. 
Calea uzată este procesul, 
cu tot ceea ce implică el : 
acțiune, probe, relații ce-

TATA... DE TRIBUNAL
Fuga de obligațiile morale și legale în creșterea și educarea 
copiilor să primească o ripostă mai fermă din partea opiniei 

publice

drese solicitate Casei de 
pensii a s 
dosarul nr.
Judecătoriei

Asemenea 
seamnă zile 
sălile tribunalelor, cel 
adesea de către mamă, 
are și grija zilnică a copii
lor.

Soluții, de bună seamă, 
se pot găsi. Iată, în cele 
ce urmează, unele dintre 
observațiile și propunerile 
îndreptate spre găsirea u- 
nor căi și modalități a- 
decvate pentru a face re
glementările legale mai 
operante.

sectorului 2, în 
5 230/1976,

i sectorului 
amînări 

pierdute

al
3).

în- 
prin 
mai 

care

rect cu renunțarea Ia 
muncă : „Subsemnatul... a- 
vînd ca studii Institutul 
de educație fizică, de pro
fesie patiser, gestionar la 
un centru de gogoși, 
demisionat in urma 
neînțelegeri, și 
m-am angajat, 
economii. Am 
că este mai 
să plătesc ratele apar
tamentului decit pensia 
copilului". Și așa mai de
parte. Pînă se ajunge, ca 
In cazul lui Ștefan C„ la 
a 20-a schimbare a locului 
de muncă. Doar, doar i se

am 
unor 

încă nu 
trăind din 
considerat 
important 

ratele 
decit

se pentru citații, să încea
pă procesul etc. Care este 
durata minimă in care co
piii părăsiți reușesc prin 
intermediul instanței să 
primească ajutorul cuve
nit ? tn cea mai puțin com
plicată situație. în absența 
oricărei manifestări de es
chivare sau rea-credintă. 
este de aproximativ două 
luni. Dar aceasta este pe
rioada ideală, cind lucruri
le se clarifică ușor, cind a- 
plicarea firească a 
este înlîrziată prin 
tertipuri de către 
musca pe căciulă 
durata medie a soluționă'

legii nu 
felurite 
cei cu 
Practic.

care și-a părăsit familia, 
copiii nu plătește pensia de 
întreținere, mai mult ca si
gur că nu va remite nici 
alocația primită, deși ea se 
cuvine copiilor, iar cel ce-o 
încasează nu are nici 
drept asupra sumei, tn 
doilea rînd. în situația 
nor absente nemotivate __ 
la serviciu, plata alocației 
încetează ; de aici — alte 
posibilități de șicană, dez
nodăminte inechitabile.

O altă împrejurare care 
cere rezolvări mai operati
ve este majorarea pensiei 
de întreținere ca urmare a 
majorării retribuției părin-

un 
ai 
u- 
de

în care 
debitori... 
cale care 
formalism 
(De pil- 
industriei 

fine.

rute unităților 
lucrează părinții 
Prin urmare, o 
implică mult 
și tărăgănare, 
dă. Centralei
sticlei și ceramicii 
secția a IlI-a securit, i-au 
trebuit trei termene de ju
decată pentru a comunica, 
printr-o cit se poate de 
simplă adresă, dacă numi
tul T I. a încasat ori nu 
alocația pentru cei doi co
pii : la fel au fost nece
sare mai multe reveniri — 
fiecare echivalind cu cite 
o aminare a procesului — 
și in privința unei alte a-

• Consider că ajutorarea 
familiei părăsite ar putea 
să pornească în timp mult 
mai scurt și chiar de aco
lo. din întreprinderea ori 
instituția unde lucrează cel 
care își neglijează copiii. 
Astfel, comisia de judeca
tă de acolo, odată sesiza
tă. ar putea (bineînțeles, as- 
cultîndu-1 și pe cel în cau
ză). să hotărască ea plata 
pensiei de întreținere, cu 
posibilitatea, acordată debi
torului. de a se adresa in
stanței dacă se consideră 
nedreptățit. în felul acesta 
ar fi eliminate multe posi
bilități de tergiversare, iar 
familia ar primi în scurt 
ti mo ajutorul cuvenit. 
(Theodor Savuscan, jude
cător. Tribunalul munici
piului București).

• Cu toate îmbunătățiri
le aduse, aplicarea legisla
ției actuale este, in pri
vința pensiei de întreține
re. încă destul 
De pildă, odată 
tre instanță, 
pensiei rămîne 
diferent de majorarea 
tribuției, schimbarea înca
drării etc. Pentru a se co
rija această situație e ne
voie de încă o hotărîre ju
decătorească. deci — încă 
un proces. Ar fi mai ope
rativ și în sprijinul copii
lor ca însăși contabilitatea 
întreprinderii, cu avizul o- 
ficiului juridic, să stabileas
că noul cuantum, pe baza 
cotelor prevăzute de lege 
(după care, de altfel. Ie sta
bilește și judecătorul). Fi
rește. cu posibilitatea celui 
nemulțumit să se adreseze 
instanței. Aceasta însă ar 
muta inițiativa procesuală 
și cheltuiala de timp afe
rentă. ceea ce ar ușura din
tr-o dată situația celor pă
răsiți. (Păstorel Zugrăvescu, 
președintele 
sectorului 3 
tală).

de greoaie, 
fixat de că- 

cuantumul 
același, in- 

re-

Judecătoriei 
din Capi-

numai cîte-Sînt. desigur,
posibilele soluții, 
le identifica pe 
potrivite și pen- 
prezenta opiniei

va dintre 
Pentru a 
cele mai 
tru a Ie . 
publice, discuția rămîne în 
continuare deschisă.

P. DINU

prospera. Cine îl 
găsit el să se asocieze? S-au aflat, din 
păcate, în cîteva cazuri și unele cadre 
medicale care s-au lăsat atrase în 
jocul lui : Gheorghe Cîrmați, medic 
la spitalul din Lugoj ; Amfilon Jom- 
pan, medic la dispensarul din Șan- 
dra-Biled ; Iancu Gogîltan, medic la 
Băile Herculane ; Teodor Tăut, medic 
stomatolog la Topolovățul Mare. 
Este însă semnificativ pentru Radu 
Petru, pentru profilul lui moral, ca 
și pentru genul său de afaceri că, 
fiind, desigur, refuzat, n-a ezitat 
să-și recruteze drept ajutoare o vi- 
trinieră la florărie, o contabilă, un 
profesor de matematici, un matrițer 
și chiar un... vulcanizator 1 Cu toții ' 
au fost inițiați în îndeletnicirea de... 
asistenți, pregătind instrumentarul 
pentru doctorul Radu la „operații", 
în afară de asta, fiecare devenise și 
un fel de recrutor de „paciente", 
fiecare reprezenta vîrful unei rami
ficații din rețeaua insului avar care 
se prezenta : „doctor Radu".

Sînt atitudini și manifestări pe care 
nu le pot caracteriza așa cum merită 
nici un fel de cuvinte. Numai faptele, 
ele însele le arată și le zugrăvesc 
cel mai bine. în cazul de față, pen
tru a sublinia cît de jos coborise în 
îndeletnicirea lui, cît de înjosită era 
însăși medicina pe care o învățase 
în anii facultății, arătăm și ce urma 
după efectuarea avortului : include
rea femeii, mai cu voie, mai de ne
voie. în rîndul „colaboratorilor", pen
tru a-i pune apoi locuința la dispozi
ție, pentru a recruta alte femei dis
puse să consimtă întreruperea sarci
nii. Desigur, „recompensa" lui Radu 
Petru erau banii — sume între 1 000. 
2 500. 3 000 Iei I Nu avea „pacienta" 
suma care să-I mulțumească ? Deve
nea „generos" — se mulțumea. Ia 
nevoie, cu un lănțișor și o cruciuliță 
din aur. cu un magnetofon și chiar 
cu un aparat de radio cu tranzistor!. 
(O viață pentru un... tranzistor.) Iar 
dacă mai este nevoie de încă o 
mostră care să demonstreze pînă la 
ce grad de dezumanizare coborise, 
amintim doar unul din locurile In 
care Radu Petru ajunsese să practice 
îndeletnicirea lui — intre două tre
nuri 1 — : într-o magazie cu saci și 
mărfuri, din preajma gării Caran
sebeș. De aceea și credem că faptele 
în sine nu mai au nevoie de nici un 
comentariu.

Pentru cele 168 de cazuri de între
rupere a sarcinii care au putut fi 
identificate și dovedite, inculpatul 
Radu Petru a fost condamnat — prin 
hotărîre definitivă a judecătoriei Ca
ransebeș — 
secondat și 
între 2 ani 
luni — toti 
comită infracțiunile.

Epilog pe măsura faptelor reprO' 
babile.

la 9 ani închisoare ; l-au 
aici — prin condamnări 
și 2 luni și 6 ani și 6 
cei care l-au ajutat lă

Dinu POPESCU
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ÎN SCHIMBURI PRELUNGITE,
TOATE TRACTOARELE LA ARAT
 

Succese remarcabile îmbogățesc 
cronica întrecerii socialiste

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

Executarea araturilor adinei pe toate terenurile care urmează să fie 
lnsămînțate la primăvară, folosirea unor cantități sporite de îngrășăminte 
naturale și chimice constituie un mijloc important de sporire a recoltelor 
medii la hectar. In programul de măsuri privind desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă, întocmit de Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, s-a prevăzut să se facă arături adîrici pe o suprafață de peste 
4 milioane de hectare. Condițiile climatice din această toamnă au întirziat 
recoltarea porumbului și a celorlalte culturi, ceea ce a împiedicat elibe
rarea terenului și executarea la timp a arăturilor. Cu toate acestea, in 
numeroase unități agricole unde munca a fost organizată temeinic s-a 
reușit să se facă arături pe suprafețe mari. Au încheiat această lucrare 
pe toate suprafețele prevăzute cooperativele agricole din județele Cluj, 
Alba, Hunedoara. Brașov, Covasna, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Lucră
rile sfnt avansate și in cooperativele agricole din județele Tulcea, Vran- 
cea, Prahova, Sălaj. Constanța, Buzău. Bihor. Suceava și altele. 
Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă însă că pînă la 2 no
iembrie au fost arate doar 69 la sută din suprafețele planificate. Lucrările 
au întirziat mai ales în cooperativele agricole din județele Mehedinți, Dolj, 
Olt și altele din această zonă, unde cantitățile mari de apă rezultată din 
precipitații au împiedicat utilizarea normală a tractoarelor. In ultimele zile 
au fost create condiții mai bune pentru continuarea arăturilor. Co
mandamentele locale, organele și organizațiile de partid, conducerile uni
tăților agricole au datoria să ia măsuri pentru ca toate tractoarele să fie 
folosite la arat, să se muncească din zori și pînă noaptea, astfel îneît 
această lucrare să șe încheie, cît mai repede.

Condițiile grele în care s-a desfă
șurat recoltarea culturilor de toamnă 
au avut influențe negative și asupra 
executării arăturilor. Datele statistice 
indică faptul că, din cele 342 000 hec
tare ce trebuiau arate în cooperati
vele agricole și întreprinderile agri
cole de stat din județul ILFOV, 
această lucrare a fost efectuată doar 
pe aproape 200 000 hectare. La indi
cația comandamentului județean, in 
toate stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii au fost stabilite măsuri 
concrete, cu răspunderi precise pen
tru realizarea ritmului zilnic de lu
cru. In cele mai multe locuri au fost 
organizate schimburi prelungite. Pen
tru a se crea front de lucru tractoa
relor, aproape 500 mijloace de trans
port ale secțiilor de mecanizare par
ticipă la eliberarea terenului de co

ceni, alături de atelajele cooperati
velor. S-a reușit, în acest fel, ca de- 
calajul dintre eliberatul terenului și 
arături să ajungă la peste 20 000 hec
tare. Dar. așa cum ne spunea ing. 
Ion Necula, directorul trustului 
S.M.A., ritmul scăzut la arat — circa 
3 000 hectare pe zi — nu este deter
minat de lipsa frontului de lucru, ci 
de umiditatea mare din sol existentă, 
în special în zonele Ciorogîrla, Tăr- 
tășești, Vînători, Giurgiu. Vedea, 
Băneasa și altele. Munca trebuie ast
fel organizată îneît, in zilele urmă
toare, ritmul de lucru să sporească 
simțitor. Comandamentul județean a 
indicat să fie luate, în continuare, 
măsuri în vederea mobilizării locui
torilor satelor la tăiatul și transpor
tul cocenilor. In acest fel se va asi
gura în permanență front de lucru 
pentru tractoare. (Alexandru Brad)

NEAMȚ. După ce s-a încheiat 
recoltatul porumbului, pe ogoarele 
județului Neamț mijloacele mecanice 
au fost concentrate la executarea ară
turilor adinei de toamnă. De altfel, in 
această săptămină s-au efectuat ară
turi pe aproape 5 000 hectare. Sint 
cooperative agricole — Războieni, Dră- 
gănești, Goșman, Piatra Neamț, Ure
chelii, Tg. Neamț ș.a. — care au și ter
minat arăturile. Cele 60 de tractoare 
devenite astfel disponibile au fost di
rijate cu operativitate în alte unități 
agricole, unde mai sint de arat supra
fețe mari. Această măsură a dus la 
o creștere simțitoare a ritmului lu
crărilor. Acum, în județ se execută 
zilnic arături pe 1 200—1 300 hectare. 
(Ion Manea).

SUCEAVA. Pînă acum, în coo
perativele agricole din județul Su
ceava s-au efectuat arături de toam
nă pe aproximativ 81 la sută din su
prafața planificată. Mai sint de arat 
circa 12 000 ha, suprafață deținută de 
unitățile agricole situate în centrul și 
nordul județului, unde tractoarele 
pătrund greu datorită excesului de 
apă din sol. Comitetul județean de 
partid a stabilit măsuri pentru înche
ierea lucrărilor în cel mult 10 zile. 
A fost impulsionat transportul din 
cimp al ultimelor cantități de porumb 
și sfeclă de zahăr pentru a asigura 
front de lucru mecanizatorilor. în 
unitățile din raza consiliului interco- 
operatist Șiret, realizările la zi se 
situează sub media județului. Ținînd 
seama de faptul că terenul este pu
ternic îmbibat cu apă, în cooperati
vele Negostina, Bălcăuți și Baineț 
arăturile se efectuează îndeosebi în 
primele ore ale dimineții, precum și 
după masă, pînă noaptea tirziu, cînd 
terenul este înghețat. (Gh. Parascan)

Sporuri importante
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale, ale Capitalei, hotă- 
riți să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile și angajamentele asumate 
in întrecerea socialistă pe acdst an, 
au realizat, in 11 luni, o producție- 
marfă suplimentară in valoare de 
peste 2,2 miliarde lei. Acest im
portant spor de producție se con
cretizează înt'r-o serie de produse 
deosebit de necesare economiei na
ționale : 8 060 tone țevi din oțel, 
2 530 tone laminate finite pline din 
oțel, transformatoare și autotrans- 
formatoare de putere totalizînd 
24 530 kVA. motoare cu ardere in
ternă însumînd 62 000 CP, 20 loco
motive diese) hidraulice de 1 250 
CP, 50 strunguri și mașini de ale
zat orizontale, aparatg] electric de 
joasă tensiune și mijloace de auto-

Au îndeplinit
• Pină la 1 decembrie, un număr 

de 13 unități industriale din ju
dețul Sibiu. între care între
prinderea mecanică, I.F.E.T., în
treprinderea de confecții „Steaua 
roșie", întreprinderea de tricotaje 
„Drapelul roșu" din Sibiu, „Textj-

de producție fizică
matizare electrotehnice in valoare 
de 148 milioane lei și, respectiv, 98 
milioane lei, medicamente insu- 
mind aproape 158 milioane lei, 1,1 
milioane mp țesături, aproape 3,5 
milioane bucăți tricotaje, confecții 
jn valoare de 616 000 lei, 11 500 tone' 
Uleiuri comestibile și altele. Se cu
vine subliniat că toate aceste spo
ruri de producție, ca o consecință 
firească a valorificării mai bune a 
resurselor interne, a modernizării 
proceselor de fabricație, au fost 

. obținute pe seama creșterii produc
tivității muncii. Totodată, bilanțul 
celor 11 luni consemnează încă un 
fapt remarcabil : 95 de unități eco
nomice și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe întregul an. (Dumitru 
Tircob).

planul anual
la" Cisnădie ș.a., au raportat înde
plinirea planului anual la produc
ția marfă. în acest fel, cele 13 u- 
nități industriale sibiene au create 
condiții ca, pină la finele anului, să 
realizeze o producție marfă peste 
plan în valoare de 340 milioane lei,

materializată, între altele, in utilaje 
pentru diferite ramuri ale econo
miei naționale, cherestea, țesături, 
confecții-textile, tricotaje, produse 
alimentare ș.a. (Nicolae Brujan).

• După Centrala industrială pen
tru tractoare și mașini agricole, 
o nouă centrală industrială cu 
sediul în județul Brașov rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe acest 
an, Ia principalii indicatori. Este 
vorba de Centrala industrială pen
tru produse refractare. S-au creat 
condiții ca întreprinderile aparți- 
nind acestei centrale să dea supli- • 
mentar, pină la finele lunii decem
brie, o producție globală și marfă

Importante economii
Desfășurînd cu însuflețire între

cerea socialistă pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de produc
ție, colectivele din industria ju
dețului Timiș acționează in ace
lași timp pentru utilizarea cit mai 
gospodărească a materiilor prime, 
materialelor, energiei și combus
tibilului. Prin aplicarea a nume
roase măsuri vizînd reducerea con
sumurilor specifice planificate, in 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului, unitățile industriale 
timișene au economisit 2 825 tone

în valoare de 130 milioane lei și,*  
respectiv, 135 milioane lei, concre
tizate, printre altele, în 6 000 tone 
cărămizi refractare. 2 000 tone pra
furi de turnare. 550 tone corpuri 
abrazive ș.a. (Nicolae Mocanu).

• Constructorii hidrocentralelor 
de pe Olt au raportat realizarea in
tegrală a planului de construcții- 
montaj pe 1976 cu o lună mai de
vreme. După darea în exploatare a 
hidrocentralei de la Dăești, șantie
rul T.C.H. Olt și-a concentrat for
țele la Rîureni, unde, de asemenea, 
vă fi pus în funcțiune pină la 
sfîrșitul acestei luni un nou obiec
tiv hidroenergetic. (Ion Staneiu).

de resurse materiale
metal, 971 metri cubi material 
lemnos. 29 361 tone combustibil 
convențional. 28,2 milioane KWh 
de energie electrică. 471 tone ben
zină. 1 105 tone motorină. 30 tone 
fire textile. 133 000 metri pătrați 
piei pentru fete încălțămipte. Cele 
mai bune rezultate în acest do
meniu au obținut colectivele de la 
uzina „Tehnometal", întreprinde
rea de prelucrare a lemnului, fa
brica de încălțăminte „Banatul", 
unitățile de industrie locală etc. 
(Cezar Ioana).

Se diversifică producția de televizoare
2.-* —-

-

Producția de televizoa
re românești este în pli
nă dezvoltare. Se fabrică 
receptoare multicanal, cu 
o mare stabilitate in 
funcționare, care asigură o

imagine și un sunet de ca
litate. In 'magazinele și 
raioanele de specialitate 
ale comerțului de stat se 
găsesc în prezent televi
zoare cu diagonala ecra-

nului intre 31 și 65 cm. 
Iată și citeva din mărcile 
acestor aparate : „Sport", 
„Venus", „Compliment", 
„Opera", „Clasic", „Dia-

mant", „Lux". Aceste re
ceptoare, al căror 
este între 2 870 și 
lei, pot fi procurate din 
comerțul de stat și cu 
plata în 24 rate lunare.

La Uzina chimică din Borzești, în
deplinirea sarcinilor de plan la pro
ducția fizică in acest an a avut o 
evoluție contradictorie : astfel, la 
unele sortimente s-a înregistrat un 
ritm mai scăzut de fabricație în pri
ma parte a anului, pentru ca apoi 
acesta să fie accelerat, determinînd, 
pînă în prezent, recuperarea in mare 
parte a restanțelor. în lumina sarci
nii subliniate la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., potrivit căreia planul 
fiecărei întreprinderi poate fi consi
derat Îndeplinit numai dacă reali
zează integral și la timp producția 
fizică, toate sortimentele de care are 
nevoie economia națională, ne-am 
propus să relevăm cum și-a mobili
zat colectivul acestei întreprinderi 
energia și capacitatea, șa creatoare 
pentru a recupera în întregime ră
minerile in urmă la unele sortimen
te și pentru a asigura încă de pe a- 
cum, din luna decembrie, ritmurile 
de producție stabilite pentru trimes
trul I al anului viitor.

— Aș dori să relev faptul că 
dacă în prima parte a anului o se
rie de utilaje și instalații nu s-ar fi 
defectat atunci clnd ne așteptam mai 
puțin și dacă nu s-ar fi manifestat 
unele abateri de la disciplina în pro
ducție, am fi putut ca, pe măsura 
asigurării materiei prime, să lucrăm 
din plin, astfel incit restanțele să nu 
se acumuleze, a ținut să precizeze 
maistrul loan Boantă, secretarul 
mitetului de partid. Comuniștii 
sesizat asemenea neajunsuri și 
trecut la acțiune.

— Practic, ce s-a întreprins ?
— Potrivit unei hotăriri a comite

tului de partid, comisia economică și 
comisia de propagandă și educație 
au întocmit un studiu profund asupra 
cauzelor1 interne ale nerealizării pla
nului la unele sortimente. Nu întîm- 
plător această sarcină a fost trasată

ambelor comisii. Era necesar să fie 
elaborat un program complex de mă
suri care să aibă in vedere nu numai 
îmbunătățiri de ordin tehnico-orga- 
nizatoric, ci, deopotrivă, sau mai bine 
zis — in special, intensificarea acțiu
nilor politico-educative pentru întă
rirea disciplinei și răspunderii în 
producție, pentru mobilizarea tutu
ror angajaților uzinei la recuperarea

In acest sens se cuvin consemnate 
citeva inițiative și acțiuni ale unor 
cadre de specialiști și muncitori care 
au soluționat o serie de probleme 
tehnice dificile. Astfel, colectivul de 
la electroliză II a elaborat și aplicat 
un sistem îmbunătățit de etanșare a 
celulelor de electroliză. ceea ce a 
permis să se obțină un clor cu o con
centrație cu 5—6 procente mai mare;

LA UZINA CHIMICA DIN BORZEȘTI:

De la restante la recuperare.
Watt *** e w

învățăminte

IN JUDEȚUL ALBA

Noi complexe de producție
ale meșteșugarilor

în ultimii ani, Uni
unea județeană a co
operației meșteșugă
rești Alba a acordat o 
atenție deosebită ex
tinderii și moderniză
rii rețelei de unități 
prestatoare de servicii. 
In municipiul Alba 
Iulia și in orașul Blaj 
au fost construite și 
date in folosință mari 
complexe meșteșugă
rești. De curind, un a- 
semenea complex de 
unități prestatoare de 
servicii a fost inau
gurat in orașul Sebeș. 
Un număr mare de a- 
teliere și secții s-au 
deschis la parterul u- 
nor blocuri din noile 
cartiere ale orașelor 
județului. In zona gă-

rii din orașul Blaj, 
unde s-a construit un 
modern cartier de 
blocuri, au fost date in 
folosință două atelie
re : unul pentru 
parații 
zoare și altul de croi
torie pentru bărbați. O 
curățătorie chimică a 
fost deschisă in orașul 
Cugir, puternic centru 
muncitoresc. O atenție 
deosebită se acordă 
creării unor noi acti
vități care să satisfacă 
solicitările populației. 
Cooperativa meșteșu
gărească „Progresul" 
din Alba Iulia închi
riază în sezonul rece 
obiecte pentru practi
carea sportului alb : 
schiuri, patine, săniu-

re-
râdio-televi-

țe, echipament speci
fic. Cooperativa „Mu
reșul" din aceeași lo
calitate a înființat 
două unități noi pen
tru ascuțirea obiecte
lor tăioase și repara
rea aparatelor de in- 
călzit apă. In orașul 
Abrud, cooperația meș
teșugărească a intro
dus sistemul expedie
rii prin poștă a co
menzilor cetățenilor cu 
plata la primirea co
letului, scutind 
pe clienți (mulți 
ciliați în satele 
tane din jur) de 
plasare la oraș. în fo
tografie: complexul
meșteșugăresc din Al
ba Iulia. (Ștefan Di- 
nică).

astfel 
domi- 
mon- 
o de-

t •
> agr- o

co- 
au 
au

grabnică a rămînerilor în urmă. Se 
cuvine făcută o mențiune, în sensul 
că acest program de recuperare a 
restanțelor a fost discutat atit cu ac
tivul de partid, cît și 
ții, devenind, practic, 
întregului colectiv.

Oamenii au gindit, 
au reușit i " 
un făgaș bi ___________________
turind neajunsurile apărute în acti
vitatea lor in acest an, asigură, im
plicit, condiții pentru un bun start în 
cel de-al doilea an al cincinalului. 
Iată de ce și măsurile luate in ulti
mele luni de colectivul unității vi
zează nu numai înlăturarea pe mo
ment a unei defecțiuni, ci asigura
rea tuturor condițiilor tehnice și or
ganizatorice menite să garanteze, în 
timp, buna funcționare a fiecărei in
stalații.

cu toți angaja- 
o „strategie" a

au acționat și 
sjL Îndrepte producția pe 
>im. convinși fiind că, inlă-

Haina e frumoasă cînd îi place
și celui care o îmbracă...

la instalațiile energetice de la cra
carea gazului metan s-au găsit 
soluții ingenioase de remediere a 
unor deficiente cu forțe proprii. O 
deosebită inventivitate au dovedit 
inginerul Alexandru Popovici, mais
trul chimist Mihai Bobei, muncitorul 
specialist loan Coșa și electricianul 
Valeriu Oniga. care au. conceput și 
realizat diferite piese ce nu puteau 
fi asigurate din import.

Efectele practice ale măsurilor la 
care ne-am referit sint evidente : 
pină la sfîrșitul lunii octombrie, la 
policlorura de vinii au fost lichidate 
toate restanțele, colectivul fiind pre
ocupat acum să asigure, incă din a- 
ceastă lună, ritmurile de producție 
stabilite pentru primul trimestru al 
anului 1977. La un alt produs, acidul 
monocloracetic, 
nu au 
ce ?

— Cu 
un risc, 
tehnologice și constructive ale insta
lației, ne-a explicat subinginerul Ni
colae Brătian. Instalația nu mergea 
cum trebuie, la randamentul necesar, 
sau 
tanțele 
ună cu 
siu și 
șah, am hotărît să luăm 
coarne"

răminerile în urmă 
fost recuperate integral. De

bună știință ne-am asumat 
trecînd la unele îmbunătățiri

se defecta foarte des, iar res- 
se acumulau. Atunci, impre- 
inginerul Valentin Anasta- 
cu maistrul Gheorghe Mure- 

„taurul de 
și să aducem noi o serie de

modificări la instalație. De fapt, am 
construit și montat un nou sistem de 
distilare, care e ușor manevrabil, 
mult simplificat și are un randament 
foarte bun. Așa incit, nu numai că 
nu vom avea restanțe, dar sperăm ca 
în luna decembrie să lucrăm cel pu
țin la nivelul parametrilor din luna 
ianuarie a anului viitor.

Desigur, ar mai fi de adăugat și 
faptul cu care subinginerul Brătian 
nu vrea să se laude pină nu il va 
vedea materializat, dar care îi ocupă 
o mare parte din timp — și anume: 
montarea suplimentară a unei insta
lații de distilare va avea ca efect 
dublarea actualei capacități. De alt
fel, din discuțiile avute in uzină am 
reținut că imperativul de a satisface 
cerințele economiei naționale stimu
lează puternic inițiativa și gin- 
direa creatoare a colectivului. Un 
argument îh plus îl constituie, btinâ- 
oară. acțiunea complexă desfășurată 
sub conducerea inginerilor Gheorghe 
Bursuc și Horia Chelaru și a mais
trului Gheorghe Bejenaru la instala
ția de produși clorurați ai metanului, 
ce a vizat înlăturarea „tocurilor în
guste", rearanjarea unor utilaje, mă
rirea randamentului reactorului de 
sinteză și schimbarea tehnologiei de 
condensare. Ca 
de producție — 
instalații — s-a

Am notat, în 
pe care ing. Gavrilă Bonelor, 
torul uzinei, l-a rostit in numele co
lectivului : „Dacă pînă nu de mult 
am avut restante, pină la sfîrșitul a- 
nului vom produce in plus circa 500 
tone polielorură de vinii. Vom re
cupera răminerile în urmă la acid 
monocloracetic și vom asigura, potri
vit cerințelor beneficiarilor, cantită
țile necesare de insecticide, insistînd 
asupra produselor nou asimilate. 
Sint convins că, pe ansamblul uzinei, 
vom asigura, in decembrie, ritmurile 
stabilite pentru primul trimestru al 
anului 1977 la producția fizică".

După tenacitatea cu care muncește 
acum întregul colectiv, se poate a- 
precia că există condiții favorabile 
pentru ca acest angajament să fie 
îndeplinit, pentru ca din prima lună 
a anului viitor producția să se reali
zeze ritmic, la toate sortimentele.

urmare, capacitatea 
pe aceleași spații și 
dublat.
final, un angajament 

direc-

Corneliu CAR1AN
în 

lației 
țiile ocupă un loc important, 
marcat și de măsurile recent aproba
te de Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 
noiembrie. în actualul trimestru, co
merțul va primi cu 8,3 la sută mai 
multe confecții decit în perioada co
respunzătoare a anului trecut ; la 
sortimentele de sezon, sporul este 
însemnat : 39,6 la sută la pardesie, 
19,3 la sută la paltoane, 12,4 la sută 
la îmbrăcăminte confecționată din 
diftină și altele. Paralel cu realiza
rea sarcinilor cantitative preconizate, 
în cadrul acestor măsuri, în fața pro
ducătorilor de bunuri de consum, 
deci și a celor de confecții, stă sar
cina de a răspunde, pe un plan supe
rior, exigențelor cumpărătorilor. Cum 
se realizează această sarcină în do
meniul confecțiilor ? Din convorbiri
le cu factori de răspundere din Cen
trala industriei confecțiilor se des
prinde concluzia că s-au întreprins 
sau sint în curs acțiuni ce vor avea 
drept urmare îmbunătățirea calita
tivă a aprovizionării pieței cu aceas
tă categorie de mărfuri, mult solici
tate de public.

— Din studiile antropometrice în
treprinse în ultimii ani au rezultat 
importante schimbări ale dimensiu
nilor, urmare firească a îmbunătăți - 
ții condițiilor de trai. Tinerii de azi 
sint mai înalți, mai bine clădiți decît 
generațiile dinaintea lor. Or, noi, in 
calitate de producători de îmbrăcă
minte, sîntem obligați să ținem seama 
de aceste schimbări — ne spune to
varășa inginer Blumeta Darie, di
rectorul Centrului de creație și pro
iectare a îmbrăcăminții, Trebuie să 
adaptăm permanent croiala și di
mensiunile confecțiilor la cerințele 
cumpărătorilor. Din observațiile 
transmise de lucrătorii din rețeaua 
comercială de specialitate reiese însă 
că mai sint cumpărători care cu 
greu găsesc imbrăcăminte pe măsu
ră. Pentru eliminarea acestor caren
țe am întreprins o vastă acțiune de 
revizuire și de îmbunătățire a tipa
relor, astfel ineît un mare număr de 
cumpărători, daeă nu chiar toți, să 
poată beneficia de îmbrăcăminte „de 
gata". Cu alte cuvinte, fiecare să gă
sească haine pe măsură, Aș aminti,

ansamblul aprovizionării popu- 
cu produse industriale, confec- 

fapt

în acest sens, îmbunătățirile aduse 
tiparului de rochii, modificarea cro
ielii costumului bărbătesc, atit a pan
talonului, cit și a sacoului. în prezent, 
confecțiile bărbătești se produc in 
81 de variante de mărimi, de la nu
mărul 42 la 60, iar cele pentru fe
mei — în 54 de variante. O gamă 
specială de mărimi a fost creată 
pentru viitoarele mame. La ora ac
tuală, credem că există posibilitatea 
ca foarte mulți cumpărători să poa
tă găsi confecții pe măsură, cu con
diția ca lucrătorii din magazinele de

Preocupări — în lumina 
sarcinilor stabilite 

de plenara C.C. al P.C.R. 
pentru îmbunătățirea 
calității confecțiilor 
la nivelul exigenței 

cumpărătorilor

specialitate să cunoască bine noile 
grupe de talii și mărimi și să reco
mande fiecărui client mărimea po
trivită. Tocmai de aceea, zilele aces
tea organizăm o întîlnire cu lucră
torii și specialiștii din comerț, in 
care-i vom pune în cunoștință de 
cauză, printre altele, și cu noile di
mensiuni ale confecțiilor. N-aș vrea 
să se înțeleagă însă că acțiunile sus- 
amintite pun punct preocupărilor 
noastre în această direcție. Sint în 
curs de efectuare noi măsurători an
tropometrice care vor impune alte 
revizuiri ale tiparelor.

Dar, oricine știe, îmbrăcămintea 
trebuie să placă celui care o cum
pără. De aceea, strădaniile de îmbu
nătățire a tiparelor se cer însoțite de 
o atentă investigare a gustului cum
părătorilor, astfel incit modelele nou 
create să răspundă preferințelor lor. 
Tovarășul L. Blaga, director adjunct 
al centralei de resort, ne informea
ză despre acțiunile întreprinse în 
acest sens. Tîrgul de mostre de bu
nuri de consum din această toamnă

a constituit un bun prilej de consul
tare a publicului, sute de mii de vi
zitatori și-au exprimat părerea, ast
fel incit contractele încheiate cu co
merțul pentru 1977 au la bază și re
zultatele acestor sondaje. Totuși, 
pentru un producător de bunuri, de 
proporțiile centralei industriei con
fecțiilor, mijloacele de cunoaștere a 
părerii cumpărătorilor utilizate pină 
acum s-au dovedit insuficient de 
eficace. De aceea, se prevăd pentru 
viitorul apropiat o serie de măsuri 
practice în vederea creării a cit mai 
multe posibilități de contact direct cu 
cumpărătorii. întreprinderile de con
fecții au 114 magazine și puncte de 
desfacere în diferite orașe din țară. 
Dar numai 8 dintre acestea îndepli
nesc și misiunea de prezentare a 
noutăților. Or. se pune problema ca 
rețeaua de unități proprii să fie mai 
bine folosită in scopul cunoașterii pă
rerii publicului cu privire la mode
lele noi, care urmează să fie lansa
te în producția de serie. Adică să fie 
realmente unități de prezentare și nu 
numai de vinzare a unor confecții 
care se găsesc la oricare magazin 
obișnuit. Casele de comenzi care 
se află în pregătire, unitățile cu con
fecții la proba a doua, unitățile care 
vor vinde produse de serie scurtă și 
chiar unicate vor constitui tot atîtea 
surse de cunoaștere a preferințelor 
publicului.

Așa cum se arată în măsurile in
dicate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., aprovizionarea pieței trebuie 
să facă progrese începind chiar cu 
acest trimestru. în ce privește con
fecțiile, îndeosebi cele călduroase, 
s-au întreprins acțiuni concrete, care 
oferă garanția că magazinele vor 
pune la indemîna cumpărătorilor nu 
numai cantitățile, ci și sortimentele 
cerute. In cursul lunii decembrie 
urmează să se reanalizeze contracte
le Încheiate cu comerțul pentru, se
mestrul I al anului viitor, în vede
rea introducerii, la capitolul 
pectiv, a acelor elemente 
transpunerea în practică 
lor privind îmbunătățirea 
nării populației aprobate 
ta plenară a Comitetului 
partidului.

LA I. R. M. R. PAȘCANI

Tehnologiile moderne
economicăsporesc
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res- 
cerute de 
a măsuri- 
aprovizio- 
de recen- 
Central al

Rodica ȘERBAN

Repararea vagoanelor. confec
ționarea boghiurilor și a unui 
mare volum de piese de schimb 
pentru material rulant, iar dc cu- 
rind și fabricarea unor noi tipuri 
de vagoane sint principalele acti
vități desfășurate de colectivul în
treprinderii de reparat material 
rulant din Pașcani. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii acestei re
numite unități economice sint pre
ocupați de introducerea unor teh
nologii noi, moderne, cu eficiență 
imediată. Astfel, sudura automată 
s-a extins in uzină 
la sută, ca urmare a 
autoutilare, a patru

la aproape 80 
realizării, prin 

instalații de

mare capacitate. Cu acestea se rea
lizează sudarea tampoanelor și a 
corpului vagoanelor, a manșoane- 
lor, discurilor și altor piese mari, 
inlocuindu-se astfel munca manua
lă a 15 sudori. Sudura automată 
aduce întreprinderii economii de 
peste 1,5 milioane lei anual. Ea a 
început să se extindă și la îmbina
rea discului tampon. în acest fel, 
productivitatea muncii a crescut cu 
12 la sută, iar economia de metal 
s-a ridicat la 40 de tone anual. Tot 
în vederea creșterii productivității 
muncii și a reducerii cheltuielilor 
materiale s-a trecut recent și la 
extinderea metalizării fuselor de 
osii la vagoane. (Manole Corcaci).
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Consultație în sprijinul celor care studiază în învățămîntul politico-ideologic de partid--------- xI
CURSUL „PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚII DE PARTID ȘI DE STAT“
Intre factorii care asigură acce

lerarea ritmurilor de dezvoltare a 
economiei naționale, ridicarea ni
velului calitativ și de eficiență al 
întregii activități productive, spe
cializarea și cooperarea în produc
ție se înscriu la loc de frunte. A- 
vînd în vedere această realitate. 
Programul Partidului Comunist Ro
mân precizează că „o direcție 
principală a dezvoltării întregii 
noastre "industrii va fi concentrarea 
și specializarea producției, profila
rea cit mai judicioasă a fiecărei 
Întreprinderi în funcție de intere
sele generale ale economiei, ex
tinderea cooperării intre unități".

Pentru a releva locul și impor
tanța majoră a procesului de spe
cializare și cooperare în producție 
în evoluția de ansamblu a econo
miei naționale, socotim necesară 
precizarea citorva noțiuni.

Specializarea constituie o formă 
de organizare a producției bazată 
pe diviziunea muncii ; această di
viziune se realizează atît la nivel 
macro-economic, pe ansamblul eco
nomiei, respectiv între diferitele 
ramuri ale producției materiale 
(industrie, agricultură etc), cit și 
în interiorul ramurii (între subra- 
muri), precum și la nivel micro
economic, intre intreprinderi și in 
interiorul acestora (între secții, 
ateliere, locuri de muncă). In 
funcție de specificul ramurilor 
economice, specializarea producției 
poate avea mai multe forme. In 
industrie, pe pildă, există speciali
zarea pentru producerea unui anu
mit produs sau a unui grup re- 
strîns de produse — numită și 
„specializare pe orizontală" ; spe
cializarea pe subansamble, pe piese 
sau pe faze tehnologice — numită 
și „specializare pe verticală". între 
aceste forme de specializare exis- 
tind ‘o strinsă legătură. O pre
misă esențială a specializării in 
producție o constituie tipizarea — 
acțiune prin care produsele, sub- 
ansamblele sau reperele ce au 
aceeași destinație capătă o formă 
unitară, din punct de vedere al 
caracteristicilor tehnologice și con
structive.

în condițiile adincirii specializă
rii, se dezvoltă în mod necesar 
cooperarea in producție, adică 
acea formă de organizare a pro
ducției, întemeiată pe existența 
unor legături permanente de pro
ducție intre întreprinderi auto
nome care, pe baza specializării și 
profilării, participă impreună Ia 
realizarea unui produs complex. 
Specializarea și cooperarea consti
tuie un tot unitar, condiționîndu-se 
și determinîndu-se reciproc.

Specializarea și cooperarea in 
producție sînt într-o legătură di
rectă cu progresul tehnic. Cu cît 
acesta este mai avansat, cu atit 
gradul specializării devine mai 
înalt, iar cadrul cooperării, mai 
vast. în același timp, progresul 
tehnic are o eficientă economică 
superioară atunci cînd se introduce 
și se extinde pe baza specializării 
și cooperării.

Procesul de industrializare socia
listă promovat cu neabătută con
secvență de partidul nostru a com
portat și comportă exigențe speci
fice de la o etapă la alta pe linia 
specializării și ' ciAîpeVărîi în'"pro
ducție. In actuala etapă, cînd pe 
primul plan al preocupărilor in 
dezvoltarea industriei se află pro
blemele modernizării, pe baza în
sușirii noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale sporirii eficienței e- 
conomice, promovarea specializării 
și cooperării se impune cu atît mai 

k stringent. Desigur, această cerință 
k__________________________________

Două mari retro
spective prilejuiesc in 
momentul de față, la 
Dalles, urmărirea evo
luției unor artiști de 
frunte, de-a lungul 
unui sfert de veac de 
activitate : Paul Er
dos și Dan Hatmanu.

Paul Erdos este un 
fiu al Oașului și Ma
ramureșului, al Băii 
Mari și Satului Mare, 
ținuturi pe care le-a 
îndrăgit toată viața și 
a căror realitate se 
reflectă în opera sa, 
cu o notă foarte ca
racteristică de firesc. 
La Erdos, ca și la Ka- 
zar, de altfel, cu care 
prezintă uneori înru
diri, legătura cu oa
menii și cu locurile 
este organică, prezen
ța lor umple imaginile 
fără forțarea nici unui 
aspect, temă și expri
mare confundindu-se 
într-o deplină unitate. 
Din acest punct de 
vedere desenele lui 
Erdds s-au prezentat 
întotdeauna ca măr
turii de viață, pli
ne de culoare locală, 
uneori chiar și de pi
toresc, un pitoresc pe 
care însă, in general, 
linia pătrunsă de for
ță și nerv nu l-a lă
sat să denatureze 
impulsul liric care Ie 
stătea la bază, evitind 
astfel dulcegăria 6au 
romanțiozitatea. Ne 
convingem de acest a- 
devăr în fața unor lu
crări ca Duminica în 
sat și Vara, ce mai 
păstrează totuși un 
destul de pronunțat 
caracter decorativ, sau 
Cintec de toamnă și 
Mireasa din Oaș, unde 
elementul decorativ 
cedează locul unei

expresivități împleti
te cu delicatețea și 
grația. Imaginile lui 
Erdds au meritul de a 
fi limpezi. Urmărin- 
du-le, ochiul nu se 
încurcă în șarade for
male, putînd astfel să 
comunice cu ansam
blul fără riscul unei 
fărîmițări a percep
ției. Această limpezi

me nu exclude limba
jul simbolic, mai ales 
în desenele mai tîrzii, 
inspirate de felurite 
popasuri ale artistului 
în străinătate. Asis
tăm la o diversificare 
a registrului de comu
nicare, în parte chiar 
la o înnoire de viziu
ne, care lasă adesea 
drum liber elementu
lui oniric ; cîmpul 
imaginativ . apare in
vadat de metamorfo
zele amintirii, im
presiile trăite împru
mută chipuri neaștep
tate, totul se oferă 
sugestiei, exprimat 
printr-un desen de o 
rară acuratețe, pre
cis, dar fără pedante
rie. Putem urmări a- 
cest stadiu în desene 
ca Victorie, Compo

• GALAȚI. La Muzeul de artă 
contemporană românească din Ga
lați s-a deschis expoziția ..Afișul 
românesc politic și social-cultural", 
in cadrul căreia artiști consacrați ai 
genului prezintă circa 45 de expo
nate. Cadre didactice și specialiști 
in domeniul istoriei au susținut, 
in universitățile cultural-științifice 
sătești din județul Galați, expune
rile : „Pagini din lupta poporului 
român pentru cucerirea indepen
denței naționale", „Cadrul diploma
tic european și condițiile obținerii 
independenței de stat a României". 
„Operațiuni militare ale armatei 
române in războiul pentru indepen
dență". • IALOMIȚA. Secția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid, în colaborare cu Direc

nu trebuie înțeleasă in mod rigid, 
mecanic. în condițiile unei țări a- 
flate in plină industrializare cum 
este România, este imperios nece
sar ca industria sâ realizeze o gamă 
largă de produse, în măsură să sa
tisfacă cerințele multiple și diverse 
ale diferitelor ramuri ale econo
miei. Aceasta și impune ca produc
ția întreprinderilor să fie larg di
versificată. Or, în acțiunea de di
versificare a producției, specializa
rea și cooperarea joacă un rol im
portant, tocmai in virtutea multi
plelor implicații pozitive pe care le 
are acest proces asupra activității 
economice.

înainte de orice se cuvine sub

Specializarea și cooperarea în producție 
pîrghii de creștere a eficienței economice

Desfășurarea construcției socialiste în țara noastră, ca și experiența altor țări au pus în evidență importanța 
esențială pe care o prezintă specializarea și cooperarea în producție în edificarea unei industrii moderne, vigu
roase, de înaltă eficiență economică. Tocmai aceste adevăruri majore justifică includerea problemelor specializării și 
cooperării în producție în tematica de studiu a învățămîntului politico-ideologic din unitățile economice, la care 
participă muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști și alți specialiști. Desigur, problemele specializării și cooperării în 
producție sînt nu numai subiecte de discuții, ci și temeiuri pentru acțiuni practice.

După cum se știe, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a acordat o deosebită însemnătate cooperării în producție, 
preconizînd măsuri de natură să determine perfectionarea structurală a acestei activități. „SĂ STABILIM PRECIS, CA 
SARCINI DE PLAN, — sublinia secretarul general a! partidului — CUM TREBUIE SĂ SE REALIZEZE COOPERAREA 
ÎN PRODUCȚIE ÎN CADRUL MINISTERELOR, ÎNTRE CENTRALE Șl ÎNTREPRINDERI, PENTRU A NU MAI LĂSA LU
CRURILE LA VOIA ÎNTÎMPLĂRII, ASIGURÎND CA RAPORTURILE DINTRE ACESTEA SĂ SE BAZEZE PE CONTRACT. 
REGLEMENTAREA COOPERĂRII, A RELAȚIILOR ÎN PRODUCȚIE TREBUIE ASIGURATĂ ÎN MOD PLANIFICAT I".

lată de ce este necesar ca dezbaterea acestei teme în învățămîntul politico-ideologic de partid să nu se rezume 
la simple considerații teoretice, ci să se realizeze în strînsă legătură cu cerințele concrete ale practicii, cu problemele 
reale pe care le ridică specializarea și cooperarea în fiecare unitate productivă, cu lipsurile și neajunsurile ce mai 
persistă în acest domeniu, pentru a putea desprinde măsurile cele mai judicioase care să asigure dezvoltarea impe
tuoasă a acestui proces. Numai acționînd astfel se va imprima învățămîntului politico-ideologic de partid forța ne
cesară pentru a determina mutații esențiale în gîndirea oamenilor, a le stimula energiile creatoare.

liniat că pe această cale sa 
asigură creșterea considerabilă a 
gradului de utilizare a capa
cităților de producție. Faptul 
că o anumită întreprindere se 
specializează în fabricarea unui 
număr restrîns de produse îi dă 
posibilitatea să organizeze linii 
tehnologice specializate, ceea ce 
permite folosirea superioară a su
prafețelor productive, încărcarea" la 
indici înalți a tuturor mașinilor și 
utilajelor, obținerea unor randa
mente superioare, a unei produc
tivități a muncii mai înalte. Este 
evident că asemenea cerințe esen
țiale ale eficienței economice pot 
fi in acest fel incomparabil mai 
bine satisfăcute decit în cazul unei 
producții eterogene, cînd marea 
diversitate a tehnologiilor : Și a o- 
perațiilor de prelucrare face ca 
zestrea tehnică să fie neuniform 
solicitată.

Trebuie avut în vedere și un alt 
aspect : prin faptul că în cazul 
producției strict specializate nu 
mai este necesară trecerea repeta
tă de la fabricarea unui produs la 
altul, așa cum se intimplă în mod 
curent în unitățile nespecializate, 
se evită timpii morți în pregătirea 
producției, in reglarea mașinilor ; 
odată pus la punct, procesul de 

ziție, Improvizație 
III, Porumbei la Ve
neția, Orbi la Veneția, 
Suflete, punte de pă
cate, Varietate infi
nită.

Este evident că nu 
avem de-a face la Er
dds cu o evoluție 
monotonă; artistul a 
reușit să evite perico
lul manierismului 

RETROSPECTIVE LA SALA DALLEȘ

• PAUL ERDOS
• DAN HATMANU

care, cu mulți ani în 
urmă, părea să-1 pîn- 
dească. Putem cita, ca 
jaloane ale pășirii cu 
fermitate pe un teren 
propriu in continuă 
prefacere, desșne ca 
Moartea Gorunului, 
Viața și moartea lui 
Franțois Villon. Noc
turnă, imagini foarte 
diferite nu numai în
tre ele, dar și in ra
port cu deceniul care 
le precede sau cu cel 
care le urmează. Iată 
de ce, dincolo de ca
racterul ei aniversar 
(artistul a împlinit 60 
de ani), expoziția lui. 
Erdbs trezește ginduri 
festive.

*
Nimeni nu l-a defi

nit pe Dan Hatmanu 

ția generală județeană a agricultu
rii și cu sprijinul Bibliotecii Aca
demiei de științe agricole, a inițiat 
organizarea. în noul local al Casei 
agronomului din Slobozia, a unui 
centru de documentare dotat cu 
bibliotecă, aparatură de proiecție, 
diafilme, filme de specialitate, re
viste și alte materiale. Centrul va 
dispune, de asemenea, de terenuri 
de experiență. • DOLJ. S-au în
cheiat zilele culturii universitare 
craiovene. amplă manifestare ini
țiată în cadrul etapei de masă a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Acțiunea, la care și-au 
adus contribuția studenții artiști a- 
matori din toate facultățile, a inclus 
spectacole de versuri și piese de 
muzică revoluționară și patriotică. 

producție se poate desfășura lungi 
perioade de timp cu un regim de 
lucru neschimbat. O asemenea con
stanță atrage după sine și utili
zarea la parametrii superiori a for
ței de muncă. întrucît prin spe
cializarea producției se realizează 
simplificarea fluxurilor tehnolo
gice, se creează condiții și pentru 
o organizare superioară a muncii, 
pentru îmbunătățirea metodelor de 
conducere a producției. în plus, 
producția specializată permite o 
mai bună soluționare a probleme
lor aprovizionării tehnico-mate- 
riale, cu care se confruntă, de re
gulă, întreprinderile cu profil ete
rogen de fabricație.

Un alt avantaj al specializării șl 
cooperării în producție rezidă în fap
tul că in acest fel devine posibilă 
introducerea rapidă a unor tehno
logii avansate de înalt randament. 
Lucrînd cu un număr restrîns de 
tehnologii și operații, colectivele 
de muncă din unitățile speciali
zate își pot concentra forțele de 
cercetare și concepție în vederea 
perfecționării continue a parame
trilor tehnico-funcționali ai pro
ducției, reducerii consumurilor 
specifice, obținerii unor costuri 
scăzute pe unitatea de produs.

Extinderea specializării și coo
perării în producție permite tot
odată accelerarea ritmului de în
noire și modernizare a producției, 
prin reducerea considerabilă a du
ratelor de asimilare a produselor 
noi. La realizarea unui nou pro
dus concură numeroase colective 
care au fiecare în sarcină reali
zarea doar a unei părți a acestuia; 
astfel, unitatea răspunzătoare de 
fabricarea produsului finit are po
sibilitatea să-și concentreze atenția 
asupra parametrilor esențiali, de 
ansamblu ; de asimilarea și mo
dernizarea părților componente 
răspund întreprinderile speciali
zate care cooperează la fabricarea 
produsului finit. Totodată, împăr

mai bine decit a fă
cut-o, prin cîteva cu
vinte lipsite de em
fază, artistul însuși, 
în catalogul expozi
ției, el ni se prezintă 
ca „un temperament 
straniu, în care senti
mentul de demnitate 
se amestecă cu mo
mente de teamă, aspi
rația de a reprezenta 

spectacolul lumii cu 
fantezia dezlănțuită, 
pudoarea și gingășia 
cu umorul și sarcas
mul". La capătul a- 
cestui autoportret, 
conchide : „Cîte din 
toate aceste senti
mente și trăiri există 
în tablourile mele o 
vor spune desigur pri
vitorii".

Noi constatăm cu 
satisfacție cum împle
tirea dintre emoție și 
sensibilitate își găseș
te loc la Hatmanu nu 
numai în imagini, ci 
și în cuvinte. Avem 
de-a face cu un artist 
al cărui spirit sagace 
este la fel de bine 
proiectat în afară ca 
și înlăuntru, și care 
pe deasupra mai po
sedă și sensul clar al

noțiunilor. Realitatea 
pe care o vede e fără 
iluzii, dar nu e a unui 
deziluzionat. Am vorbi 
pur și simplu despre 
realism dacă n-am fi 
in prezența unei vi
ziuni care il transcen- 
de prin notele de ex
presivitate lirică (a- 
desea deghizată) și 
de umor incisiv (ade

sea potențat în direc
ția surisului amar). 
Să nu fim înțeleși 
greșit : Hatmanu nu 
se opune realității pe 
care o vede, nici nu-i 
împrumută accente 
pesimiste ; dimpotri
vă, e ceva robust in 
ceea ce face, imagini
le respiră vitalitate. 
Le conferă însă un 
haz care nu iartă, a- 
mintindu-ne că orice 
bucurie ne este dărui
tă cu reversul ei. 
Limbajul, în aparență 
toarte direct, împru
mută căi subtile, sfîr- 
șind cu mai multe 
deschideri. Un exem
plu elocvent : Prima
rul. Alt exemplu, de 
astă-dată afectînd re
sorturi intime : Ta
taia. Apoi, cînd te aș

de muzică populară, dedicate, în 
cea mai mare parte, importantelor 
evenimente ce vor fi sărbătorite 
anul viitor : centenarul cuceririi 
independentei de stat a României 
și împlinirea a șapte decenii de la 
răscoala țăranilor din 1907. „Eternă 
tară — timp mereu vibrind", „Lu
mină, luptă, libertate", „Intrarea in 
viitor" sînt unele din titlurile su
gestive ale spectacolelor susținute 
in acest interval, spectacole ce s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
• PRAHOVA. Așezămintele cultu
rale din județul Prahova găzduiesc, 
timp de două săptămini, manifes

țirea responsabilităților pe un nu
măr mai mare de colective specia
lizate asigură diminuarea duratei 
de asimilare a produsului finit. S-a 
calculat, de pildă, că durata de asi
milare în fabricație a unui nou tip 
de excavator se reduce cu circa 
40 la sută în cazul în care există 
o fabricație specializată de ele
mente pneumatice și hidraulice — 
subansamble deosebit de complexe, 
a căror execuție necesită un grad 
înalt de tehnicitate.

De aici decurge și o altă con
cluzie. Procesul de specializare și 
cooperare influențează în măsură 
considerabilă gradul de competiti
vitate al produselor. în condițiile 

unui nomenclator specializat de fa
bricație, întreprinderile au posibi
lități mai mari de a ține pasul cu 
cele mai noi cuceriri ale progresu
lui tehnic contemporan, de a pro
mova acele soluții tehnice în mă
sură să determine ridicarea pa
rametrilor calitativi. Aceasta cre
ează condiții propice pentru afir
marea mai puternică a țării noas
tre în circuitul economic mondial, 
pentru participarea mai activă la 
diviziunea internațională a muncii, 
ceea ce asigură, în ultimă instanță, 
creșterea eficienței economice a 
comerțului exterior.

Adîncirea procesului de speciali
zare și cooperare în producție pre
zintă avantaje majore și pe planul 
Repartiției forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării — obiectiv 
urmărit cu binecunoscută consec
vență de partidul nostru. Delimi
tarea riguroasă a fabricației unul 
produs pe subansamble și repere 
permite amplasarea cu bune rezul
tate a unor unități industriale chiar 
și în localitățile fără tradiții in
dustriale, dar care dispun de un 
excedent de forță de muncă. Aceas
ta are și largi implicații sociale, 
exprimate prin atragerea unor largi 
categorii ale populației spre activi

tepți mai puțin, toată 
această lume de în- 
crustări severe e pă
răsită în favoarea u- 
nui tărim al candorii, 
al purității infantile: 
lașul, amintirilor, Go- 
lia, Palatul culturii. 
Trei Ierarhi. Hatma
nu îl întîlnește — fer
mecat — pe Klee : cu 
o deosebire care il 
distinge de alții, care 
l-au intilnit și ei : o 
știe și nu o ascunde. 
Ni se dezvăluie, fără 
să se pretindă origi
nal. Și tocmai această 
franchețe, această lip
să de afectare îl sal
vează, făcîndu-ne să 
recunoaștem în imagi
nile respective trans
puneri posibile, adap
tări la o realitate loca
lă. E un alt Joc de co
pii decît cel, atît de 
admirabil, pictat acum 
două decenii. Foarte 
relevante sînt totodată 
ilustrațiile de carte și 
desenele, în a căror 
suită se îhscrie de pil
dă Cimitirul Eternita
tea. Nu avem posibi
litatea să insistăm a- 
supra lor. Trebuie to
tuși să spunem că ele 
descoperă o fațetă ne
așteptată a artistului, 
pe care, dacă nu o cu
noști, nu te apropii 
suficient nici de toate 
implicațiile celorlalte 
ipostaze — să le nu
mim „expresioniste" 
— ale sale.

Putem considera în
treaga expoziție ca 
un exemplu convin
gător și emoționant 
de realizare în conti
nuă devenire.

Radu BOGDAN

tări cultural-artistice sub genericul 
„Tezaur prahovean", manifestări 
aflate la cea de-a șaptea ediție. Au 
loc, cu acest prilej, simpozioane, 
evocări, expoziții, șezători literar- 
artistice, spectacole folclorice și 
concursuri cu tema „Prahovă — 
mindră grădină" și „Te cînt, patria 
mea", concerte de muzică simfo
nică și recitaluri vocal-instrumenta- 
le, intilniri ale publicului cu per
sonalități ale vieții culturale. 
• BUCUREȘTI. A fost inaugurat 
Cenaclul pionierilor din Capitală și 
lansată acțiunea „Sîntem fiii aces
tui popor", ce cuprinde manifestări 

tăți de tehnicitate ridicată și prin 
stabilizarea forței de muncă.

In ultimii ani, problemele speciali
zării și cooperării în producție au 
format obiectul analizei în ca
drul unor ședințe ale Comite
tului Politic Executiv, cu care pri
lej au fost stabilite măsuri pentru 
perfecționarea activității în acest 
domeniu. De asemenea, cu prilejul 
numeroaselor vizite de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
unitățile industriale, au fost anali
zate și problemele specializării și 
cooperării în producție, indieîn- 
du-se diferite măsuri concrete de 
perfecționare în acest domeniu.

Condiții superioare pentru dez

voltarea specializării și cooperării 
în producție s-au creat prin consti
tuirea centralelor industriale — 
unități economice productive com
plexe, care cuprind în componența 
lor toate sau marea majoritate a 
întreprinderilor ce participă la 
realizarea unui produs. Desigur, 
prin aceasta nu s-a rezolvat în 
mod automat problema specializării 
și cooperării. Pentru a se afirma 
pe deplin ca factori de stimulare 
a acestui proces, înseși centralele 
au trebuit să parcurgă, în primii 
ani ai existenței lor, un șir de 
perfecționări organizatorice. Astfel, 
prin restrîngerea numărului centra
lelor industriale de la 199, cite au 
fost inițial, la 102, s-au creat nu
clee mult mai puternice, capabile 
să asigure desfășurarea unor vaste 
relații de specializare și cooperare 
în producție între ele și în pro
priul lor cadru.

Pe linia perfecționării cadrului 
organizatoric în acest domeniu se 
înscrie și crearea, pe baza hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a par
tidului din 1972, a Consiliului de 
coordonare a profilării, specializării 
și cooperării în ramurile industriei 
construcțiilor de mașini și indus
triei metalurgice — organ inter
ministerial avînd ca sarcină prin

Festivalul filmului la sate

Sub egida Festivalului național al educației și culturii socialiste 
„Cintarea României", intre 5 decembrie 1976 și 31 Ianuarie 1977 va 
avea loc, în toate județele țârii, Festivalul filmului la sate. în peste 
4 000 de localități rurale vor fi prezentate cele mai recente creații 
artistice și documentare românești, alâturi de o selecție de filme re
prezentative din repertoriul internațional. în cadrul programelor cine
matografice organizate de România-film vor avea loc întîlniri cu rea
lizatorii și dezbateri pe marginea filmelor românești, concursuri de 
cultură cinematografică. în imaginile alăturate: secvențe din două 
recente producții românești: „Tănase Scatiu" și „Bunicul și doi delinc- 
venți minori".

cipală să asigure dezvoltarea. în
tr-o concepție unitară, a profilării, 
specializării și cooperării in cele 
două ramuri de bază ale economiei, 
precum și in alte ramuri și subra- 
muri, indiferent de subordonarea 
organizatorică a unităților.

Cu toate progresele realizate pe 
linia specializării și cooperării în 
producție, trebuie să observăm însă 
că în acest domeniu mai există 
largi posibilități nevalorificate. 
Sînt încă nu puține întreprinderi, 
cu un nomenclator de produse 
încărcat ; pe alocuri mai persistă a- 
nomalia ca același produs să fie 
realizat în paralel, de către între
prinderi diferite și în condiții de 
tehnicitate diferite, ceea ce influ
ențează nefavorabil performanțele 
tehnice.

In ce privește cooperarea, tre
buie arătat că mai sînt unități care 
nu acordă atenția cuvenită reali
zării producției fizice stabilite prin 
plan la fiecare piesă, ansamblu 
sau subansamblu, ceea ce are con
secințe negative asupra relațiilor 
de cooperare. Evident, este de 
ajuns ca o singură întreprindere să 
nu-și onoreze la timp și în condi
țiile de calitate corespunzătoare o- 
bligațiile de cooperare, pentru ca 
activitatea unui șir de unități spe
cializate să fie serios afectată.

Avînd în vedere unele neajunsuri 
existente în domeniul cooperării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a su
bliniat. la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., necesitatea elaborării unui 
program unitar privind obligațiile 
de cooperare pe linie de producție 
care revin ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor, incit relațiile în 
acest domeniu să fie reglementate 
riguros pe baza planului, asigurin- 
du-se respectarea fermă a discipli
nei de plan și contractuale în livra
rea pieselor, ansamblelor și suban- 
samblelor.

Totodată, așa cum s-a stabilit la 
plenara C.C., relațiile de cooperare 
între întreprinderi situate în dife
rite localități din țară vor trebui 
să facă obiectul unor programe de 
cooperare intre județe. Aceasta va 
da posibilitate comitetelor județe
ne de partid să colaboreze nemij
locit pentru a soluționa operativ 
orice probleme de care depinde 
realizarea ritmică și la un nivel ca
litativ corespunzător a produselor 
prevăzute în plan. De asemenea, 
plenara a subliniat cerința îmbună
tățirii și perfecționării cooperării 
între întreprinderile din industria 
republicană și cele din industria 
locală de stat și cooperatistă.

însemnătatea adincirii specializă
rii și perfecționării cooperării în 
producție în actuala etapă de dez
voltare a țării noastre le impun și 
în primul plan al preocupărilor or
ganizațiilor de partid, al muncii lor 
politico-educative. Oricît de tehnice 
ar părea la prima vedere, aceste 
probleme, în "ultimă instanță rezol
varea lor, țin de spiritul de răs
pundere al oamenilor, de receptivi
tatea lor la nou. Pentru că numai 
o temeinică specializare și un sis
tem riguros de relații de cooperare 
între toate celulele componente ale 
economiei pot asigura o înaltă va
lorificare a Resurselor materiale și 
de muncă ale societății — condiție 
indispensabilă pentru ridicarea ni
velului de trai. O relație funda
mentală care trebuie să fie limpede 
în mintea fiecărui om al muncii.

Prof. univ. dr. 
Constantin P1NT1L1E 

________________ >

nifestările artistice desfășurate în 
etapa de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României". La a- 
ceeași instituție militară de cul
tură vor avea loc, în curind, cîteva 
premiere : formația de teatru pune 
în scenă piesa într-un act „Prea 
multe coincidențe", formația de 
muzică ușoară „Lira Napocensis" 
pregătește un nou concert cu ulti
mele creații ale genului, printre care 
și lucrări laureate la ediția a treia 
a Festivalului cintecului ostășesc 
„Te apăr și te cint, patria mea", iar 
recitatori și un grup vocal finisea
ză montajul literar-muzical „Pe 
drumul de costișă...".

Corespondenții „Scînteii"

iFAPTUL! 
^DIVERS
| Livada cu

mere de aur
Parmen auriu, Delicios auriu, 

lonathan — sint cîteva din cele 
25 de soiuri de mere din livada 
fermei Sinzănești a I.A.S. 
Birlad. Anul acesta livada* * a dat 
rod bogat. Neținînd seamă de... 
planurile întocmite de condu
cerea fermei, livada a răsturnat 
toate calculele, dînd o produc
ție de fructe de 3 ori mai mare. 
Ba, mai mult ; de la sute de 
meri s-au cules cite 900 de ki
lograme, Unul dintre ei a star 
bilit ?i un record absolut : a- 
proape o... tonă de mere !

dedicate fiecărei etape istorice a 
poporului român. Consiliul munici
piului București, împreună cu Bi
blioteca „Mihail Sadoveanu" și Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România au inițiat un concurs de 
creație literară și plastică intitulat 
„Cinstim memoria eroilor jertfiți 
pentru unitate națională și socială".
• CLUJ. La Casa armatei din Cluj- 
Napoca a avut loc un amplu spec
tacol de inspirație patriotică. La 
reușita lui și-au adus contribuția, 
alături de actori ai Teatrului Na
țional și soliști ai Operei române 
clujene, și două talentate colective 
de creație și de interpretare ale 
gazdelor, care participă activ la ma

Poveste 
cu pocnitori

Nu numai copiii, ci și cițiva 
părinți au fost, anul trecut, cu 
prilejul Pomului de iarnă, vic
time ale unor... pocnitori im
provizate, puse in vînzare de 
bișnițari. O intimplare petrecu
tă in ziua de 30 noiembrie in 
Capitală avertizează asupra a- 
cestui pericol, in apartamentul 
Dobriței Batanasi (de 45 de ani, 
fără ocupație), dintr-un bloc din 
Calea Ferentari, s-a produs o 
puternică explozie, in urma că
reia s-au dărimat doi pereți și 
au fost avariate alte două apar
tamente alăturate. Explozia a 
fost provocată de un amestec 
de substanțe, din care sus-numi- 
ta voia să confecționeze poc
nitori. In același bloc, in apar
tamentul lui Marin Constantin 
miliția a descoperit nu mai pu
țin de 12 600 asemenea pocni
tori. gata pregătite pentru apro
piatele sărbători de Anul nou. 
Din primele cercetări rezultă că 
o parte din „materia primă" fo
losită de cei doi fusese sustra
să de un anume Florea Ciucă 
de la fabrica de chibrituri. Cum 
a fost posibil ? întrebarea își 
va afla răspuns in cursul an
chetei, cei trei fiind arestați.

I 
I
I
I

Unde ești, 
Dumitre ?

„De vreo trei luni de zile 
mi-au pierit toată liniștea și 
toată bucuria, odată cu plecarea 
de acasă a fiului meu, la care 
țin ca la lumina ochilor" — ne 
scrie Gheorghe Crețu din co
muna Ardeoani, județul Bacău. 
„Pe fiul meu îl cheamă Dumi
tru Crețu. Este un flăcău zdra
văn, de 18 ani, cu pare m-am 

.mîndrit și aș vrea să mă min- 
dresc și în viitor. Mi-am bătut 
mintea să înțeleg de ce o fi 
plecat de acasă și pe unde s-o 
fi dus, dar nu pot să mă dumi
resc. Deși sint un om suferind, 
dacă aflu unde se află, mă duc 
musai măcar să-1 văd, că mi-e 
tare dor de el. Unii dintre co
legii lui, de la școala profesio
nală, spun că s-ar fi dus să se 
facă miner. îi rog tare mult 
pe cititorii care știu ceva de 
fiul meu să mă ajute și pe mine 
cum știu că i-au ajutat și pe 
alții".

P. S. Vasile Bob din Satu 
Mare, care plecase de acasă din 
cauza unor note slabe (cum 
scriam in rubrica noastră din 
20 noiembrie), a fost găsit, cu 
ajutorul cititorilor noștri, pe un 
șantier din Mangalia.

Centura 
de siguranță

Deși, ca electrician de mese
rie, știa bine, că trebuie sâ lu
creze cu centura de siguranță, 
Vasile Iuga de la stația de utilaj 
transport a Trustului de con
strucții chimice Cluj s-a urcat 
pe un stilp de beton fără o ase
menea centură. încercînd să 
monteze un cablu, V. I. s-a 
dezechilibrat și a căzut de la 6 
metri înălțime. Rezultatul : frac
tura coloanei vertebrale.

I
I

i

I

Tot de la 6 metri înălțime, 
și tot in același judpț, a căzut 
și Csala Adalbert de la între
prinderea forestieră de exploa
tare și transport Cluj, în timp 
ce monta plăci de azbociment pe 
un acoperiș. Rezultatul : frac
tura coloanei vertebrale.

Două accidente generate de 
una și aceeași cauză — neres- 
pectarea regulilor elementare de 
protecție a muncii.

| S-a oprit 
I la „Tic-Tac“
’ Deodată, cum mergea pe stra- 
Idă cu gindurile lui, Gheorglie 

Sfîrloagă din Rimnicu Vilcea 
s-a trezit oprit de un individ,

Icare i-a cerut să se legitimeze. 
Omul a făcut ochii mari :

— Dar ce s-a întimplat ? — a 
Iintrebat el nedumerit.

— Lasă c-o să vedeți. Buleti
nul, vă rog !

IOmul s-a căutat prin buzu
nare, dar, ca un făcut, tocmai 
atunci își uitase buletinul aca
să. De bună credință, i-a arătat

I respectivului legitimația de ser
viciu. Acesta i-a smuls-o din 
mină, spunindu-i :— Rămine la mine pină mii- ■ 
ne, cind te poftesc la miliție să 
ți-o dau inapoi.

Intre timp, „milițianul" ii sus- . 
trăsese omului și ochelarii, după ! 
care a mers să se cinstească la 
restaurantul „Tic-Tac". Aici, a 
provocat un scandal, după care I 
i-a venit și lui rindul să se le
gitimeze. Era un oarecare Con- • 
stantin Ghiță, recidivist.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii" ,
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Primire la primei ministru al guvernului Sosirea in Capitală a tovarășului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
dimineața, pe K. D. Malaviya, mi
nistrul petrolului din India, pre
ședintele părții indiene în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-india- 
nă de cooperare economică, științifică 
și tehnică, care a participat la lucră
rile celei de-a IlI-a sesiuni a acestei 
comisii desfășurate la București.

în timpul convorbirii care a avut 
loc s-a exprimat satisfacția pentru 
bunele raporturi dintre cele două țări 
și popoare prietene, pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor pe multiple 
planuri dintre România și India, re
lații ce se dezvoltă în spiritul hotărî- 
rilor și înțelegerilor bilaterale sta
bilite la nivelul cel mai înalt. Au fost 
examinate, cu acest prilej, rezulta
tele obținute în extinderea și diver
sificarea colaborării economice șl 
tehnico-științifice, precum și a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări. S-au discutat, totodată, măsuri 
concrete menite să contribuie la fi
nalizarea acțiunilor de cooperare 
convenite în domeniile industriilor

Sosirea in Capitală a președintelui 
Partidului Congresul Național Indian

Vineri după-amiază a sosit la 
București dl. Dev Kanta Barooah. pre
ședintele Partidului Congresul Națio
nal Indian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, face o 
vizită de prietenie în țara noastră. 
Președintele Partidului Congresul 
Național Indian este însoțit de V. B. 
Raju, secretar general al partidului.

La aeroport, oaspeții au fost salu
tați de.tovarășii Ștefan Voitec, mem
bru ab Comitetului Politic Executiv 
ai C.C. al P.C.R., vicenreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., Nicolae 
Popovici, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului justi
ției, și Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid și ai F.U.S.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii India la București, S. L. Kaul. 

petrolieră, construcțiilor de mașini, 
chimică și metalurgică, precum și 
posibilitățile de cooperare economică 
pe terțe piețe.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, de cordialitate, au 
participat Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, și Ion St. Ion, secretarul 
Consiliului de Miniștri.

A luat parte S. L. Kaul, ambasado
rul Indiei la București.

★
Ministrul petrolului, președintele 

părții indiene în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană de co
operare economică, științifică și teh
nică, K. D. Malaviya, a părăsit vi
neri la amiază Capitala. La plecare, 
în Gara de Nord, oaspetele a fost sa
lutat de Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, președintele 
părții române în comisie, de alte per
soane oficiale. A fost prezent S. L. 
Kaul, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

Seara, tovarășul Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, s-a întîlnit cu dl. Dev 
Kanta Barooah, președintele Partidu
lui Congresul Național Indian. în ca
drul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej au fost examinate sta
diul și perspectivele de promovare 
în viitor a relațiilor dintre România 
și India, și în mod deosebit pe tărî- 
mul raporturilor economice și comer
ciale. S-a reliefat, totodată, necesi
tatea intensificării cooperării româ- 
no-indiene, evidențiindu-se posibili
tățile de amplificare a conlucrării 
dintre cele două țări în diferite do
menii.

în cursul dimineții de vineri a so
sit în Capitală primul secretar al 
C.C. al P.C. din R. S. S. Moldove
nească, I. I. Bodiul. La sosire, în 
Gara de Nord, oaspetele a fost întâm
pinat de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost prezent, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S, la 
București.

Tovarășul I. I. Bodiul este însoțit 
în vizita în țara noastră de tovarășii 
M. S. Platon, membru al C.C. al P.C.

Întîlnirea de lucru a președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară 

de colaborare economică
Vineri, la Palatul Victoriei, a avut 

loc întîlnirea de lucru a președinți
lor celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară de 
colaborare economică.

Au fost examinate rezultatele ob
ținute în domeniul colaborării și 
cooperării economice, precum și al 
schimburilor comerciale și s-au con
venit măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice 
româno-ungare.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția ungară de Ferenc Havasi, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, președintele părții 
ungare în comisie.

La întîlnirea de lucru, care s-a

I. I. Bodiul
0 delegație a Partidului Socialist Italian 

a sosit în Capitală
din R. S. S. Moldovenească, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Ungheni, A. A. Jucenko, 
membru supleant al C.C. al P.C. din 
R. S. S. Moldovenească, vicepre
ședinte al Academiei de științe din 
R. S. S. Moldovenească, A. A. Ges- 
megian, membru supleant al C.C. al 
P.C. din R. S. S. Moldovenească.

După-amiază, oaspeții au făcut o 
vizită în Capitală, fiind însoțiți de 
tovarășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
au participat membrii celor două 
delegații.

A fost prezent dr. Gyorgy Biczo, 
ambasadorul R.P. Ungare în țara 
noastră.

★
Tovarășul Ilie Verdeț a oferit un 

dineu în onoarea tovarășului Ferenc 
Havasi.

★
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

Ferenc Havasi a fost salutat de Mi
hai Marinescu, vjceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, de membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Gyorgy Biczo, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Vineri după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație a Partidului So
cialist Italian, condusă de tovarășul 
Șettino Craxi, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră. Din delegație fac parte 
Aldo Ajello, membru al Direcțiunii, 
senator, și Francesco Gozzano, re- 
dactor-șef al ziarului ..Avânți".

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnică romăno-malgașă

La București au început, vineri 
după-amiază, lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică și tehnică româno-malgașă.

Delegațiile părților în comisie sînt 
conduse de George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Bruno 
Rakotomavo, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democratice Ma
dagascar. în cadrul actualei sesiuni 
sint examinate stadiul conlucrării 
economice bilaterale, precum și po
sibilitățile de dezvoltare și diversi
ficare în continuare a schimburilor 
comerciale și a cooperării în noi do
menii de interes reciproc.

între miniștrii de externe al ce
lor două țări a avut loc, în conti
nuare, un schimb de opinii, care a 

i evidențiat dorința comună de a am
plifica raporturile româno-malgașe 
de prietenie și colaborare, menite să 
servească ambelor popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii în lume. Au fost 

PE SCURT, DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SClNTEU" TRANSMIT:

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei Ia Bucu
rești.

abordate, totodată, unele probleme 
ale vieții internaționale.

★
în aceeași zi, George Macovescu a 

oferit un dineu în onoarea lui 
Bruno Rakotomavo și a persoanelor 
oficiale care îl însoțesc.

Au participat Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Bogdan, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei, alte persoane oficiale.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
de externe au toastat în sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Didier Ratsiraka, pen
tru dezvoltarea neîntreruptă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Madagascar.

★
Vineri dimineața, oaspeții malgași 

au vizitat obiective social-edilitară 
și culturale din Capitală.

Cu privire la ședința 
Comitetului miniștrilor 

apărării ai statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia
în prima jumătate a lunii decem

brie 1976 va avea loc la Sofia șe
dința ordinară a Comitetului miniș
trilor apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

La ședință se preconizează să se 
examineze probleme ale activității 
curente a organelor militare ale Or
ganizației Tratatului de la Varșovia.

A apărut: 
„REVISTA 

ECONOMICA"
nr. 48/3 decembrie 1976

Din sumarul revistei mențio
năm articolele : ..Calitatea pro
iectelor și eficienta noilor capa
cități de producție" și ..Rezerve 
de îmbunătățire a activității de 
întreținere și reparare a mași
nilor". în cadrul rubricii CON
DUCERE—ORGANIZARE revis
ta publică ancheta intitulată : 
„Cum valorificăm potențialul 
«A.V.»?“.

CONSULTAȚIA în sprijinul 
celor care studiază în învăță- 
mintul politico-ideologic de 
partid are ca temă : „Direcțiile 
dezvoltării și modernizării bazei 
tehnico-materiale a României 
socialiste".

Revista cuprinde, de aseme
nea. obișnuitele sale rubrici : 
Teorii-idei. Economie mondială.

O delegație de activiști 
ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Pe* 
ter Komanicky, prim-adjunct al șe
fului Secției Economice a C.C. al 
P.C.C., a făcut- o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R., în 
perioada 1—3 decembrie. Delegația 
a avut întîlniri și convorbiri la Con
siliul Centră! de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, Comitetul de Stat al Planifi
cării, Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și Ministerul 
Finanțelor, Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit în 
Banat și Crișana și s-a încălzit în cele
lalte regiuni. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros. Au căzut ploi temporare, 
care pe alocuri. au avut și caracter de 
aversă, în cea mai mare parte a Mun
teniei, Dobrogea, Moldova, estul Tran
silvaniei, Maramureș și Crișana. în Ba
nat a plouat local. în zona de munte 
s-au semnalat lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul a prezentat intensificări pînă la 
40—60 km pe oră. în Crișana, sudul și 
centrul Transilvaniei, Moldova, Bărăgan 
și Dobrogea, iar în zona de munte 
pînă lh 100 km pe oră. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 2 grade/ 
la Cîmpulung Moldovenesc și Toplița și
13 grade la Giurgiu, Călărași și Con
stanța. în București : Vremea s-a în
călzit. Cerul a fost variabil. A plouat 
slab. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, exceptînd sud-estul țării, 
unde vor predomina precipitațiile sub 
formă de ploaie. Vînt moderat, cu in-

portului. In atenția cooperative
lor, așa după cum ne informa 
tovarășul Chirii Bivolan. pre
ședintele U.J.C.M. Vrancea, a 
stat și mai buna organizare a 
activității prestatoare de servicii 
pentru populație. Cooperativele 
„Sporul" și „Constructorul" din 
Focșani și-au depășit sarcinile 
de plan cu 562 000 lei și respec
tiv 288 000 lei, iar la Adjud rea
lizările sînt superioare cu 128 000 
lei față de prevederi.

Anul acesta, pentru a răspun
de în condiții mai bune la soli
citările populației au fost înfi
ințate încă 16 noi unități presta
toare de servicii. La Focșani 
s-au organizat două dispecerate 
care asigură onorarea cererilor 
la domiciliu pentru reparații la 
obiectele de folosință îndelunga
tă : mașini electrice, aparate de 
radio, televizoare — pentru efec
tuarea unor lucrări de întreține
re a locuințelor, a instalațiilor 
sanitare și electrice ș.a. (Dan 
Drăgulescu).

Vineri, delegația a fost primită de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
E oomice și Sociale.

A fost prezent Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de felicitare secretarului de stat 
pentru relațiile externe al Statelor 
Unite Mexicane, Santiago Roel Gar- 
cia, cu prilejul desemnării sale în 
această funcție.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Finlanda, Insti_ 
tutui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-finlandeză au or
ganizat, vineri, o seară culturală.

în acest cadru, prof. George Radu 
a vorbit despre semnificația eveni
mentului sărbătorit.

La manifestare au participat Ion 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., arh. 
Cezar Lăzărescu, președintele Aso
ciației de prietenie 
deză, reprezentanți 
Afacerilor Externe, 
meros public.

româno-finlan- 
ai Ministerului 
ziariști, un nu-

La întreprinderea miniera 
din Cîmpulung

3000 tone lignit 
peste plan

„Colectivul nostru — remarca 
inginer Romică Stanciu, direc
torul întreprinderii miniere din 
Cîmpulung — a raportat un 
bilanț rodnic : îndeplinirea an
gajamentului anual de a scoate 
la suprafață 3 000 tone lignit 
peste plan ; pînă la finele anu
lui vom mai extrage in plus 1 000 
tone lignit". Consemnînd aseme
nea fapte, notăm totodată cîte- 
va din preocupările acestui 
vrednic colectiv de mineri pen
tru a pune o bază temeinică pro
ducției din anul viitor.

După cum am fost informați, 
se estimează o creștere de 
50 000 tone cărbune. Au fost per
fectate contractele cu beneficia
rii ; s-au defalcat sarcinile de 
plan pe trimestre, luni, sectoa
re, schimburi, brigăzi, echipe și 
locuri de muncă. Progresul teh
nic este tot mai energic promo
vat. Munca in subteran a de
venit mai rodnică datorită dotă
rii celor 6 sectoare cu moderne 
combine pentru tăierea cărbu
nelui avind dispozitive, create 
in întreprindere, pentru meca
nizarea unor operațiuni grele de 
muncă. Pe masa de lucru a spe
cialiștilor și muncitorilor cu ex
periență din unitate se află noi 
dispozitive care asigură creș
terea vitezei lucrărilor de in
vestiții, precum și in abatajele 
frontale. (Gh. Cirstea).

Cronica zilei
Erau prezenți Matti Hăkkanen, 

ambasadorul Finlandei la București, 
membri ai ambasadei.

O înțelegere de colabo
rare ’ntre centrala „România- 
film“ și Direcția generală a Cine
matografiei din Republica Populară 
Polonă, pe anii 1977—1978, a fost 
semnată, vineri, în Capitală. Docu
mentul prevede ^organizarea recipro
că de gale și premiere cinematogra
fice, participarea la festivaluri na
ționale și internaționale de profil, 
realizarea unor schimburi de expe
riență, de informații și materiale de 
specialitate. Conform înțelegerii, va 
fi extinsă colaborarea în direcția 
producției și difuzării filmului, a 
cercetărilor de tehnică cinematogra- 

/fiefi. Vor fi dezvoltate, de asemenea, 
legăturile dintre asociațiile de cir 
neaști, arhivele de filme și cineclu- 
burile românești și poloneze. Din 
partea română, înțelegerea a fost 
semnată de Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, iar din cea po
loneză, de Mieczyslaw Wojtczak. 
prim-adjunct al ministrului culturii 
și artei.

în aceeași zi, oaspetele polonez a 
fost primit de tovarășul Miu Do- 
brescu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

A participat Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București.

In cadrul Zilelor artei tea
trale din Republica Demo
crată Germană, vineri * 13 amia’ 
ză s-a deschis, în holul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", o expozi
ție de scenografie din R.D.G. Prin 
machete de decoruri, schițe de cos
tume și decor, realizate de cunoscuți 
pictori scenografi și studenți de la 
Institutul de arte plastice din Dresda, 
se ilustrează dezvoltarea din ultimul 
timp a artei teatrale din țara 
prietenă.

După spectacolele prezentate la 
Iași, artiștii, teatrului „Berliner En
semble" din Republica Democrată 
Germană au început, vineri seara, 
turneul la Brașov. Ei au interpretat 
piesa „Mama" de Bertolt Brecht, re
gia fiind semnată de Ruth Berga- 
haus. Totodată, celălalt ansamblu 
oaspete, Teatrul Național German

VRANCEA

Noi servicii pentru populație
Anul acesta raportindu-ne la 

bilanțul realizărilor încheiate pe 
perioada parcursă, unitățile de 
producție și prestatoare de ser
vicii din cadrul U.J.C.M. Vran- 
cea au obținut o serie de succese 
meritorii pe linia îndeplinirii 
sarcinilor ce le-au revenit. Așa 
de exemplu, prevederile de plan 
la livrări de mărfuri către fon
dul pieței au fost depășite cu 
peste 7 milioane lei. o contribu
ție substanțială la aceasta avin- 
d-o cooperativa din Adjud, pre
cum și cooperativa „Prestarea" 
din Focșani. Pe tema diversifică
rii și îmbunătățirii continue a 
calității produselor, a moderni
zării și folosirii raționale a ca
pacităților de producție existen
te, a dotării unităților cu noi 
mijloace tehnice de mare ran
dament au fost create condiții 
și pentru depășirea volumului 
desfacerilor de mărfuri cu mai 
bine de un milion de lei. In ace
lași timp au fost onorate în con
diții superioare și contractele 
pentru produsele destinate ex

L O
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 3 DECEMBRIE 1976

Extragerea I: 65 89 57 31 1 49 17 53 11.
Extragerea a II-a: 14 2 74 83 22 67 4 36 72.
Fond general de cîștiguri: 842 720 lei, din care 116 625 lei, report.

din Weimar, își continuă seria spec
tacolelor în fața publicului ieșean.

Sesiune științifică. Vinerl 
dimineață au început, la Casa de 
cultură „Grigore Preoteasa" din Ca
pitală, lucrările sesiunii științifice 
„Tineretul — puternică forță so
cială".

La manifestare, organizată de Cen
trul de cercetări pentru problemele 
tineretului, participă cadre didactice 
din învățămîntul de toate gradele, 
activiști ai organizațiilor U.T.C. și 
U.A.S.C.R., reprezentanți ai unor 
ministere și organizații de masă și 
obștești, tineri, studenți.

Timp de două zile, în cadrul a 
pesțe 100 de comunicări, vor fi abor
date probleme privind participarea 
tineretului la viața social-polițică, 
educarea acestuia în spirit comunist, 
resursele de muncă și de creativi
tate ale tinerei generații în condi
țiile revoluției științifice și tehnice 
contemporane.

Cu același prilej a fost organizată 
o masă rotundă cu tema „Obiecti
vele și metodele cercetării științifice 
a tineretului în lumina Programului 
Partidului Comunist Român".

vremea

T O

t V
PROGRAMUL I

11,60 O viață pentru o idee : Victor 
Vâlcovici (1885—1970) — matema
tician.

11.30 Orchestra simfonică a Filarmonicii 
„Moldova”.

12.20 Miracolul plantelor. Documentar 
științific despre rolul plantelor me
dicinale.

12.40 Publicitate.
12.45 Cîntece din țara mea. Program 

de muzică populară.
13,10 Drumuri pe cinci continente.
14,00 Telex.
14,05 Retrospectivă în ' imagini. Patinaj 

artistic 1976 (I). Campionatele eu
ropene de la Geneva.

15.30 Caleidoscop cultural-artistic.
15.50 Vîrstele peliculei. Magazin de 

cultură cinematografică.
16.40 Club T... la Galați.
17.30 Oaspeți ai scenelor noastre : for-,, 

mația de jaz McCoy Tyri'ner.
17.45 Teatru de poezie :. Anton* 'Fann. 3 

,.Povestea vorbei”.
18,00 Cupa Interviziunii îa gimnastică 

modernă — finale. ' ;(,;v
18.50 Săptămîna politică internă și In

ternațională.
19.05 Eroi îndrăgiți de cobii : Heidi.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Publicitate.
20,55 Film serial : „Un șerif la New 

York”.
22.20 Varietăți de sîmbătă seara.
23.20 Telejurnal.
23.30 Săptămîna sportivă.

tensificări pînă la 40—60 km la oră, 
în sudul țării. La munte vîntul vă 
prezenta intensificări pînă la 80—100 km 
pe oră și, pe alocuri, v$ viscoli zăpa
da. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele vor oscila între minus 1 și 
plus 8 grade. La munte — ninsoare. în 
București : Vr^me în răcire ușoară. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
slabe. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

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

LA ARAD - „Crosul texti!istelor“CLASAMENT AL TENISMANILOR
• Ilie Năstase pe locul al patrulea

în clasamentul celor mai buni ju
cători de tenis ai anului 1976, cla
sament alcătuit tradițional de ziarul 
londonez „Daily Telegraph", pe pri
mul loc este situat Jimmy Connors 
(S.U.A.), urmat de Borg (Suedia). Pa- 
natta (Italia), Ilie Năstase (Româ
nia), Vilas (Argentina), Dibbs 
(S.U.A.), Solomon (S.U.A.), Orantes 
(Spania), Ramirez (Mexic) și Tanner 
(S.U.A.). La feminin, pe primul loc 
a fost clasată Chris Evert (S.U.A.), 
secundată de Goolagong (Australia).

ÎN CÎTEVA
• La Moscova, in ziua de 15 de

cembrie, se va da startul tradițio
nalei competiții automobilistice ra
liul „Iarna rusească".

La raliu au fost invitate să parti
cipe echipaje din România. Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia 
și Ungaria.

• Echipa de handbal Dinamo 
București, care întreprinde un turneu 
în Polonia, a învins cu scorul de 
28—22 (15—12) formația Gwardia Kos- 
zalin.

O altă echipă de handbal din 
România, Dinamo Brașov, a susținut 
două meciuri la Gdansk. Handbaliș- 
tii români au . ințrecut cu scorul de 
26—23 (13—14) formația Spojnia și 
au pierdut cu 23—25 (13—10) partida 
cu echipa Wibrijas?e.

o La sfirșitul acestui an un lot 
de înotători sovietici va efectua un 
stagiu de pregătire in California. Lo
tul sportivilor sovietici cuprinde, 
printre alții, pe Vladimir Rastakov, 
Arvidas Iuzaitis și Andrei Smirnov, 
medaliați cu bronz la Olimpiada de 
la Montreal. Timp de patru săptă- 
mîni inotătorii sovietici se vor pre
găti in California sub îndrumarea cu- 
noscuților antrenori americani Geor
ges Haines, Mark Schubert și Peter 
Daland.

• La Karl Marx Stadt s-a desfă
șurat întîlnirea de floretă dintre se
lecționatele feminine ale R. D. Ger
mane și Ungariei, scor : 14—11.

• „Cupa Mondială" la schi femi
nin a programat la Bormio (Italia) 
o probă de slalom uriaș, în care vic
toria a revenit sportivei italiene Clau
dia Giordano cu timpul de 1’25 "72/100. 
Pirtia de concurs a măsurat 1 200 m 
cu o diferență de nivel de 370 m. In

2 OOO DE FEMEI ÎN ECHIPELE
CLUJENE DE CONTROL 

OBȘTESC
In județul Cluj activează în echi

pele de control obștesc peste 2 000 de 
femei. Peste 50 de echipe formate 
de comitetele și comisiile de femei, 
sub îndrumarea organelor locale ale 
F.U.S., au efectuat controale în uni
tăți comerciale cu profil alimentar, 
în școli, creșe, grădinițe și leagăne și 
au formulat 5 730 de propuneri, su
gestii și observații critice. Echipele 
de control obștesc ale comitetelor de 
femei au sprijinit unitățile comercia
le și de servire în organizarea unor 
demonstrații practice cu aparatură 
de Uz gospodăresc fabricată in țară. 
Totodată, in municipiile Cluj-Na
poca, Turda și Dej au contribuit la 
organizarea unor expoziții cu produ
se alimentare. Avind un caracter de 
schimb de experiență, la expoziții 
au participat un mare număr de gos
podine și bucătărese de la grădinițe 
,și cantipe., (AJex. Mureșan).. .

PENTRU TINERII MUNCITORI
Recent 

două noi 
cu 620 de 
rii de la 
la Brazi și altul pentru cei de la în
treprinderea de transporturi auto 
Ploiești. De la începutul anului și 
pînă acum, în orașele și centrele 
muncitorești ale Prahovei s-au înălțat 
14 blocuri pentru nefamiliști, cu peste
3 000 de locuri. La ridicarea acestor 
construcții au participat prin muncă 
patriotică și actualii beneficiari. Lu- 
crind sub deviza „Să ne construim 
propria casă", tinerii au redus Costu
rile clădirilor cu peste 2 milioane lei. 
Pînă la finele anului, la Bușteni, Va
lea Călugărească și Blejoi se vor mai 
da în folosință alte trei cămine cu 508 
locuri, situînd astfel Prahova printre 
județele cu cele mai multe construc
ții pentru tinerii nefamiliști. (Con
stantin Căpraru).

au * fost date în folosință 
cămine pentru nefamiliști 
locuri — unul pentru tine- 
Combinatul petrochimic de

La Las Vegas (Nevada — S.U.A.) 
au început întrecerile primei grupe 
a turneului de tenis dotat cu „Cupa 
challenge". Campionul american 
Jimmy Connors l-a invins cu 6—2, 
6—2 pe Ken Rosewall, iar Vitas Ge- 
rulaitis a dispus cu 6—1. 6—4 de 
Adriano Panatta.

Din grupa secundă a acestei com
petiții fac parte Ilie Năstase. Rod 
Laver, Manuel Orantes și Harold 
Solomon. întîlnirile acestei grupe vor 
avea loc intre 16 și 19 decembrie.

RÎNDURI
urma acestor rezultate, in clasamen
tul general pe națiuni al „Cupei Mon
diale" conduce Italia — 30 puncte, 
urmată de. Franța — 22 puncte. El
veția și Austria — cite 11 puncte 
etc..

• Schiorul suedez Ingemar Sten- 
mark continuă seria succeselor in
ternaționale. Vineri, la Bormio (Ita
lia) el a ciștigat proba de slalom 
uriaș realizînd în cele două manșe 
timpul total de 2’50”13/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat Phil 
Mahre (S.U.A.) și Franco Bieler (Ita
lia).

POLO : Turneul final 
al campionatului

în bazinul acoperit al orașului 
Cluj-Napoca, în manșa a dou^ a 
turneului final al campionatuluiwia- 
țional de polo pe apă s-au disputat 
vineri două jocuri încheiate cu urmă
toarele rezultate tehnice : Dinamo — 
C.N.U. 11—4 și Rapid — Voința Cluj- 
Napoca 8—4.

POPICE : „Trofeul Carpați”
Vineri a început în Capitală la 

arena „Voința" competiția interna
țională de popice pentru „Trofeul 
Carpați". în prima zi au fost pro
gramate numai întreceri pentru ju
niori. La masculin, pe primul loc a 
terminat învingător Ilie Hosu (Tg. 
Mureș) cu 911 p.d. Primul loc la fe
minin a revenit la egalitate Elisabe- 
tei Dragomir (Voința Tg. Mureș) și 
Corneliei Nicolae (Voința București) 
cu cîteK414 p.d. Astăzi de la ora 8,30 
Încep întrecerile seniorilor.

CABANE NOI
IN MUNTH MARAMUREȘULUI

Minerii, sondorii și constructorii 
care muncesc pe șantierele întreprin
derii de prospecțiuni și exploatări 
geologice Maramureș se bucură de 
condiții de muncă și odihna tot mai 
bune. Iarna aceasta i-a găsit în ca
bane noi — adevărate hoteluri turis
tice : cu parchet, încălzire centrală, 
baie, sală de mese și club cu TV — și 
pe lucrătorii de la punctele Măcir- 
Iău, Ivășcoaia, Roșu și Fîntîna Stan- 
chii, unde întreprinderea a ridicat 
asemenea construcții in regie pro
prie. (Gh. Susa).

O NOUA CENTRALA 
TELEFONICA

Recent, la Cîmpulung Moldovenesc 
a fost dată in funcțiune o nouă cen
trală telefonică automată, cu o capa
citate de 2 000 linii. O unitate simi
lară funcționează de citeva luni și 
In orașul Rădăuți. Totodată,, doua 
obiective similare se află în curs de 
realizare la Vatra Dornei și Fălti
ceni. In același timp, în comunele 
Dărmănești și Dumbrăveni au fost 
date în folosință oficii poștale mo
derne, urmind ca pînă la finele aces
tui an alte trei oficii noi să fie co
nectate la rețeaua P.T.T.R. în comu
nele Verești, Dolhasca și Vama. (Gh. 
Parascan).

FILMUL Șl ARHITECTURA
Săptăminal, arhitecții și proiectanții 

institutului „Proiect" din Brașov vi
zionează filme și diapozitive docu
mentare privind realizările cele mai 
reprezentative înregistrate in acest 
domeniu la noi și pe plan mondial. 
Iată și titlul cîtorva din filmele pre
zentate : „Arhitectura luminii",
„Structuri și fațade", „Condensul și 
izolarea fonică la construcțiile de lo
cuințe", „Tehnologii aplicate de «Ar- 
com» in diferite țări" etc. Filmele și 
diapozitivele se proiectează in cadrul

Pe faleza riului Mureș din 
Arad s-au desfășurat la mijlo
cul acestei săptămini întrecerile 
tradiționalului „Cros al textilistelor", 
organizat de consiliul județean al 
sindicatelor. In fața unui numeros 
public, peste 500 de cortcurente, 
muncitoare la întreprinderea textilă 
„U.T.A.", fabricile „Tricoul roșu", 
„Libertatea", „Arădeanca" și în
treprinderea de confecții, s-au aliniat 
la startul celor două categorii de a- 
lergări, respectiv, 1 500 și 2 000 me
tri. In clasamentul general, pe pri
mele șase locuri și-au înscris în or
dine numele tinerele : Rozalia Ka- 
pacz (U.T.A.), Dragana Cechici. Ana 
Țîrlea (ambele de la „Teba"), Mag
dalena Dragus (U.T.A.), Nastasia Rev-

FOTBAL: Mîine, partidele penultimei etape 
din acest sezon

Mîine, de la ora 14, se vor juca 
partidele etapei a XVI-a a campio
natului diviziei A — penultima etapă 
din acest sezon.

Echipa din fruntea clasamentului, 
Dinamo, va juca pe terenul din sta
dionul propriu cu Jiul din Petroșani, 
formație care a obținut rezultate 
bune in meciurile din ultimele etape. 
Și echipa clasată pe locul secund. 
Universitatea, va întilni, la Craiova, 
într-o partidă interesantă, pe F.C. 
Argeș. Echipa de pe locul al treilea. 
Steaua, va avea un meci dificil la 
Timișoara, cu echipa locală Politeh
nica.

O bună șansă de a urca în clasa
ment are U.T.A., care va juca la Arad 
cu echipa Politehnica Iași ; de ase
menea, Sportul studențesc, ce va avea 
drept rivală, duminică, de la ora 11 — 
stadionul Republicii, formația S.C. 
Bacău.

Echipele bucureștene Progresul și 
Rapid vor juca in deplasare, la Ga
lați cu F.C.M. Galați și, respectiv, la 
Hunedoara, cu F.C. Corvinul. La Ora
dea. F.C. Bihor se va confrunta cu 
F.C.M. Reșița, iar echipa F.C. Con
stanța va juca a doua partidă conse

programului de perfecționare a pre
gătirii angajaților institutului. (Ni
colae Mocanul.

MOMENT 
„PENEȘ CURCANUL”

Muzeul județean Vaslui organi
zează prezentarea sistematică a unor 
oameni de seamă. tn prezent, se 
desfășoară pregătirile pentru oma
gierea cunoscutului erou al războiu
lui pentru independență Peneș 
Curcanul. Muzeul a intrat în posesia 
unor noi și valoroase documente — 
fotografii, facsimile și obiecte oferite 
de rude, strănepoți, prieteni, precum 
și concetățeni care nu l-au cunos
cut personal, dar au avut fericirea 
de a avea în casă vreo mărturie 
despre viața și activitatea lui Con
stantin Țurcanu, eroul cîntat de Va- 
sile Alecsandri, pentru patriotismul 
și vitejia sa. (Crăciun Lăluci).

CARAVANE 
CINEMATOGRAFICE

în județul Argeș a început o nouă 
acțiune cu larg ecou educativ în lo
calitățile în care au fost semnalate 
mai multe cazuri de abandon fami
lial. Recent. în comunele Corbi și 
Domnești a fost prezentat filmul 
„Bunicul si doi delincvenți minori", 
pe marginea căruia peste 1 000 de 
participant au purtat discuții cu a- 
jutorul unor juriști. Caravana va 
trece, pină la sfirșitul lunii ianuarie, 
prin toate localitățile vizate. O altă 
caravană cinematografica va pro
pune spre vizionare și dezbatere 
filme documentare privind educația 
tineretului. încadrarea într-o activi
tate utilă a tuturor persoanelor apte 
de muncă, precum și pelicule avind 
ca temă cerința respectării întocmai 
a regulilor de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștei publice etc. 
(Gheorghe Cirstea).

nic („Tricoul roșu") și Nicoleta Tecu 
(întreprinderea de confecții).

Pe de altă parte, in județul Arad 
continuă intrecerile ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului". 50 de asocia
ții sportive din întreprinderile și in
stituțiile din municipiu și județ, re
prezentate de un număr de peste 
10 000 tineri, participă la faza de 
masă a cupei, la următoarele disci
pline sportive : șah, tenis de masă, 
orientare turistică, tir, popice și cros. 
Tot în fază de masă se află în pre
zent și întrecerile tinerilor din în
treprinderile și instituțiile din muni
cipiul Arad in cadrul „Cupei 30 De
cembrie". Sînt angrenați mai bine de 
1 500 de participant, care se întrec 
la tenis de masă, șah și popice. (Con
stantin Simion).

cutivă pe teren propriu, de astă data 
cu A.S.A.

Miercuri, 8 decembrie, este progra
mată prima etapă a „Cupei Româ
niei" la care vor participa și echipele 
din divizia A. Toate meciurile vor 
incepe la ora 13,30, iar dintre ele re
marcăm partida Dinamo — Steaua.

★
• Delegația F.I.F.A., care a vizitat 

recent Argentina pentru a studia la 
fața locului stadiul pregătirilor în 
vederea turneului final al campio
natului mondial de fotbal din anul 
1978, s-a declarat în general satisfă
cută de activitatea comitetului de 
organizare. Construcția și reamena- 
jarea stadioanelor din Buenos Aires, 
Mendoza, Mar del Plata, Cordoba, 
precum și punerea la punct a re
țelei de telecomunicații și televiziune 
sint probleme ca și rezolvate — a 
declarat un purtător de cuvînt al 
F.I.F.A.

Biletele de intrare pentru meciu
rile turneului final vor fi puse în 
vinzare din luna martie 1977 și in 
același timp va incepe planificarea 
transportului și cazării turiștilor de 
peste hotare.
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Aprobarea de către Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
a rezultatelor vizitei tovarășului Leonid llici Brejnev in România

MOSCOVA 3 (Agerpres). — T.A.S.S. 
transmite : Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S., examinînd rezultatele vi
zitei de prietenie a secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev. efectuată in Republica So
cialistă România intre 22 și 24 no
iembrie a.c., dă o înaltă apreciere în
semnătății convorbirilor avute cu se
cretarul general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și alți conducă
tori români. Declarației privind dez
voltarea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești între P.C.U.S. și 
P.C.R., între Uniunea Sovietică și 
România.

Declarația reprezintă un amplu pro
gram pe termen lung de adîncire și 
dezvoltare multilaterală a relațiilor 
sovieto-române edificate pe baza 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970 și a obiec
tivelor și principiilor expuse în a- 
cesta. Stabilind direcțiile de perspec
tivă ale adîncirii relațiilor reciproce 
dintre Uniunea Sovietică și România 
în diferite domenii, atît pe bază bila

terală. cît și în cadrul Organizației 
Tratatului de la Varșovia și al Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
Declarația deschide noi orizonturi în 
tradiționala colaborare frățească a 
popoarelor sovietic și român, relevă 
necesitatea extinderii substanțiale a 
relațiilor economice, a dezvoltării ac
celerate a cooperării și specializării 
in producție.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
subliniază în mod deosebit marea în
semnătate a măsurilor prevăzute pen
tru extinderea în continuare a con
lucrării P.C.U.S. și P.C.R. pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, ale 
egalității în drepturi, in spiritul în
crederii reciproce și respectului. 
Această conlucrare — care include 
relațiile rodnice dintre comitetele 
centrale ale partidelor, organizațiile 
locale de partid, centrele de cercetări 
științifice ale partidelor și mijloacele 
de informare în masă — joacă un rol 
determinant în adîncirea colaborării 
sovieto-române.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
subliniază cu satisfacție comunitatea 
aspirațiilor celor două țări în dome
niul politicii externe, ceea ce-și gă
sește expresia în lupta comună a 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România, alături de alte țări socia
liste, pentru o pace trainică și secu
ritate internațională, încetarea cursei 
înarmărilor, pentru drepturile ina
lienabile ale tuturor popoarelor la o 
dezvoltare liberă, independentă.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
consideră că transpunerea cu con
secvență in viață a acordurilor rea
lizate în timpul vizitei lui Leonid 
Brejnev în România va ridica la un 
nivel nou, mai înalt, relațiile sovieto- 
române și va corespunde, fără îndo
ială, atît intereselor popoarelor so
vietic și român, cit și intereselor con
solidării în continuare a unității și 
coeziunii țărilor socialismului, crește
rii influenței politicii lor coordonate 
asupra evoluției problemelor inter
naționale.

Constituirea Adunării Naționale 
a Puterii Populare a Republicii Cuba

Tovarășul Fidel Castro ales președinte 
al Consiliului de Stat

HAVANA 3 (Agerpres). — La Ha
vana iși desfășoară lucrările sesiu
nea de constituire a Adunării Na
ționale a Puterii Populare a Repu
blicii Cuba. In prima sa ședință — 
relatează agenția Prensa Latina — 
deputății au ales în funcția de pre
ședinte al Adunării pe Bias Roca, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba.

Lui nd cuvîntul în cadrul ședinței,. 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
guvernului revoluționar, a subliniat 
importanța istorică a constituirii 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare. evidențiind principalele aspecte

ale procesului instituțional pe care 
îl trăiește în prezent țara.

Erau prezenți conducători de partid 
și de stat cubanezi, precum și re
prezentanți ai parlamentelor dintr-o 
serie de țări. Din România participă 
o delegație condusă de Nicolae 
Giosan, președinte al Marii Adunări 
Naționale.

Vineri, deputății au procedat la 
alegerea Consiliului de Stat. Fidel 
Castro a fost ales, în unanimitate, 
președinte al Consiliului de Stat.

Adunarea Națională a Puterii 
Populare urmează să desemneze gu
vernul Republicii Cuba.

Se intensifică presiunile asupra regimurilor rasiste
PRECIZARE BRITANICĂ ÎN LEGĂTURA CU VIITORUL GUVERN 

RHODESIAN

S-a încheiat sesiunea Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezentanților 

Populari a R. P. Chineze
PEKIN. — La Pekin au luat sfir- 

șit lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comitetului Permanent al celei 
de-a patra Adunări Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze — anunță agenția China Nouă, 
începute la 30 noiembrie, lucrările 
sesiunii au continuat in ședințe ale 
grupurilor, în cadrul cărora au fost 
discutate propunerile făcute în șe
dința inaugurală de Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat, și de 
U De, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent.

în cuvîntul lor, vorbitorii au sa
lutat numirea tovarășului Hua Kuo- 
fen în funcția de președinte al C.C. 
al P.C. Chinez și al Comisiei sale 
militare. Ei au relevat succesele re
purtate de R. P. Chineză și s-au an
gajat să întărească în continuare u-

nitatea întregului partid, a întregii 
armate și poporului,’ să lupte pen
tru victorii și mai mari în revolu
ția și construcția socialistă a Chi
nei. A fost salutată, totodată, victo
ria împotriva complotului grupului 
antipartinic Huan—Cian—Cian—Iao.

Comitetul permanent al celei de-a 
IV-a Adunări Naționale a aprobat 
propunerea ca Ten In-ceao să fie a- 
leasă vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al actualei Adunări Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
numirea urmînd să fie supusă spre 
confirmare viitoarei sesiuni a Adu
nării.

■ A fost aprobată, de asemenea, de
cizia privind numirea lui Huan Hua 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare Chi
neze, în locul lui Ciao Kuan-hua,

Întrunirea Consiliului 
de Securitate 

în problema alegerii 
viitorului secretar general 

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE — Consiliul 

de Securitate s-a întrunit, vineri, 
sub președinția reprezentantului per
manent al României pe lingă O.N.U., 
ambasadorul Ion Datcu, președintele 
in exercițiu, pe luna decembrie, al 
consiliului, pentru examinarea pro
blemei alegerii viitorului secretar 
general al O.N U. Alegerea urmează 
să fie făcută la actuala sesiune a 
Adunării Generale, dat fiind faptul 
că mandatul secretarului general al 
O.N.U., deținut în ultimii cinci ani 
de Kurt Waldheim (Austria), expiră 
la 31 decembrie. Candidează actualul 
secretar general, Kurt Waldheim, 
fostul președinte al Mexicului, Luis 
Echeverria, și președintele sesiunii 
in curs a Adunării Generale, Ha
milton Shirley Amerasinghe (Sri 
Lanka).

După ședința de vineri, Consiliul 
de Securitate a hotărît să se intru- 
nească din nou marți, 7 decembrie.

Potrivit procedurii O.N.U., secreta
rul general al organizației este ales 
de Adunarea Generală, la recoman
darea Consiliului de Securitate.

★
Comitetul pentru problemele poli

tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a adoptat o rezoluție prin care 
se cere statelor să nu livreze Africii 
de Sud echipament industrial, mate
riale sau tehnologie care ar permite 
acestei țări să producă arme nucleare. 
Documentul atrage atenția tuturor 
statelor că trebuie să respecte De
clarația de denuclearizare a Africii, 
adoptată in 1964 de Organizația Uni
tății Africane.

Rezoluția, avind drept coautori un 
număr de 36 de state africane, a fost 
aprobată in unanimitate.

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut Ioc plenara C.C. al 
P.M.U.P., care a analizat probleme 
economice, actuale și de perspectivă, 
precum și unele acțiuni in domeniul 
relațiilor externe ale partidului și 
statului polonez. C.C. al P.M.U.P. a 
aprobat informarea delegației polo
neze care a participat la Consfătui
rea de la București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a ales ca secretari ai C.C. 
pe Stefan Olszowski și Alojzy Kar- 
koszka.

LUCRĂRILE SEIMULUI 
R. P. POLONE

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc sesiunea Seimu
lui R. P. Polone, care a dezbătut pla
nurile de stat pe anul 1977 și pe pe
rioada 1976—1980 și a aprobat pro
gramul guvernului în domeniul ser
viciilor pentru populație pe anul 1977.

Seimul a aprobat unele modificări 
în componența Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. Jozef Kempa. 
Kazimierz Sekomski și Jan Szydlak 
au fost numiți viceprim-miniștri. 
Alojzy Karkoszka și Stefan Olszowski 
au fost eliberați din funcția de vice- 
prim-ministru și. respectiv, ministrul 
afacerilor externe. Ministru de ex
terne a fost numit Emil Wojtaszek.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările 
plenafei C.C. al P.M.S.U.. desfășurate 
sub președinția lui Jânos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Plenara a examinat și aprobat ra
portul cu privire la planul de dez
voltare a economiei naționale și bu
getul de stat pe 1977 și un raport 
asupra, unor probleme internaționale 
actuale — relatează agenția M.T.I.

C.C. al P.M.S.U. a apreciat că De
clarația de la București a statelor 
participante la Tratatul de ta Var
șovia reflectă politica lor consecven
tă de întărire a păcii și securității 
în Europa.

investirea noului președinte 
al Republicii Irlanda

DUBLIN. — In cadrul unei cere
monii solemne desfășurate la Du
blin, Patrick J. Hillery a fost învestit 
în funcția de președinte al Republi
cii Irlanda. La festivitate au fost de 
față circa 500 de oficialități, între 
care membri ai guvernului și parla
mentului. Postul de președinte al Ir
landei a rămas vacant după demisia, 
în luna octombrie, a președintelui 
Cearbhaill O’Dalaigh.

Patrick J. Hillery, în vîrstă de 53 
de ani. a deținut timp de 12 ani di
ferite portofolii ministeriale.

Guvernul britanic este dispus să 
joace „un rol direct" în guvernul in
terimar ce ar urma să se formeze 
în Rhodesia, „dacă se apreciază că 
aceasta ar putea fi util", a declarat, 
în parlament, ministrul de externe 
Anthony Crosland. Șeful diplomației 
britanice a precizat că „natura pre
zenței britanice în Rhodesia ar de
pinde tocmai de modul cum este al
cătuit guvernul interimar".

Arătînd că este pentru prima oară 
cind guvernul britanic afirmă în mod 
public posibilitatea de a fi implicat 
în formarea guvernului de tranziție 
în Rhodesia, agenția France Presse 
apreciază că această intenție ar putea 
marca o evoluție în atitudinea Marii 
Britanii față de reglementarea pro
blemei rhodesiene. Pină in prezent. 
Foreign Office-ul a evocat doar po
sibilitatea stabilirii la Salisbury, in 
momentul declarării independenței, a 
unei misiuni diplomatice.

După cum se știe, structura viito

rului guvern provizoriu de la Salis
bury, care trebuie să conducă Rho
desia spre proclamarea autenticei 
sale independențe, este examinată 
la Conferința de la Geneva in pro
blema viitorului constituțional al 
Rhodesiei. întrunită ieri dimineață, 
conferința a procedat la analiza pro
punerilor înaintate de delegațiile 
participante asupra unui guvern in
terimar in Rhodesia. A fost exami
nat rolul reprezentanților minorită
ții albe în guvernul de tranziție, 

( precum și în ceea ce privește con- 
\ trolul asupra armatei, scrie agenția

France Presse, care precizează însă 
că nu au fost obținute rezultate 
concrete în această privință.

★
O declarație a Frontului de Eli

berare din Mozambic (FRELIMO), 
dată publicității la Maputo, arată că 
guvernul Republicii Populare Mo
zambic va sprijini în continuare miș
cările de eliberare din sudul Africii.

ATROCITĂȚILE AUTORITĂȚILOR DE LA PRETORIA
Autoritățile rasiste din Africa de 

Sud au mobilizat circa 600 depolițiști 
pentru a efectua razii la Guguletu, 
oraș situat in apropiere de Capetown, 
locuit de populația africană de cu
loare, unde cu o zi in urmă poliția a 
ucis doi negri participanți la o de
monstrație împotriva regimului ra
sist. Poliția a arestat peste 200 de 
persoane.

Totodată, după cum informează 
agenția France Presse, toate ieșirile 
din localitate ău fost blocate de foi
țele polițienești, iar locuințele cer
cetate casă cu casă.

Martori oculari citați de A.F.P. 
menționează că cei arestați — băr

bați, femei și copii — erau urcați in 
camioane și duși spre o destinație 
necunoscută. In același timp, vehi
cule blindate patrulau pe străzile din 
Guguletu pentru a împiedica orice 
manifestație ostilă la adresa rasiști
lor.

Făcînd bilanțul atrocităților săvîrși- 
te de rasiști în orașul Guguletu, agen
ția United Press International arată 
că in cursul a două luni au fost uciși 
circa 100 de demonstranți din rindu- 
rile populației de culoare. Iar in în
treaga Africă de Sud au fost uciși, 
in ultimele luni, peste 400 de africani, 
măi multe mii fiind arestați pentru 
participarea la manifestații împotriva 
apartheidului.

MOSCOVA

Funeraliile 
mareșalului 

I. I. lakubovski
MOSCOVA La 3 decembrie au 

avut loc la Moscova funeraliile ma
reșalului Uniunii Sovietice I. I. Ia- 
kubovski, prim-adjunct al ministru
lui apărării al U.R.S.S., comandant 
suprem al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La funeralii au participat Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornii, Aleksei 
Kosighin, alți conducători de partid 
și de stat sovietici. Au luat parte de
legații militare din țări socialiste. 
Din țara noastră a participat o de
legație militară, condusă de general
colonel Ion Coman, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale. Ministrul român a expri
mat profunde condoleanțe conducerii 
Ministerului Apărării al U.R.S.S.. pre
cum și familiei și rudelor apropiate 
ale mareșalului lakubovski.

In Piața Roșie a avut loc mitin
gul de doliu, la care au luat cuvîn
tul, evocind personalitatea defunctu
lui, mareșalul Uniunii Sovietice 
D. F. Ustinov, ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice 
K. S. Moskalenko, V. N. Makeev, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., precum și ge
neral de armată Dobri Djurov, mi
nistrul apărării naționale al Bulga
riei.

După terminarea ceremoniei de 
doliu, urna funerară a fost introdusă 
intr-o nișă in zidul Kremlinului. 
Lîngă urnă se aflau coroane de flori, 
printre care și cea depusă de dele
gația militară română.

• IN PERSPECTIVĂ: 
UN SATELIT AL LUNII. 
Satelitul natural al Pămintului 
urmează să capete la rindul său, 
în 1980, un satelit, de astă dată 
artificial, destinat să-i studieze, 
timp de cel puțin un an, o sea
mă de caracteristici (gravitato, 
formă, temperatură, compoziție 
chimică). Este vorba de o stație 
lunară, proiectată în prezent de 
specialiștii americani din însăr
cinarea N.A.S.A., care va evo
lua la 100 km de Selene, pe o 
orbită polară. Dispozitivele cu 
care va fi înzestrată vor per
mite îmbogățirea informațiilor 
culese de expedițiile ..Apollo". 
Se așteaptă, de pe acum, cu 
mult interes, verificarea ipote
zei emise de unii selenologi po
trivit căreia în craterele veșnic 
umbrite din regiunile polilor 
lunari s-ar afla gheață. Un sub- 
satelit, plasat pe o orbită mult 
mai largă, va servi ca re
leu la transmiterea mesajelor 
radio cind stația se va afla in 
dreptul feței nevăzute a Lunii.

FOTO-ACTUALITATE

„Mișcarea pentru pace a femeilor din Irlanda de Nord" întrunește larga 
adeziune a opiniei publice din țarâ și de peste hotare, in imagine : Betty 
Williams și Mairead Corrigan, fruntașe ale companiei pentru încetarea 
violențelor în Ulster, primesc, la Dublin, distincția ,,Personalitățile anului" 

pe 1976, din partea vicepremierului Republicii Irlanda.

Evoluții pe scena politică suedeză
DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE

de presă transmit:
' 1 ----- -J-—   - V

Sesiunea Biroului F.S.M. 
La Delhi au început lucrările sesiu
nii Biroului Federației Sindicale 
Mondiale. Din România, la sesiune 
participă delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor, condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Biroului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. Primul 
ministru indian. Indira Gandhi, 
i-a primit, la 3 decembrie, pe con
ducătorii delegațiilor participante.

S-uu încheiat, in Italia- 
convorbirile dintre președintele țării- 
gazdă, Giovanni Leone, și președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, axate asupra situației politice 
și economice a celor două țări. Au 
fost discutate, de asemenea, proble
me referitoare la securitatea și coo
perarea pe continentul european, re- 
levindu-se necesitatea extinderii și 
concretizării „spiritului de la Hel
sinki", chestiuni privind cooperarea 
cu „țările lumii a treia" și raportu
rile cu statele producătoare de pe
trol.

Primii miniștri din țările 
nOrdiCe au *ncePut ’a Helsinki o 
reuniune. Iau parte șefii guverne
lor Danemarcei, Finlandei, Islandei, 
Norvegiei și Suediei, care examinea
ză probleme privind activitatea Băn
cii de investiții a țărilor nordice, 
cooperarea, acestor state în domeniul 
energeticii, precum și probleme pri
vind resursele de materii prime.

Noul guvern mexican a 
depus jurămintul în fața președinte
lui țării, Jose Lopez Portillo.

Convorbiri economice 
cehoslovace - vest-germa- 

La Bonn a avut loc cea de-a 
doua sesiune a Comisiei mixte, creată 
în baza acordului din ianuarie 1975 
intre Cehoslovacia și R.F.G., privind 
dezvoltarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice bilaterale. Sesiu
nea a consemnat dorința partenerilor

de a extinde relațiile dintre cele două 
țări.

Protocol româno-coreean.
Intre agențiile de turism din Româ
nia și R. P. D. Coreeană a fost sem
nat un protocol privind schimburile 
de turiști pe anii 1977—1978.

Comunelor rămine de 316, în timp 
ce forțele de opoziție dețin împreună 
315 mandate.

• APARTHEIDUL Șl 
CONCURSURILE DE
FRUMUSEȚE. Fideli repro
babilei politici de apartheid, ra
siștii din Republica Sud-Afri- 
cană au trimis la ultimul con
curs ..Miss Univers" două can
didate. o albă și o negresă. In 
semn de protest, reprezentante
le a 11 țări din Asia. Africa și 
America Latină s-au retras din 
concurs. d”nuntind apartheidul 
în genere, ca și noua sa apli
care — la fel de absurdă ca
toate celelalte — în materie de 
frumusețe feminină. Cu puțin 
înainte, tînăra de culoare Cyn
thia Claasen, una din cele două
„miss Africa de Sud", a renun
țat la titlu, afirmînd că legile 
sud-africa.ne ii provoacă indig
nare și dezgust.

• ATENȚIE LA ANTI
NEVRALGICE I DuPă cu
cuiele unor medici elvețieni,

La Viena, în sălile palatului 
Palffy a avut loc vernisajul ex
poziției pictorului român Gheor
ghe Ciobanu. Despre creația ar
tistului a vorbit profesorul Her
bert Geisbauer, secretarul gene
ral al Centrului austriac de cul
tură, sub auspiciile căruia are 
loc expoziția.

Un nou partid în Franța.
Fostul prim-ministru francez Jacques 
Chirac a anunțat că mișcarea care va 
succeda Uniunii Democraților pentru 
Republică (U.D.R.) se va numi Adu
narea pentru republică. Referindu-se 
la eforturile fostului premier de a 
crea o nouă formațiune politică pe 
baza gaullismului, agenția France 
Presse arată că inițiativa sa are drept 
obiectiv principal să împiedice for
țele de stingă să vină la putere in 
Franța.

Adunarea Națională a
Franței a a<J°p^a* un proiect de
lege privind organizarea unei consul
tări a populației din teritoriul Dji
bouti.

Primar comunist reales
la Napoli. Deputatul comunist
Maurizio Valenzi a fost reales pri
mar al orașului Napoli.

Alegerile parțiale organi' 
zate in circumscripția engleză Cam
bridge. pentru alegerea unui depu
tat in Camera Comunelor, au fost 
ciștigate de candidatul partidului 
conservator, de opoziție, Robert Rho
des James. Cu acest rezultat, numă
rul deputaților laburiști din Camera

între 80 și 90 la sută dintre 
persoane suferă de dureri de 
cap, 10 la sută din aceste ca
zuri fiind cronice. în majorita
te, durerile acute ar fi cauzate 
de perturbări periodice ale ten
siunii arteriale din interiorul 
creierului. Medicii avertizează 
asupra folosirii abuzive, în ase
menea cazuri, a medicamentelor 
antinevralgice. care atenuează 
doar sensibilitatea la durere, 
fără să acționeze asupra cauzei. 
Ei afirmă c;i utilizarea îndelun
gată și in cantități excesive a 
calmantelor poate provoca le
ziuni organice, care, la rindul 
lor, cauzează dureri de cap, in- 
trîndu-se astfel într-un cerc 
vicios. Se recomandă, deci, fo
losirea cu măsură a antine
vralgicelor.

• MAI SCUMP CU 
METROUL DECIT CU 
„CONCORDE"...
scrisoare adresată ministrului

Demisii din guvernul 
Uruguayan. Ministrul Uruguayan 
de externe, Juan Carlos Blanco, și 
cel al agriculturii, Julio Eduardo Az- 
narez. și-au prezentat demisia. Potri
vit observatorilor politici, ar fi vorba 
de divergențe între miniștrii respec
tivi și șeful statului, Aparicio Men
dez.

Cooperarea economică 
SOVÎetO-iraniană. Documentele 
adoptate la încheierea sesiunii Co
misiei permanente sovieto-iraniene 
de cooperări» economică, care a avut 
loc la Teheran, prevăd înfăptuirea 
în Iran a unor mari proiecte eco
nomice, printre care extinderea uzi
nelor siderurgice de la Isfahan și a 
bazei lor de materii prime.

„Povestiri despre miș
carea de rezistență" ~astfel 
se numește filmul documentar a că-

rui premieră a avut loc la Frankfurt 
pe Main. Realizat de un colectiv de 
cineaști progresiști vest-germani, fil
mul prezintă aspecte din activitatea 
desfășurată de luptătorii din rezis
tență împotriva Germaniei naziste in 
perioada anilor 1933—1945.

Compania antiteroristă 
din Ulster. Roy Mason, secretar 
de stat pentru Irlanda de Nord, a 
anunțat că în Ulster continuă acțiu
nea de identificare și arestare a e- 
lementelor teroriste, arătind că, în 
cursul acestui an, 1 183 de persoane 
au fost inculpate pentru participarea 
la acțiuni, teroriste. De la 1 ianua
rie a.c. au fost ucise în Irlanda de 
Nord 119 persoane în atentatele or
ganizate de elementele extremiste.

Clubul de la Dakar ?i-a 
încheiat lucrările la Abidjan. Sesiu
nea a fost consacrată unor probleme 
privind evoluția situației economice 
internaționale. Au fost adoptate două 
documente — o declarație asupra 
cooperării globale între statele in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare și o cartă a cooperării in
dustriale, subliniind necesitatea ca 
statele în curs de dezvoltare să aibă 
asigurat un venit substanțial din 
comercializarea bogățiilor lor natu
rale, pentru a fi mai puțin tributare 
față de țările industrializate.

Iarna în Europa
FRANȚA. — Furtuna care s-a 

abătut asupra Franței continuă să 
provoace numeroase victime și pa
gube materiale. în Golful Gasconiei, 
vintul a atins viteza de 200 kilometri 
pe oră. ceea ce a determinat suspen
darea in întregime a traficului ma
ritim. Un cargou grec a eșuat pe 
plaja Mimizan, iar un altul a intrat 
in derivă. Cei 24 de membri ai echi
pajului au fost evacuați cu elicopte
rul.

ELVEȚIA. — Numeroase autovehi
cule sint blocate de zăpezi pe auto
strada care leagă Geneva de tunelul 
Montblanc. Au fost înregistrate o se
rie de accidente de circulație provo
cate de condițiile atmosferice neco-

respunzătoare, in urma cărora și-au 
pierdut viața mai multe persoane.

SPANIA. — Furtuni de o neobiș
nuită intensitate s-au abătut asupra 
litoralului atlantic din nord-estul 
Spaniei. Vintul, care a atins viteza 
de 160 km pe oră, a provocat pagube 
materiale de milioane de pesetas. Un 
cargou vest-german a naufragiat în 
largul portului San Sebastian.

CEHOSLOVACIA. — Agenția 
C.T.K. informează că în unele zone 
din Slovacia a fost declarată stare 
de alertă din cauza ploilor îndelun
gate care au umflat rîurile, provo- 
cind daune, cu toate eforturile mari 
depuse de militari și de populația 
civilă.

In Suedia. noua 
perioadă legislativă, 
inaugurată în urma a- 
legerilor parlamentare 
de. la 19 septembrie, 
se află sub semnul u- 
nei constelații politice 
complet 
După 44 
vernare 
partidul 
crat, deși, cu Cele 152 
de mandate, rămine. în 
continuare, cea mai 
puternică grupare din 
parlament, a cedat lo
cul unui cabinet for
mat prin coalizarea 
celor trei partide bur
gheze — de centru, li
beral și conservator — 
care au reușit să to
talizeze 180 de locuri 
în forul suprem al ță
rii.

Dat fiind faptul că 
problemele de mai 
mică sau de mai mare 
amploare cu care este 
confruntată Suedia, 
in primul rînd dificul
tățile economice, nici 
n-au intervenit și nici 
nu dispar peste noapte, 
atenția observatorilor ( 
politici se concentrea
ză asupra măsurilor 
anunțate mai ales in 
aceste sectoare de 
noua echipă ministe
rială, condusă de pre
mierul Thorbjorn Făll- 
din, președintele par
tidului de centru.

în cadrul eforturi
lor tinzînd la depăși
rea dificultăților a- 
mintite și îmbunătăți
rea situației economi
ce, deciziile cabinetu
lui prevăd creșteri la 
impozitul pe valoarea 
adăugată a produse
lor și la tarifele pri
vind energia. Conco
mitent. sub lozinca 
„nici o cerere exage
rată la negocierile pri
vind contractele co
lective", se preconizea
ză o frînare a reven
dicărilor referitoare la 
creșterea salariilor și 
în consecință plafona
rea acestora.

modificate, 
ani de gu- 
neintreruptă, 
social-demo-

Ca și în 
occidentale, 
serioase de îngrijorare 
generează printre sa- 
lariați nesiguranța 
locurilor de muncă. în 
industria suedeză a 
oțelurilor, mari con
cerne ca Stora Kop- 
parberg și Gronges, au 
anunțat, în cadrul pro
cesului de „modificare 
a structurilor", 
derea 
cotite 
După 
rului 
rer“, 
10 000 
de muncă din această 
branșă. Fenomene a- 
semănătoare au loc și 
în sectoarele indus
triei textile și șantie
relor navale. Șomajul 
a cuprins în 
verii ' circa 
oameni.

în aceste 
pentru a nu 
tuația pe piața mun
cii și în ciuda poziției 
inițiale, ostilă construi
rii de noi centrale ato- 
moelectrice (Suedia 
se găsește, sub acest 
raport, pe un loc de 
frunte pe plan mon
dial) — problemă care 
a stirnit o aprigă con
troversă în timpul 
campaniei electorale, 
o parte a opiniei pu
blice temîndu-se ca 
proliferarea unor ase
menea centrale să nu 
dăuneze mediului în
conjurător — premie
rul Fălldin a accep
tat continuarea lucră
rilor la reactoarele in 
construcție. S-a formu
lat însă rezerva ca fir
mele ce răspund de 
exploatarea lor să o- 
fere garanții absolute 
în ceea ce privește tra
tamentul și depozita
rea deșeurilor nuclea
re. După cum se știe, 
guvernul precedent e- 
laborase un program e- 
nergetic prevăzînd edi
ficarea a 12—13 cen
trale atomoelectrice,

alte țări 
motive

închi- 
unor uzine șo
ca nerentabile, 
aprecierile zia- 
„Veckans Affă- 
sînt periclitate 
din 51 000 locuri

timpul
70 000 de

condiții, 
agrava si-

cinci din acestea fi
ind de pe acum 
în funcțiune — pro
gram pentru care au 
votat la vremea res
pectivă in parlament 
atit deputății partidu
lui liberal, cit și cei 
ai partidului conser
vator. în schimb, par
tidul de centru și-a 
axat întreaga strate
gie electorală pe res
pingerea acestui pro
gram, angajîndu-se să 
desființeze pină în 
1985 cele cinci centrale 
nucleare existente. A - , 
cum, după cum se ve
de, centriștii și-au mo
dificat,. in parte, pozi
ția.

în ceea ce privește 
orientările fundamen
tale tradiționale în 
politica externă a Su
ediei, schimbările de 
pe scena politică sue
deză n-au determinat 
reconsiderări. Noul 
ministru de externe, 
d-na Karin Soder. una 
din cele cinci femei in
cluse pentru prima 
dată în guvern, a pre
cizat că Suedia va 
promova în continuare 
politica de neutralitate 
și neparticipare la a- 
lianțe, politică ce în
trunește sprijinul în
tregului popor. în a- 
celași timp, s-a pro
nunțat în sprijinul con
vocării unei sesiuni 
speciale a O.N.U. con
sacrate problemelor 
dezarmării, pentru 
creșterea rolului or
ganizației în această 
problemă, pentru o 
nouă ordine economică 
internațională.

Este evident că 
litica externă nu 
deveni 
dispută
dele de guvemămint 
și opoziție, ceea 
s-a 
timpul campaniei
lectorale.

subiect 
între

po- 
va 
de 

parti-

ce
evidențiat și în

e-
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transporturilor, un deputat bri
tanic protestează împotriva pre
conizatei creșteri cu 15—20 la 
sută a costului biletelor de me
trou. Chiar după tarifele actuale 
— scrie ..Le Figaro", care repro
duce această știre — prețul unui 
kilometru parcurs cu metroul 
echivalează cu 1.16 franci, în 
timp ce 1 kilometru străbătut 
cu cel mai costisitor mijloc de 
zbor — supersonicul „Con
corde" — revine la 0,87 .franci.

• VAL DE VIOLENȚE 
LA BRUXELLES. Ziarele 
belgiene relatează, sub titluri 
mari, despre un șir de acte de 
violență petrecute in ultimele 
zile la Bruxelles, făcindu-se 
ecoul îngrijorării opiniei publi
ce. Miercuri dimineața, o bandă

înarmată a atacat sediul unui 
centru sindical, unde 600 de per
soane așteptau la coadă spre 
a-și ridica indemnizațiile de 
șomaj. Gangsterii au reușit să 
fugă cu o sumă de 26 mili
oane de franci belgieni. în 
timpul schimbului de focuri cu 
polițiștii a fost ucis un băiețel 
care se afla în brațele ma
mei sale ; alte șapte per
soane, printre care trei polițiști, 
au fost rănite. Doi dintre ban
diți au fost reperați în cursul a- 
celeiași seri, reușind din nou să 
scape, după un intens schimb 
de focuri cu polițiștii, în plin 
centru al orașului, sub privirile 
îngrozite ale trecătorilor. Alar
mat de proporțiile actelor de 
violență din ultimele zile, Con
siliul municipal din Bruxelles a 
decis întărirea efectivelor for
țelor de ordine.

• COMPUTERELE Șl 
RECRUȚII. Pe viitOT- în Ita
lia se va introduce utilizarea 
calculatoarelor electronice și în 
domeniul recrutării tinerilor 
pentru satisfacerea serviciului 
militar. Pe baza analizării fișe
lor care vor cuprinde trăsături
le fizice și psihosomatice ale 
tinerilor de vîrsta recrutării, 
calculatoarele vor delimita pe 
cei apți de cei inapți și vor re
partiza pe primii diferitelor ge
nuri de activități militare, po
trivit pregătirii și aptitudinilor 
lor.

• ZAHĂR CU SUB
STANȚE BIOLOGICE 
ACTIVE. La combinatul de 
zahăr de la Ussurisk (U.R.S.S.) a 
fost elaborată o metodă de fa
bricare a zahărului rafinat arti
ficial, în componența căruia 
intră extracte de anumite plan
te medicinale ce cresc în taiga,

între care și eleuterococecul. 
Produsul, care acționează ca 
fortifiant al organismului, este 
destinat în special unor persoa
ne ce lucrează în condiții deo
sebite, ca, de pildă, minerii, 
marinarii, piloții, geologii.. Se 
preconizează, de asemenea, 
producerea unor varietăți de 
zahăr cu adaos de suc de mes
teacăn, călină, coacăze etc.

• PATRIMONIUL AR
TISTIC AL GUATEMA- 
LEI, unul din cele mai bogate 
din întreaga Americă Latină, a 
avut mult de suferit de pe 
urma cutremurului din februa
rie, care a distrus localități în
tregi. Deosebit de afectate au 
fost vestigiile din epoca colo
nială, mai fragile decit monu
mentele precolumbiene. Acestea 
din urmă au rezistat mai bine, 
deși necesită și ele anumite 
consolidări. în afara unor mă
suri de urgență — vizind înde

părtarea dărimăt.urilor, consoli
darea zidurilor, transportarea o- 
perelor amenințate, sculpturi, 
tablouri, piese de orfevrerie, în 
depozite speciale — autoritățile 
guatemaleze, cu concursul 
UNESCO, pregătesc o acțiune 
de amploare pe termen lung. Va 
fi creată o organizație chemată 
să asigure mai buna protejare a 
patrimoniului artistic al țării, la 
care vor participa arheologi, ar- 
hitecți, specialiști în probleme 
de amenajări urbane și rurale, 
sociologi. Aceștia vor sprijini, 
totodată, acțiunile de recon
strucție a instituțiilor de cultură 
și învățămînt, contribuind, ală
turi de populația locală, la re
facerea localităților afectate de 
cataclism.

• QUINTUPLI. La spi
talul Hammersmith din Londra, 
o tînără a născut, vineri, cinci 
copii gemeni. Nou-născuții — 
trei fete și doi băieți — se află 
într-o stare satisfăcătoare.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București Piața Scînteli. Tel. 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale sl difuzorti din întreprinderi și Instituții. In străinătate abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
ptesă, P. O. BOX 136—157 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 șșș


