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Succese

în întrecerea

socialistă

Dineu oferit De tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu

in onoarea tovarășului Ivan Ivanovici Bodiul 
si a tovarășei Claudia Hid

Au îndeplinit planul anual
15 întreprinderi 

din județul Timiș
Noi unități industriale din județul 

Timiș raportează îndeplinirea mai 
devreme a planului de producție pe 
anul 1976. Colectivul întreprinderii 
,,Ceramica" — Jimbolia, bunăoară, 
care a obținut acest succes în ziua de 
2 decembrie a.c., va pune suplimen
tar la dispoziția economiei naționale 
un volum de materiale de zidărie, 
cahle de teracotă, țigle și placaje ce
ramice în valoare de 8 milioane lei. 
Cu 27 de zile înainte de termen au 
realizat sarcinile anuale de producție 
și unitățile din cadrul Grupului în
treprinderilor de industrie locală Ti
miș. Pînă la finele anului, acestea 
vor produce suplimentar bunuri de 
larg consum, alimentare și industria
le. precum și utilaje și instalații in 
valoare de peste 130 milioane lei. în 
total, pînă în prezent au anunțat în
deplinirea planului pe anul 1976 la 
producția globală industrială un nu
măr de 15 întreprinderi timișene. 
(Cezar Ioana).

11 unități 
din județul Tulcea

Colectivul de la întreprinderea de 
alumină Tulcea a anunțat recent un 
mare succes : îndeplinirea cu
26 de zile mai devreme a planului 
anual. Pînă la finele lunii vor fi 
realizate suplimentar circa 15 000 tone 
alumină calcinată, ceea ce reprezintă 
de aproape trei ori angajamentul ini
țial pe întregul an. Concomitent, au în
deplinit planul anual alte 10 unităti 
economice tulcene, printre care Ex
ploatarea minieră Mahmudia-Somo- 
va. întreprinderea piscicolă Măcin, 
trusturile I.A.S. și S.M.A. sectorul 
stuficol. unitatea piscicolă Jurilovca 
și I.C.R.N.U. din cadrul centralei in
dustriale „Delta Dunării". împreună, 
aceste unități au realizat pînă în pre
zent un spor de producție globală de 
peste 70 milioane lei, concretizat în 
mari cantități de cherestea, brînze- 
turi, conserve, covoare, pește indigen 
și alte produse specifice economiei 
tulcene. (Vasile Nicolae).

12 înîreprmderi 
din județul Arad

Calculele efectuate la sfîrșitul celor 
11 luni din acest an în 12 unităti eco
nomice arădene, printre care U.T.A., 
întreprinderea „Tricoul roșu", în
treprinderea de confecții, I.M.A.I.A., 
întreprinderile de stat „Avicola" și 
„Sere", trustul județean I.A.S., 
centrala electrică de termoficare, 
au evidențiat un succes de pres
tigiu pentru colectivele de oa
meni ai muncii care lucrează 
în aceste unități, și anume : 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1976. Totodată, pînă la 
aceeași dată, 30 noiembrie a.c., în a- 
ceste unități au fost produse și livra
te peste prevederile de plan anuale o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 82 milioane lei, concretizată în- 
tr-o însemnată cantitate de produse, 
cum sînt țesături, confecții-textile, 
încălțăminte, diverse produse ali
mentare, piese de schimb pentru 
tractoare și mașini agricole ș.a. 
(Constantin Simion).

IA CRAIOVA

A intrat în funcțiune 
o nouă capacitate 

energetică
Printr-o mai bună organizare a 

activității de montaj și o colaborare 
mai rodnică între beneficiar, pro
iectant și executant, la întreprin
derea „Electrocentrale" Craiova a 
fost posibilă punerea în funcțiune, 
cu o lună mai devreme, după ce a 
trecut cu bine probele de 72 de ore 
de funcționare în sarcină, a turbo- 
generatorului de 55 MW. Acesta 
este cel de-al 8-lea agregat racor
dat la sistemul energetic național de 
la înființarea întreprinderii și va 
duce la sporirea puterii instalate a 
marii unități producătoare de ener
gie electrică din Craiova. (Nicolae 
Băbălău).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, un dineu 
în onoarea tovarășului Ivan Ivanovici 
Bodiul, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-șecretap al C.C. al Partidului 
Comunist din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească, și a tova
rășei Claudia Bodiul.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Iosif Uglâr, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei. Iosif Banc, Miu 
Dobrescu, Vasile Patilineț, Constan
tin .Dăscălescu, Aurel Duma, precum

și membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii M. S. Pla
ton, membru al C.C. al P.C. 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. vicepreședinte al 
Academiei de științe din R.S.S. Mol
dovenească, A. A. Gesmegian, mem
bru supleant al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească. A fost prezent 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.'

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără--

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu Ivan Ivanovici Bodiul

tN JUDEȚUL ARGEȘ

Costuri mai reduse 
la obiectivele de investiții

Sub îndrumarea biroului Comite
tului județean de partid Argeș, pe 
șantierele și în întreprinderile jude
țului se desfășoară cu succes acțiu
nea de reducere a costurilor investi
țiilor la viitoarele obiective economi
ce, prin stabilirea de soluții con
structive mai economicoase și folosi
rea de materiale mai ieftine. La 302 
de astfel de obiective supuse anali
zelor s-au efectuat reduceri de cos
turi de 537 milioane lei, concretizate, 
între altele, in 71 000 tone ciment și 
6 700 tone metal. Cîteva exemple : la 
întreprinderea de autoturisme din 
Pitești, valoarea lucrărilor de dezvol
tare a forjei și matrițeriei a fost re
dusă cu 43 la sută, iar la Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Pitești, „Electro" Curtea de Argeș, 
întreprinderea minieră Cimpulung, 
la lucrările de dezvoltare a unor ca
pacități de producție au fost operate 

’ reduceri cuprinse între 32 și 38 la 
■ută. (Gheorghe Cîrstea).

Stimate tovarășe Bodiul,
Dragi tovarăși, •

Doresc să exprim bucuria noastră de a avea în seara 
aceasta ca oaspeți pe primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Republica Sovie
tică Socialistă Moldovenească și pe soția sa, tovarășa 
Claudia Bodiul, care se află în România într-o vizită 
de prietenie.

După cum este bine cunoscut, între România și Uniu
nea Sovietică se dezvoltă relații de strînsă colaborare. 
Ele au căpătat o dimensiune nouă cu prilejul vizitei 
în țara noastră a secretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Leonid Ilici Brejnev. în cadrul acestor relații se dez
voltă desigur și prietenia și colaborarea cu vecinii noș
tri din imediata apropiere, ai căror soli se află de cî
teva zile ca oaspeți în România socialistă.

Am avut plăcerea în această vară să vizitez Chiși- 
năui, să cunosc unele din realizările obținute de priete
nii noștri moldoveni în construcția socialistă. Am de
clarat și atunci și doresc să repet și acum că toate 
acestea ne-au făcut o impresie bună.

Sper că și oaspeții noștri au putut cunoaște în aceste 
zile cite ceva din realizările poporului român pe calea 
construcției socialiste, au putut constata dorința po
porului nostru de a dezvolta relații largi de colaborare 
cu popoarele Uniunii Sovietice, cu prietenii noștri mol
doveni și de a merge împreună într-o colaborare tot 
mai strînsă în construcția socialismului și comunismu
lui, în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și securității în Europa și în întreaga lume. 
(Aplauze).

Aș vrea să exprim și cu acest prilej dorința ca re
lațiile României cu Uniunea Sovietică — și, în acest 
cadru, și cu vecinii noștri — să se dezvolte continuu, 
colaborarea noastră să servească deopotrivă popoare
lor noastre, să contribuie la întărirea legăturilor de 
prietenie tot mai strînse dintre ele, să se reflecte în 
lărgirea schimburilor și colaborării în toate domeniile 
de activitate și, totodată, să servească și intereselor 
generale ale socialismului și comunismului, ale păcii și 
colaborării în întreaga lume. (Aplauze).

Doresc să urez prietenilor și tovarășilor noștri suc
cese în activitatea lor !

Doresc să toastez pentru prietenia și colaborarea 
trainică dintre România și Uniunea Sovietică,!

Pentru secretarul general al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Leonid Ilici Brejnev !

Pentru oaspeții noștri dragi care se găsesc aici !
Pentru tovarășul Bodiul și tovarășa Claudia, pentru 

ceilalți prieteni care îi însoțesc și să urez încă o dată 
multă sănătate și multă fericire tuturor oamenilor 
muncii din republica lor !

Și, desigur, multă prietenie și colaborare între po
porul român și popoarele Uniunii Sovietice ! (Aplauze). 

șească, de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ivan 
Ivanovici Bodiul au rostit toasturi.

★
înainte de dineu, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut o întrevedere cal
dă. prietenească, cu tovarășul Ivan 
Ivanovici Bodiul și tovarășa Claudia 
Bodiul.

La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț și Constantin Dăs- 
călescu.

Au luat parte tovarășii M. S. Pla
ton. A. A. Jucenko, A. A. Gesme
gian, precum și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Dragă tovarășe secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni,

-Vă rog să acceptați recunoștința noastră cordială 
pentru înalta cinste care ni s-a acordat astă-seară la 
acest dineu. în minunata dumneavoastră societate sîn- 
tem profund mișcați ascultînd această splendidă mu
zică populară și clasică. Pentru noi este o sărbătoare 
care va lăsa o urmă adîncă în inimile noastre, urmă 
de profund respect, sinceră prietenie și înțelegere re
ciprocă între partidele noastre. Aducem prinosul re
cunoștinței noastre deosebite dragului nostru prieten, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru vizita sa în R.S.S. 
Moldovenească. Apreciem această vizită ca un pas în
țelept, ca un act de politică clarvăzătoare, care a des
chis minunate relații între partea noastră a marii pa
trii sovietice, care se învecinează direct cu Republica 
Socialistă România. Aceasta va permite lărgirea con
tactelor și schimburilor în toate domeniile.

Poporul moldovean, întregul popor sovietic au primit 
cu multă bucurie această acțiune și au aprobat-o una
nim, văzînd în aceasta un semn al întăririi continue 
a prieteniei între partidele, popoarele și țările noastre.

Amabila invitație a tovarășului Ceaușescu de a vi
zita România ne-a dat posibilitatea de a vedea și a 
cunoaște de la sursă succesele, planurile dumneavoas
tră, minunatele perspective care se deschid, în conti
nuare, în opera de construire a societății socialiste 
dezvoltate. Nu pot să găsesc cuvinte acum pentru a 
exprima întreaga noastră admirație ; dumneavoastră 
vă cunoașteți mai bine succesele și realizările, dar tot 
ce am văzut, tot ce am auzit și am simțit aici vom 
povesti poporului nostru.

Doresc să spun, în două cuvinte, că ceea ce am 
văzut este o organizare a muncii, o tehnologie și un 
progres social care plasează realizările dumneavoastră 
la nivelul unei înalte civilizații. Am rămas cu impresii 
de neuitat despre sinceritatea și căldura cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni de oamenii muncii ro
mâni, despre sentimentele de • prietenie manifestate 
față de noi, despre zîmbetul sincer care ne-a înconju
rat. Am simțit peste tot că prietenii din România au 
cele mâi bune sentimente pentru noi.

Poporul sovietic s-a bucurat mult și a urmărit cu 
satisfacție căldura și cordialitatea pe care dumneavoas
tră, dragi prieteni, și poporul român ați manifestat-o 
la primirea conducătorului nostru de partid și de stat, 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, care vă este foarte re
cunoscător pentru aceasta.
(Continuare în pag. a III-a)

Luni, 6 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), care, la invitația to
varășului. Nicolae Ceaușescu. face o 
vizită de’ prietenie in țara noastră.

La convorbiri au participat tovară
șii Emil Bobu, membru al Comitetu
lui 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., Cor
nel Pacoste, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Au luat parte, de asemenea, Addul 
Mohsen Abu-Maizar, purtătorul de 
cuvînt oficial al O.E.P., șeful Depar
tamentului național și al organiza
țiilor populare. Yaser Abed Rabbo, 
șeful Departamentului informațiilor, 
și Talal Naji, șeful Departamentului 
culturii — membri ai Comitetului 
Executiv al O.E.P., Imad Abdin, re

prezentantul permanent al O.E.P. la 
București.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al
O. E.P. și-au exprimat profunda satis
facție pentru noua întîlnire, care se 
înscrie în cadrul bunelor relații de 
prietenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

In timpul convorbirilor s-a subli
niat că întărirea raporturilor dintre
P. C.R. și O.E.P. este în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii în Orientul Mijlociu și în 
întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au avut un schimb de 
păreri în probleme internaționale ac
tuale de interes comun, îndeosebi cu 
privire la evoluția situației din Orien
tul Mijlociu și căile de realizare a 
unei păci drepte și durabile, care să 
asigure și rezolvarea problemei po
porului palestinean, inclusiv crearea 
unui stat palestinean independent. în 
care poporul palestinean să-și poată 
organiza viața în mod liber, cores

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii 
partidului nostru pentru relațiile bune dintre Partidul 
Comunist Român și O.E.P. Doresc să adresez — și 
Ia acest dejun prietenesc — un salut cordial delega
ției O.E.P. conduse de președintele său, tovarășul 
Arafat.

Apreciez că discuțiile, schimbul de păreri pe care 
le-am avut corespund preocupărilor de a se ajunge 
la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu, la 
realizarea unei păci trainice și juste, care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, la soluționarea problemei 
pâlestinene — inclusiv la formarea unui stat pa
lestinean independent — și la asigurarea independenței 
și suveranității tuturor statelor din zonă. Ne pronun
țăm ferm pentru a se ajunge cît mai rapid la o ase
menea soluție și, în acest scop, considerăm că reluarea 
Conferinței de la Geneva, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a O.E.P., ar putea oferi o bază 
bună.

Totodată, noi dăm o înaltă apreciere rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și susținem pe deplin rezo
luția adoptată recent de aceasta, în care se propun căi 
concrete de soluționare a problemei pâlestinene.
(Continuare in pag. a III-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
5 »

Președintele Partidului Congresul Național Indian, 
Dev Kanta Barooah

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, luni dimineață, pe domnul Dev 
Kanta Barooah, președintele Parti

dului Congresul Național Indian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră. Oaspe
tele a fost însoțit de V. B. Raju, se
cretar general al partidului.

punzător aspirațiilor sale naționale 
legitime.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, ce caracterizează relațiile 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei.

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a ofe
rit un dejun în onoarea președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat.

Au participat tovarășii Mânea 
Mănescu. Emil Bobu. Ion Ioniță, Ște
fan Andrei, Cornel Pacoste. Constan
tin Vasiliu.

Au luat parte Addul Mohsen Abu- 
Maizar, Yaser Abed Rabbo, Talal 
Naji și Imad Abdin.

în timpul dejunului, care a decurs 
într-o ambianță de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și Yasser 
Arafat au rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Yasser Arafat

Vă rog să-mi permiteți să încep cuvîntul meu adu* 
cînd cele mai calde mulțumiri președintelui Ceaușescu, 
cel mai apropiat prieten al națiunii arabe și, în mod 
special, cel mai apropiat prieten al poporului pales
tinean. Nu vom uita niciodată poziția pe care a avut-0 
Excelența Sa, președintele Ceaușescu, poporul său, în 
toate situațiile grele prin care a trecut poporul nostru 
— ultima din încercările prin care a trecut poporul 
nostru fiind criza și conflictul din Liban, lucru care 
a fost deosebit de greu, de supărător pentru noi toți. 
Am putut ieși din această criză după ținerea confe
rințelor la nivel înalt de la Riad și Cairo, conferințe 
care au avut ca rezultat principal acordul de încetare 
a focului în Liban și normalizarea relațiilor dintre 
O.E.P., Siria și Egipt — așa cum fuseseră aceste rela
ții cu 20 de luni înainte de începerea conflictului. Con
siderăm că cele trei puteri reprezintă forțele de bază 
în confruntarea din Orientul Mijlociu. Așa cum v-am 
spus, Excelență, vă asigurăm din nou că vom face 
totul pentru a nu' ne amesteca în problemele interne 
ale vreunui stat arabi Niciodată nu vom uita acest 
sfat prietenesc al dumneavoastră.

In același timp vă pot informa că noi, ca forță re
voluționară, nu am luat arma în mînă pentru că ne-ar
(Continuare în pag. a III-a)

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
PiC.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, vicepreședinte al Consiliului
(Continuare în pag. a III-a)
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ÎNTREȚINEREA semănăturilor de toamna
RECOMANDĂRI ALE SPECIALIȘTILOR PRIVIND

ÎNTREPRINDEREA 
DE OSII Șl BOGHIURI 

DIN BALȘ
Prin autoutilare 

sporește 
zestrea tehnică

• APEI CARE BĂLTEȘTE PE UNELE SUPRAFEȚE
• FERTILIZAREA CULTURILOR CU ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE y

în această toamnă, însămînțarea 
griului și a altor culturi s-a făcut, 
pe cea mai mare suprafață, în limi
tele timpului optim și la un nivel 
agrotehnic ridicat. Dar însămînțările 
constituie doar primul pas spre ob
ținerea unor recolte mari. Există pă
reri potrivit cărora, la grîu, n-ar mai 
fi nimic de făcut pînă la recoltare. 
Oamenii de știință, cercetătorii, spe
cialiștii din agricultură sînt de pă
rere că și la această cultură sînt ne
cesare unele intervenții. Acestea tre
buie făcute ținîndu-se seama de sta
rea culturilor și mersul vremii. La 
indicația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, stațiunile de 
cercetări și specialiștii din unitățile 
agricole înregistrează și comunică 
periodic starea griului de toamnă 
pentru a se putea cunoaște evoluția 
fazelor de vegetație și stabili, pe a- 
ceastă cale, măsurile agrotehnice 
care trebuie aplicate. Ce concluzii se 
desprind în legătură cu vegetația 
griului ? Ce lucrări trebuie aplicate 
acestei culturi în sezonul rece ?

în legătură cu evoluția condițiilor 
agrometeorologice din această toamnă 
a făcut cîteva aprecieri tov. Ștefan 
Apetroaie, cercetător principal la In
stitutul de meteorologie și hidrolo
gie : După cum se știe. în alți ani, 
toamnele erau, de regulă, secetoase, 
ceea ce întîrzia atît răsărirea, cit și 
înfrățirea griului. In asemenea cor- 
diții, din lipsă de umiditate sufici
entă. plantele rămîneau, la începutul 
iernii, în 1—2 frunze. Cu totul altfel

se prezintă situația în acest an. Ex- 
ceptînd unele zone mai restrînse, 
grîul a fost însămînțat în teren cu 
umiditate suficientă. De asemenea, in 
perioada care a trecut de la încheie
rea acestei lucrări, cu excepția Dobto- 
gei și estului Bărăganului, umiditatea 
solului s-a menținut în limite favo
rabile, iar în unele locuri apa a fost 
chiar în exces. De asemenea, s-au în
registrat temperaturi destul de ridi
cate. Ca urmare, toate culturile însă- 
mînțate pînă la 20 octombrie au răsă
rit și înfrățit în totalitate. Cele însă- 
mînțate după această dată sînt în 
trei frunze, iar procesul de înfrățire 
este la început. în Ultima săptămînă, 
în cea mai mare parte a țării au 
fost mai multe zile cu lumină, ceea 
ce a permis călirea griului. întrucît 
starea de vegetație este bună, iar 
plantele au căpătat o rezistență mai 
mare, există condiții ca grîul să ier
neze bine. Se cer aplicate, în conti
nuare, unele măsuri menite să pro
tejeze culturile. îndeosebi în partea 
de nord și vest a Olteniei, pe unele 
suprafețe băltește apa. Sînt apoi 
culturi mai sensibile la boii, iar la 
altele se manifestă fenomenul 
îngălbenire a frunzelor.

In legătură cu lucrările 
buie executate la cultura 
făcut unele precizări tov. 
Gheorghe Sipoș, șef de secție la In
stitutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea : Con
stituie un fapt pozitiv că, în cea mai 
mare parte a tării. în funcție de data

de

care tre- 
grîului a 
dr. doc,

însămînțării, grîul a răsărit foarte 
bine, semănăturile sînt fără goluri, 
iar procesul de înfrățire este avansat, 
în ce privește lucrările de întreținere, 
în primul rînd trebuie acționat în ve
derea înlăturării apelor care băltesc 
pe unele semănături. In acest scop, 
trebuie săpate șanțuri și canale de 
scurgere. Este o acțiune de mare în
semnătate care nu trebuie aminată 
nici o zi deoarece ar putea duce ia 
spălarea azotului și pieirea plantelor. 
Ne putem aștepta ca și în zilele ce 
vor urma să cadă precipitații, ceea 
ce ar duce la extinderea băltirilor.

Specialiștii din unitățile agricole 
trebuie să urmărească, totodată, sta
rea griului de pe fiecare solă în 
parte. In ce privește dezvoltarea 
plantelor, se impun cîteva observații. 
Pe unele terenuri, frunzele de jos 
ale firelor de grîu au început să în
gălbenească. Această situație se da- 
torește faptului că, în această toam
nă. creșterea prea puternică a plan
telor însămințate de timpuriu. în 
condițiile ploilor frecvente care au 
spălat rezerva de nitrați din stratul 
superior, a dus la crearea unei „su
ferințe" a firelor de grîu, determi
nată de insuficienta azotului din 
sol. Analizele efectuate la unele sta
țiuni experimentale au arătat că in 
frunzele galbene lipsește azotul. Ce se 
poate face în acest caz ? In această 
perioadă aplicarea de îngrășăminte 
chimice este exclusă. Ele ar putea 
stimula creșterea imediată a plante
lor. ceea ce nu este de dorit. în al

doilea rînd — ploile sau apa rezul- • 
tată din topirea zăpezilor ar spăla 
și duce îngrășămintele în apele 
curgătoare, ceea ce ar fi o 
Iată de ce acum trebuie să 
pregătiri pentru fertilizare, 
liștii din unități au datoria 
troleze amănunțit starea

pagubă. 
se facă 
Specia- 
să con- 
fiecărei 

sole în parte, iar cele constatate să 
fie notate cu răspundere pe schița 
terenului respectiv. Aceasta va per
mite ca, în a doua parte a iernii, să 
se treacă la aplicarea diferențiată a 
îngrășămintelor cu azot. Este abso
lut necesar să fie cunoscute precis 
și din timp suprafețele care urmează 
să fie fertilizate cu prioritate, să se 
asigure cantitățile necesare de îngră
șăminte, să fie pregătită aparatura 
necesară administrării lor.

★
Se desprinde, așadar, concluzia că 

semănăturile de toamnă trebuie con
trolate cu atenție pentru a se putea 
lua cele mai potrivite măsuri în ve
derea protejării lor. Datoria specia
liștilor din unitățile agricole este de 
a cunoaște starea fiecărei sole, de a 
stabili porțiunile de pe care este ne
cesar să se evacueze apele care băl
tesc. Organizațiile de partid și con
ducerile unităților agricole trebuie 
să mobilizeze cit mai mulți oameni 
la săparea de șanțuri și canale de 
scurgere. Nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru a asigura obține
rea unor recolte mari de grîu în 
anul viitor.

La cunoscuta întreprindere de 
: osii și boghiuri Balș, sectorul auto- 
utilări cuprinde 97 muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Totuși, el nu este 
considerat nici pe departe ca „auxi
liar" sau complementar. Dimpo
trivă. așa cum apreciază inginerul 
Nicolae Ionescu, directorul între
prinderii, este un sector-cheie al 
producției. După cum am fost in
formați, pînă în luna decembrie 
planul a fost depășit aici cu peste 
15 milioane lei. La această notabilă 
realizare o contribuție însemnată a 
adus colectivul sectorului de care 
aminteam la începutul acestor rîn- 
duri. Șeful secției mecanic-șef auto- 
utilări, maistrul Marin Ionescu, îm
preună cu ing. Ion Șchiopu au 
semnat mai multe Inovații care 
au adus îmbunătățiri, bunăoară,

la presa hidraulică pentru rupt 
blumuri, la linia de forjare a osii
lor. Am stat de vorbă îndelung cu 
maistrul Marin Ionescu care este... 
al 17-lea angajat al intreprinderii. 
Ne-a vorbit cu pasiune despre 
munca lui și a celorlalți colegi ai 
săi. „De ce să mai importăm unele 
piese pe care le putem face și 
noi 1 — ne întrebam adeseori. Și 
s-au fabricat nu numai piese, ci 
mașini și utilaje după o concepție

proprie, ca de pildă presa de de- 
presare a osiilor, presa pentru 
marcat roți, linia de tratament 
termic la turnătorie, benzi pentru 
transportul și alimentarea strungu
rilor carusel și multe altele".

Acum, în acest sector se reali
zează alte utilaje de mare impor
tanță pentru „zestrea tehnică" a în
treprinderii. In fotografia alăturată 
un aspect din uzină. (Em. Rouă).

Ion HERȚEG

PRODUCȚIA DIN DECEMBRIE LA NIVELUL RITMULUI

întreprinderea 
de încălțăminte și mase 
plastice din Timișoara

DIN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI VIITOR

Tenacitatea celor hotărîți
să producă mai mult și mai bine

Colectivul întreprinderii de tractoa
re din Brașov a incheiat cele 11 luni 
ale anului cu rezultate remarcabile : 
depășirea planului fizic de producție 
cu 2 250 tractoare, creșterea peste 
prevederi a productivității muncii 
cu circa 3 300 lei pe angajat ș.a.

— Aceste realizări, ne-a spus 
ing. Gheorghe Nanu, directorul teh
nic al întreprinderii, sînt efectul unei 
activități rodnice, asidue, desfășu
rate de colectivul nostru pe parcursul 
întregului an. Ele au fost însă mai 
evidente în cursul acestui trimestru, 
ca urmare a aplicării unor măsuri ce 
vizează, de fapt, pregătirea temeinică 
a producției anului ce vine. Mă re
fer la dezvoltarea unor capacități de 
producție (unele predate în devans), 
la reconsiderarea unor fluxuri de fa
bricație, perfecționarea unor tehno
logii, la dotarea cu mașini și utilaje 
executate cu forțe proprii. Aceasta 
ne-a determinat să ne propunem 
pentru luna decembrie sarcini de 
plan mai mobilizatoare, la nivelul 
celor stabilite pentru luna ianuarie 
1977, să atingem în ultima lună a 
anului ritmurile de producție din pri
mul trimestru al anului viitor.

Am reținut cele spuse de directo
rul tehnic al întreprinderii și am 
căutat confirmarea lor în sectoarele 
de producție. Primul popas — mon
tajul general.

— în luna decembrie, apreciază 
ing. Constantin Bogdan, șeful secției, 
noi lucrăm, de fapt, în ritmul și la 
nivelul sarcinilor prevăzute pentru 
prima lună a anului viitor. Practic, 
vom monta și livra aproximativ ace
lași număr de tractoare.

Evident, acest ritm de producție 
este rezultatul unor măsuri — în pri
mul rînd organizatorice — luate aici 
încă cu 3—4 luni în urmă. Este 
vorba, în primul rînd, de organizarea 
celui de-al doilea schimb la atelierul 
de montaj al tractoarelor de 35—55 CP. 
„Această măsură, ține să precizeze 
șeful secției, ne-a permis să atingem 
încă de pe acum ritmul prevăzut pen
tru 1977“. O altă măsură constă in 
îmbunătățirea organizării activității 
în atelierul de rodaj și livrări, pină 
nu de mult foarte strangulat, pe 
echipe complexe, in locul echipelor 
formate din mecanici, vopsitori, mon- 
tori, cum era înainte. Rezultatul : 
recepționarea deosebit de exigentă, în 
luna noiembrie, a 400 de tractoare 
peste prevederi, cel mai înalt ritm 
atins pină acum.

Secția forje. Cînd aude despre ce 
anume este vorba, ing. Mihai Mălă- 
cea, șeful secției, ne zîmbește într-un 
anume fel.

— Să știți că noi considerăm un

lucru normal ca, în luna decembrie, 
să muncim la nivelul lunii ianuarie a 
anului viitor. De fapt, realizările 
noastre din noiembrie, ca și cele din 
decembrie, se situează în mod obli
gatoriu la nivelul sarcinilor primului 
trimestru din anul ce vine. Nici nu 
poate fi concepută altfel activitatea 
din această secție.

La forje, măsurile care au permis 
atingerea unor niveluri superioare sint 
atit de ordin tehnologic, cit și orga
nizatoric. O primă acțiune : trecerea 
fabricației a 85 repere din cele 90 
prevăzute de’pe ciocanele matrițoare, 
foarte încărcate și strangulate, pe 
maxiprese. Ciștigul este atît 
cantitativ, cît și calitativ ; 
metalul este gospodărit mai 
a doua acțiune : punerea la 
utilajelor și asigurarea lor 
ansamble și piese de schimb de re
zervă. Timpii de stagnare s-au re
dus în acest mod cu 80 la sută. A

mediul ziarului, colectivelor între
prinderilor mecanice din Mija, Plo- 
peni și Tecuci un apel de a livra 
fără întîrziere suhansamblele și repe
rele eu care contribuie la fabricarea 
tractoarelor grele.

Din măsurile Inițiate, din modul 
cum se muncește in aceste zile in 
toate secțiile, am desprins hotărîrea 
acestui mare și prestigios colectiv 
muncitoresc de a face totul pentru a 
asigura o bază solidă îndeplinirii 
planului pe anul viitor.

ÎNTREPRINDEREA

de ordin 
în plus, 
bine. O 
punct a 
cu sub-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteil'

200 de produse 
și sortimente noi

Printre unitățile industriale din 
județul Timișoara care au îndeplinit 
mai devreme sarcinile anuale ’ de 
producție se numără și întreprin
derea de încălțăminte și mase plas
tice „Victoria" din Timișoara. S-au 
creat astfel condiții ca in interva
lul de timp ce ne mai desparte de 
finele anului să fie livrate supli
mentar beneficiarilor interni și ex
terni. aproape 500 000 mp piele arti
ficială expandată și compactă, pre
cum și alte produse în valoare de 
peste 70 milioane lei. Concomitent 
cu aceste sporuri, care au la bază 
creșterea productivității muncii cu 
aproape 14 000 lei pe angajat, față 
de sarcina planificată, a .fost conti
nuu diversificată și înnoită gama 
sortimentală. Ca urmare. în acest an 
âu fost create și introduse în fabri
cație 67 modele noj de încălțăminte 
„Arta Guban", aproape 70 modele 
noi de marochinărie, numeroase ti
puri de corpuri de iluminat, acceso
rii metalice etc., însumînd în total 
peste 200 de produse și sortimente 
noi. (Cezar Ioana).

specifice a mașinilor și utilajelor —

La întreprinderea 
de tractoare din Brașov

treia acțiune : încălzirea și încărcarea 
cuptoarelor cu țagle, la fiecare în
ceput de săptămînă, se asigură din 
cursul nopții de duminică. în felul 
acesta, formațiile de 
începe activitatea din 
la orele 7 în fiecare zi

Un ultim popas : 
greu.

— Deși activitatea secției noastre 
este întrucîtva mai complexă, ne-a 
spus tov. Ion Socol, secretarul comi
tetului de partid pe secție, în 
sensul că producem tractoare gre
le, la fabricația cărora concură 
mulți colaboratori, putem afirma că 
ritmul prevăzut pentru ianuarie 1977 
este atins încă de pe acum — și a- 
ceasta, datorită măsurilor pe care 
le-am luat din vreme.

— Una din cele mai eficiente mă
suri. a completat președintele comi
tetului sindicatului, tov. Clement 
Ortelecan, o constituie raționalizarea 
fluxului de fabricație a tractoarelor 
de 180 CP. Concret, am mutat rodajul 
într-un spațiu nou. ceea ce a permis 
ca în locul rămas liber să se orga
nizeze montajul în flux al tractoare
lor, să fie amplasate linii de fabrica
ție. Deci, tractoarele de 180 CP se 
realizează și ele acum intr-un flux 
continuu, bine pus la punct.

La plecare, cei doi interlocutori 
ne-au rugat să adresăm, prin inter-

lucru își pot 
plin. încă de 
de luni.
secția tractor

Problema reducerii greutății 
cu efect direct asupra economisirii și valorificării superioare a meta
lului și, ca un corolar, asupra diminuării cheltuielilor materiale — a 
fost subliniată cu putere la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 
a.c. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în cuvîntarea rostită la ple
nară : „Pe baza unui calcul — desigur, incomplet — se pare că noi con
sumăm in construcția de mașini 35—40 milioane tone de metal. O re
ducere a greutății specifice de numai 10 la sută înseamnă 3,5—4 mi
lioane tone de metal pe cincinal".

Din indicațiile secretarului general al partidului reiese cu claritate 
caracterul complex și cuprinzător al acestei sarcini deosebit de impor
tante pentru economia națională, la înfăptuirea căreia trebuie să-și 
aducă întreaga contribuție cercetătorii, proiectanții și producătorii din 
industria constructoare de mașini. Cum se acționează concret in acest 
domeniu, care sint rezultatele obținute și cele scontate a se înregistra 
în viitor prin reducerea consumului de metal, greutății specifice a agre
gatelor și utilajelor produse ? — iată tema „mesei rotunde" organizate 
la întreprinderea Constructoare de mașini din Reșița.

DE COMPONENTE 
ELECTRONICE PASIVE DIN CURTEA DE ARGEȘ 

Economii valutare 
prin reducerea importului

întreprinderea de componente 
electronice pasive din Curtea de 
Argeș, unitate unică în multe 
privințe în țară, se află în al 
treilea an de producție. Din ca
talogul de produse al acestei 
tinere unități spicuim : rezistoa- 
re fixe peliculare sau termi- 
stoare bobinate de uz gene
ral, rezistoare cu peliculă me
talică de uz profesional, con
densatoare ceramice. Folosi
rea acestor componente și 
a altora 
domenii 
tehnicii 
foniei 
turii 
După 
mâți, colectivul unității 
milat 42 de materii prime și ma
teriale care se importau ante-

Și 
de

ceramice, 
componente 

vizează 
ale 
de
televiziunii, 
măsură și 

cum am fost

diversele 
electronicii 
calcul.

și 
radio- 

apara- 
control. 

infor- 
a asi-

rior, reprezentînd 3 milioane lei 
valută, a asimilat și reproiectat 
noi produse (amplificatorul de 
citire, comutatorul flotant și co
mutatorul de masă etc.) diminu- 
Indu-se și prin aceasta efortul 
valutar cu 12 milioane lei. Uni
tatea este dotată cu utilaj și echi
pament care permite aplicarea 
unor tehnologii dintre cele mai 
moderne. Puncte de control in- 
terfazice, cu o aparatură adec
vată de măsură și control, preîn- 
tîmpinâ apariția defectelor, ga
rantează producția la indici de 
fiabilitate ridicați. La comanda 
beneficiarilor, grupul de cerce
tare și reproiectare al întreprin
derii execută repere de produc
ție mică In laboratoarele pro
prii. (Gheorghe Cirstea).

Redacția : Metalul constituie, firesc, 
materia primă de bază în întreprin
derea reșițeană și gospodărirea lui 
judicioasă constituie și aici o proble
mă de prim ordin...

Ing. Ovidiu Suteanu : Colectivul 
nostru are bune rezultate in această 
direcție. In 11 luni s-au econo
misit pe ansamblul intreprinderii 
451 tone metal. Dar. mai elocvent 
pentru ilustrarea efectelor practice 
ale acțiunii de valorificare superioa
ră a metalului este faptul că, față 
de anul 1975, pentru a realiza pro
duse în valoare de 1 milion lei (pre
țuri comparabile), in acest an utili
zăm cu 21,4 la sută mai puțin metal.

Redacția : Căror factori se dato
rează această scădere accentuată a 
consumului de metal ?

Ing. Ovidiu Suteanu : In primul 
rînd, consider că înnoirea rapidă a 
producției din acest an a contribuit 
decisiv la aceasta. Noile produse 
sînt mai complexe, dar, în același 
timp, greutatea lor specifică este 
mai mică, produsele înglobează mai 
puțin metal. In al doilea rînd. teh
nologiile de - ■ - 
produselor au fost gindite în așa fel 
îneît să se consume mai puțin metal, 
în al treilea rind, în procesul de 
execuție am reușit să ne încadrăm 
mai bine in normele tehnice și cali
tative. fapt ce a dus la economii.

Redacția : De cine depinde reali
zarea unui produs suplu, ușor, dar 
cu performanțe superioare ?

Ing. Otto Nowy : Macheta, desenul, 
cotele finale ale oricărui agregat sau 
utilaj sint stabilite în cadrul insti
tutului de.cercetare afiliat intreprin
derii. Dar mult mai important este 
de cine depinde proiectarea unui 
produs cu greutate specifică mică. 
Materialele aflate la dispoziție, teh
nologia posibilă de aplicat in uzină, 
condițiile de exploatare a produsului 
finit sînt tot atiția factori care in
fluențează 
acestuia.

Redacția : 
că între un _ _ 
tul mai greu, dar 
sigură, beneficiarii 
lea...

Ing. Otto Nowy : 
însă, cei care

fabricație ale tuturor

decisiv asupra „siluetei"

Există uneori părerea 
agregat mai ușor și al- 

cu o funcționare 
il aleg pe al doi-

perfect adevărat. 
Împărtășesc acest

Părăsim șoseaua ce leagă 
Satu Mare de Baia Mare și 
ne îndreptăm spre Poiana 
Codrului. Răsfirată între 
culmile domoale ale mun
ților. așezarea, un sat frumos 
ca toate celelalte întîlnite în 
cale, ne surprinde prin agi
tația neobișnuită de pe u- 
lițe. Peste tot întîlnim, în
tr-un necontenit du-te-vino, 
oameni grăbiți. tineri, 
foarte mulți tineri. „Este 
ora schimbului doi la fa
brică" — ne lămurește un 
localnic.

La intrarea în fabrică — 
o unitate modernă, cu hale 
noi, luminoase — citim pe- 
una din cutiile pregătite 
pentru expediție : „Made 
in Romania. Poiana Co
drului". Nu știm ce rezo
nanță are în alte limbi 
„Poiana Codrului", dar vă- 
zînd destinația produselor 
am înțeles că „Poiana Co
drului" nu este numai o 
marcă deosebită, din ce în 
ce mai căutată, ci. mai ales, 
o preferință. în prezent, cu
pele de finețea cristalului, 
vazele, paharele, bijuteriile 
ornamentale cu reflexe ru
binii sau de culoarea safiru
lui, fabricate aici, sînt cu 
adevărat din ce în ce mai 
solicitate. Și mai apreciate. 
Dovada : planul la export 
pe întregul an este de pe 
acum depășit cu 40 la sută!

Aici, în inima munților, 
fabrica cu sute de mun
citori a devenit inima 
satului Poiana Codrului. Și 
a tuturor satelor din jur. 
O inimă tînără. viguroasă, 
care bate de... 175 de ani.

...11 ascultăm pe pensio
narul Mihai 
a muncit o 
că : întîi ca 
ani — apoi 
apoi ca director : „Sînt de 
16 ani la pensie. Dar fa
brica a rămas pentru mine 
casa mea. Pe care am moș- 
tenit-o de la stră-străbumi 
noștri".

Primele dovezi despre 
existenta fabricii de sticlă 
de aici datează din anul 
1801. De-a lungul anilor, 
fabrica a fost arendată, 
rind pe rînd, mai multor 
bogătași. La începutul a- 
cestui secol lucrau 
circa 300 de muncitori, 
tr-un întreg secol nu 
schimbase nimic : nici 
pronul în care erau cup-

toarele, nici profilul 
ducției — borcane și 
migene, nici mizeria 
care trăiau muncitorii. în 
1926 patronul închide fa
brica, lăsind sute 
citori fără piine. 
pînd firul unei 
industriale cu
După război. în 1945, în fe
bruarie, un grup de munci
tori ia inițiativa de a o re
deschide. Pînă în 1948 ur
mează o perioadă deosebit 
de grea. Luni de-a rindul, 
muncitorii nu puteau primi

de mun- 
întreru- 

existențe 
tradiție.

și germani, uniți într-o 
cooperativă industrială". 
Fabrica a fost naționaliza- 

» tă și am numit-o „Victo
ria muncii"...

...Alt nume mai potrivit 
nici că se putea ! Fabrica 
a supraviețuit pentru că 
oamenii credeau in mun
că, in victoria ei. Vechile 
instalații industriale au re
născut din sudoarea efor
turilor tuturor muncitori
lor. Prin 1962, cînd s-a 
propus dezafectarea unită
ții, dată fiind lipsa ei de

Dinastiile 
muncitorești

de la ..Victoria 
muncii

Span, om care 
viață în fabri- 
ucenic — la 12 
ca muncitor,

aici
In
se 

șo-

salariul. „îmi aduc amin
te, ne spune pensio
narul, că într-o perioadă 
s-a făcut plata în natură: 
adică în borcane și dami
gene pe care le luam in 
spinare și colindam prin 
satele învecinate pentru a 
le vinde și a face rost de 
pîine și slănină". Omul zîm
bește. Se uită în jur, la cei 
prezenți — secretarul comi
tetului de partid, președin
tele sindicatului, un mai
stru...

„Vă mal amintiți ce-am 
pățit atunci ? Trece ziua 
de 11 iunie 1948 și aflăm 
despre naționalizare. Ve
deam noi că nimeni nu ne 
bagă în seamă. Am hotărît 
atunci să mergem noi la 
județeană de partid, la 
Satu-Mare. Ne-am prezen
tat acolo un grup de cinci 
muncitori și le-am spus : 
„Păi. ce faceți, tovarăși ? 
De ce nu veniți cu națio
nalizarea ■“
drului ? 
muncitori

și la Poiana Co- 
Lucrăm acolo 

români, maghiari

rentabilitate, muncitorii 
și-au spus din nou cuvîn- 
tul : „Dacă sînt oameni 
care doresc ca și noi 
rentabilitatea, să vină aici, 
la Poiana Codrului, să 
găsim soluțiile potrivite". 

...Și, într-adevăr, în scurt 
timp. în urma unor inves
tiții, dar mai ales prin 
totala dăruire in muncă a 
muncitorilor de aici, fa
brica se modernizează și se 
rentabilizează. Producția a 
început să crească și să se 
diversifice. Fabrica produce 
acum, în cea mai
parte, articole de menaj 
și corpuri de iluminat 
produse căutate atît 
țară, cît și peste hotare, 
fiecare an sporește volu
mul beneficiilor- Oamenii, 
în cea mai mare parte ti
neri — 
de 23 
din ce 
cîștigă 
fabrică 
ră cîteva blocuri de 
ințe. In anii următori

mare 
fin
in 

Cu

- vîrsta medie este 
de ani — muncesc 
în ce mai bine și 

mai bine. Pe 
au început să

lîngă 
apa- 

locu- 
li se

vor adăuga altele. în sat 
s-a construit o școală nouă, 
un dispensar nou, cu apa
ratură modernă. Sînt, . desi
gur, toate acestea „noi vic
torii ale muncii".

Dar cine sînt creatorii 
frumosului „de Poiana Co
drului", admirat pe atîtea 
meridiane ?

— Toți sîntem de aici, 
din sat, sau din împreju
rimi, aflăm de la tovarășul 
Tanofner loan, directorul 
unității. Practic, în fiecare 
casă din localitatea noastră 
există 1-2-3 persoane an
gajate în fabrică. Mulți, 
foarte mulți sînt din moși 
și strămoși lucrători la fa
brica de sticlă. Zilele tre
cute a venit aici un grup 
de copii cărora li s-a dat 
cravata roșie de pionier. 
Și eu am legat cravata 
unui băiețel și l-am între
bat : tu ce vrei să te faci 
cind vei fi mare ? „Sticlar 
— mi-a răspuns. La fel c* 
tata, la fel ca. bunicu".

Intr-adevăr, ștafeta aces
tei meserii se transmite de 
multe generații : pensiona
rul Mihai Șpan a fost adus 
în fabrică de către tatăl 
său și își amintește că o 
vreme l-a avut coleg pe... 
bunicul său ; acum, băia
tul și fata lui i-au luat lo
cul. Koza Melchior a lu
crat în fabrică împreună 
cu tatăl său. iar acum 
preună cu fiul, care 
strungar. Maria Varna 
angajată de 21 de ani 
(tatăl și ' 
sticlari) 
preună 
săi.

Sînt 
rești pentru care .. 
muncii" reprezintă un bla
zon. Blazon onorat de în
tregul colectiv cu cinste și 
dăruire muncitorească, bla
zon care se bucură de 
înaltă apreciere. După cum 
s-a anunțat, pentru contri
buția deosebită adusă la 
dezvoltarea industriei u- 
șoare și participarea acti
vă la opera de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, colec
tivului acestei întreprinderi 
I s-a conferit simbătă, prin 
Decret prezidențial, „Or
dinul Muncii" clasa I.

Viorel 
Octav

im- 
este 
este 
aici 
fost 
im

bunicul ei au
și muncește 

cu doi băieți ai
dinastii muncito-

„Victoria

SALAGEAN 
GRUMEZA

tăzt mai ușoare cu două-trei tone 
față de capetele de serie. Boghiurile 
din seriile noi sînt mai ușoare cu 4 
tone. La motoarele de locomotive se 
reduce greutatea specifică de Ia 
9 kg/CP la 5 kg CP, în cazul moto
rului tip R-251.

Redacția. După 
numeroase 
echilibrului între 
nice și gabarite.

Ing. Ovidiu Suteanu : O analiză 
exigentă a activității din întreprin
dere a dovedit că dispunem încă de 
numeroase rezerve în ceea ce pri
vește economisirea metalului. De 
altfel, pentru a ne încadra în nor
mele de consuni ale anului viitor.

cazuri
cîte observăm, în 
ați găsit „cheia" 
performanțe teh-

hotărît pentru îm-buie să acționăm 
bunătățirea lui substanțială.

Redacția : Ce posibilități există în 
acest sens ?

Ing. Onoriu Nicolaescu : In urma 
reanalizării tuturor 
pentru produsele din 
Viitor, prin reașezarea 
croire îndeosebi, am 
cluzia că se pot economisi pe an
samblul întreprinderii circa 9 000 
tone metal. Unele din posibilitățile 
de economisire a metalului se află 
în mina furnizorilor de materii pri
me. Să dau numai două exemple : 
dacă tabla silicioasă s-ar livra in ru
louri, coeficientul ei de utilizare s-ar 
ridica cu circa 30 Ia sută ; dacă in

tehnologiilor 
planul anului 
planurilor de 

ajuns la con- 
pe 

circa

Cum economisesc metalul
marii consumatori de metal
LA MASA ROTUNDA A „SCÎNTEII“, ORGANIZATĂ

Șl PROPUNERI PRIVIND REDUCEREA GREUTĂȚII SPECIFICE A MAȘINILOR 
Șl UTILAJELOR

LA I.C.M. REȘIȚA, OPINII

punct de vedere uită că aceiași be
neficiari optează pentru produsul 
mai ușor in cazul unor mașini sau 
agregate cu aceleași performanțe, 
din motive lesne de înțeles — trans
port și montaj mai lesnicioase, 
structură de susținere mai ieftină. 
Fiabilitatea a devenit in ultimul 
timp o clauză contractuală pentru 
majoritatea produselor realizate la 
întreprinderea constructoare de ma
șini din Reșița. Iată de ce una din 
principalele preocupări ale institu
tului constă în găsirea soluțiilor 
pentru micșorarea greutății specifice 
a mașinilor, utilajelor și agregatelor 
fabricate în uzină, in condițiile ridi
cării performanțelor și parametrilor 
tehnici. Turbinele hidraulice sînt as-

trebuie să folosim cu 9 600 tone mai 
puțin metal. Ca atare, nu ne mai pu
tem permite să fabricăm produse 
greoaie, dimensionate nerațional.

Ing. Onoriu Nicolaescu : Odată cu 
reducerea greutății specifice a pro
dusului (prin proiect) trebuie acțio
nat cu maximă răspundere (prin 
tehnologie), pentru a ajunge la efec
tul dorit — economisirea metalului. 
Căci, trebuie să recunoaștem, exis
tă serioase rezerve nevalorificate, 
ilustrate de indicele încă redus de 
utilizare a metalului. Chiar dacă ți
nem seama de faptul că întreprinde
rea are un profil complex de fabri
cație, realizînd multe unicate, că pro
ducția sectoarelor calde coboară se
rios acest indice, in anul viitor tre-

secțiile de laminoare din metalurgie 
s-ar face și debitarea, laminatele 
fiind astfel livrate la dimensiunile 
de fabricație, coeficientul de utili
zare ar crește cu circa 5—10 la sută.

Vasile Buza : Și sectoarele 
direct în acțiu-

Ing. 
calde sînt implicate 
nea de reducere a greutății specifice 
a mașinilor 
misire a 
unificarea 
realizarea 
ristici superioare constituie o preo
cupare permanentă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor care lu
crează în acest sector al întreprin
derii. Știm că economisirea metalu
lui în construcția de mașini este un 
proces care începe cu turnarea. Ale
gerea celor mai adecvate forme de 
turnare, turnarea cu adaosuri mini
me, limitarea nivelului de metal li
chid turnat in piesă ș.a. vor contri
bui la economisirea celor 9 600 tone 
de metal in anul viitor.

Redacția : Normele de consum 
pentru produsele anului viitor sînt 
cunoscute. încadrarea în aceste nor
me asigură și economia de metal 
prevăzută a fi realizată în întreprin
dere ?

Francisc Stocsek : Urmărirea ope
rativă a consumurilor, luarea unor 
măsuri imediate in cazul depășirii 
normelor stabilite constituie mijlocul 
cel mai eficient pentru încadrarea 
în consumurile normate. In anii tre- 
cuți însă, nu toate produsele din 
nomenclatorul întreprinderii au fost 
acoperite cu norme, ceea ce a dat 
posibilitatea practicării unor consu
muri necomparabile. La turbine, 
normele nu au fost în acest an in
dividualizate pe produs, ci s-a sta
bilit o normă de consum medie. în- 
trucît uzina produce o gamă lar
gă de turbine, cu toate mă
surile tehnice și organizatorica 
luate, nu ne-am putut încadra în 
norma stabilită, deoarece in struc
tura de fabricație au predominat 
turbinele de puteri mici. Pentru anul 
viitor 
este

loan 
rioară 
concentrează atenția întregului 
lectiv de muncitori și specialiști din 
întreprindere, a cercetătorilor și pro- 
iectanților din institut. Organizația 
de partid, comisiile pe probleme ac
ționează cu fermitate pentru stimula
rea inițiativei și capacității de crea
ție tehnică a colectivului, pentru în
tărirea spiritului gospodăresc și dez
voltarea unei puternice opinii de 
masă în această direcție, pentru ca 
în anul 
stanțial

și agregatelor, de econo- 
metalului. Iată de ce 
mărcilor de oțeluri și 
unor oțeluri cu caracte-

norma de consum Ia turbine 
individualizată pe produs.
Lazăr : Valorificarea supe- 
și economisirea metalului 

co-

care vine să reducem sub' 
consumurile de metal.

La masa rotundă au participat : lng. Otto 
Institutului de cercetări și proiectări pentru 
tic ; Ovidiu 
laescu, șeful 
Vasile Buza, 
toare calde ; 
loan Lazăr,

Nowy, director tehnic al 
echipament hidroenerge- 

Suteanu, inginer-șef al întreprinderii, ing. Onoriu Nico- 
atelierului de proiectări pentru prelucrări la rece ; ing. 
șeful atelierului de proiectări de tehnologii pentru sec- 
Francisc Stocsek, tehnician în biroul norme de consum ; 
locțiitor al secretarului comitetului de partid din uzină.

Masă rotundă realizată de 
Dan CONSTANTIN și 
Nicolae CATANA
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Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui

Yasser Arafat
(Urmare din pag. I)
După părerea noastră. Instaurarea 
unei păci juste și trainice în O- 
rientul Mijlociu, soluționarea pro
blemei palestinene — inclusiv a 
constituirii unui stat palestinean 
independent — trebuie să se tacă 
în cadrul O.N.U. cu garanțiile aces
tui for al popoarelor care oferă cel 
mai bun cadru pentru soluționarea 
problemelor păcii și securității tu
turor națiunilor.

Aș dori, de asemenea, să exprim 
satisfacția noastră pentru încetarea 
luptelor din Liban și speranța că 
aceasta va duce la soluționarea de 
către libanezii înșiși a problemelor 
lor, fără nici un amestec din afară. 
Noi considerăm că un stat libanez 
independent, puternic și democra
tic corespunde intereselor poporu
lui libanez, ale tuturor țărilor ara
be, ale statelor din întreaga lume, 
ale cauzei păcii în general.

încă o dată, doresc să menționez 
că poporul nostru, Partidul Comu
nist Român, România vor acorda

Toastul tovarășului

Ivan Ivanovici Bodiul

la dineu
(Urmare din pag. I)

Sîntem mîndri de succesele po
porului român, sîntem bucuroși de 
faptul că Republica Socialistă 
România, Partidul Comunist Ro
mân, conducerea P.C.R. și eminen
tul militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se 
bucură de un mare orestigiu și 
autoritate în lume, este un mare 
și important conducător. Noi, oa
menii sovietici, sîntem bucuroși de 
aceasta. Vreau să spun drept, sîn
tem foarte fericiți că avem un a-

Îmbunătățind controlul îndeplinirii hotărîrilor 
obținem rezultate practice superioare

în contextul preocupărilor Comi
tetului municipal de partid Turnu 
Măgurele pentru perfecționarea con
tinuă a stilului de muncă — cerință 
a creșterii eficientei activității poli- 
tico-organizatorice — se înscrie 
și îmbunătățirea permanentă a con
trolului îndeplinirii sarcinilor. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organizarea controlului 
constituie „latura cea mai impor
tantă a activității, căreia trebuie 
să-i consacrăm întreaga preocupare 
de fiecare zi, de fiecare ceas", 
impunind „să lichidăm complet for
malismul in executarea contro
lului, să facem să se înțelea
gă clar că controlul inseamnă stabi
lirea măsurilor de îmbunătățire a 
muncii". în spiritul indicațiilor con
ducerii partidului, la nivelul comi
tetului municipal de partid s-a în
tocmit un plan de control colnun 
— al organelor de partid, de stat, 
de masă și obștești. în felul acesta 
realizăm un sistem unitar, cali
ficat și eficient de urmărire a în
deplinirii sarcinilor, o cuprindere de 
ansamblu a problemelor majore, 
avînd totodată posibilitatea să pre
gătim din timp fiecare control și 
studiu, fiecare analiză. Planul pre
vede, între altele, realizarea de că
tre colective alcătuite din membri ai 
biroului și activului de partid a circa 
1—2 controale pe an în unitățile ecp- 
nomico-sociale și întocmirea de stu
dii pe baza concluziilor desprinse.

In consens cu aceste indicații, pre
gătirea fiecărei acțiuni de control se 
face, de regulă, cu multă atenție : 
se stabilește tematica de studiu, se 
instruiește temeinic colectivul care 
urmează să se deplaseze etc. Ca ur
mare, în efectuarea analizei și con
trolului avem în vedere nu atît cu
legerea de cifre și fapte, cît mai ales 
solutionarea problemelor urmărite, 
acordarea unui ajutor concret la 
fața locului. Bineînțeles, acolo unde 
apar probleme deosebite, colectivele 
noastre rămin o perioadă mai înde
lungată pentru a analiza mai pro
fund cauzele și a ajuta practic Ia 
aplicarea măsurilor de îmbunătățire. 
Așa s-a întimplat. spre exemplu, la 
combinatul de îngrășăminte chimice 
și la fabrica mixtă de industrie lo
cală. 

întregul sprijin eforturilor pentru 
soluționarea pașnică a problemei 
din Orientul Mijlociu, luptei po
porului palestinean pentru a-și asi
gura rezolvarea problemelor sale 
corespunzător năzuințelor proprii, 
pentru autodeterminare, pentru 
constituirea unui stat independent, 
cu care dorim să dezvoltăm în vii
tor relații prietenești.

Doresc să toastez pentru o cola
borare strînsă între Partidul Co
munist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, între po
porul român și poporul palesti
nean !

Urez poporului palestinean și 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei succes în realizarea obiec
tivelor privind formarea unui stat 
palestinean independent, liber și 
democratic !

In sănătatea președintelui O.E.P., 
tovarășul Yasser Arafat, și a celor
lalți tovarăși și prieteni palesti- 
neni !

Pentru pace și colaborare I 
(Aplauze).

semenea prieten și că în dumnea
voastră avem un vecin și un frate 
— poporul român.

Vreau să exprim profunda mea 
recunoștință tovarășului Ceaușescu 
pentru amabilitatea, pentru atitu
dinea apropiată față’de republica 
noastră, față de noi.

Vă invit să toastăm cu toții în 
sănătatea și pentru mulți ani ai 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România !

Pentru succesele întregului po
por român, în înflorirea patriei 
dumneavoastră ! (Aplauze).

Organizația de partid și consiliul 
oamenilor muncii de Ia combinat au 
mobilizat și îndrumat mai bine 
eforturile colectivului — care a reușit 
astfel evidente îmbunătățiri în orga
nizarea producției, în folosirea ma
șinilor și a forței de muncă etc. în 
consecință. în 10 luni aici s-a realizat 
o producție suplimentară de peste 50 
milioane lei. Fiind luate în continua
re măsuri operative pentru înlătu
rarea defecțiunilor, pentru aprovizio
narea ritmică cu materii prime și 
lichidarea absențelor nemotivate, s-au 
creat premisele necesare ca. pină la 

la Turnu Măgurele
sfirșitul anului, să se obțină un im
portant spor de producție. întrucit 
combinatul este cea mai mare uni
tate economică a municipiului 
și propunindu-ne adincirea caracte
rului concret al controlului îndepli
nirii sarcinilor, un activist al comi
tetului municipal de partid se află în 
fiecare zi aici, iar un secretar al co
mitetului municipal răspunde direct 
de buna desfășurare a muncii in a- 
ceastă unitate

Bune rezultate a dat și metoda so
licitării periodice de rapoarte asupra 
realizării unor hotăriri și măsuri de 
la membrii organelor de partid și de 
la alte cadre cu atribuții în înfăp
tuirea sarcinilor economice. în 
activitatea noastră a devenit o re
gulă ca in plenare, ședințe de birou 
sau secretariat, cadrele de partid și 
de stat cu funcții de răspundere in 
unitățile economice și sociale să in
formeze periodic cum se ocupă de 
îndeplinirea sarcinilor de care răs
pund. Astfel de informări au fost 
făcute de organizațiile de partid de 
la secția de gospodărie comunală și 
locativă, cooperativa meșteșugăreas
că „Munca colectivă", fabrica de 
conserve etc. De asemenea, în șe
dințele de secretariat, secretarii co

(Urmare din pag. I)
plăcea războiul. Am luat arma în 
mînă pentru că sîntem un popor 
nedreptățit, un popor alungat din 
căminul său, pentru că scopul nos
tru principal este stabilirea păcii 
pe pămîntul păcii. Din această 
cauză ne îndreptăm întotdeauna 
spre cei mai apropiați prieteni ai 
noștri pentru a fi ajutați în aceas
tă problemă. De aceea, întotdeau
na urmărim cu interes rolul con
structiv al celui mai drag prieten 
al nostru, președintele Ceaușescu, 
pentru stabilirea unei păci trainice 
pe acest pămînt, în special în zona 
Orientului Mijlociu. Sîntem con
vinși că relațiile dintre noi, dintre 
poporul nostru și dintre poporul 
român, condus cu înțelepciune de 
președintele Nicolae Ceaușescu, se 
vor dezvolta în mod continuu.

Noi nu putem decît să mențio
năm plini de bucurie ajutoarele 
neprețuite pe care le dă poporului 
palestinean România, poporul ro
mân, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Printre ultime
le acțiuni deosebite ale României 
trebuie să menționez acțiunea sa

Vizita tovarășului I. I. Bodiul9
Luni dimineața, tovarășul I. I. Bo

diul, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, împreună cu 
persoanele cu care se află in țara 
noastră au vizitat două din cele mai 
importante unități industriale ale ju
dețului Brașov — uzinele de autoca
mioane și de tractoare.

Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șii Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., Constan
tin Dăscălescu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A participat V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București.

La uzina de autocamioane s-a luat 
cunoștință de evoluția acestei mari 
unități, precum și de perspectivele 
sale de dezvoltare. De asemenea, 
gazdele au prezentat rezultatele obți
nute de colectivul brașovean în ridi
carea permanentă a performanțelor 
tehnice ale autocamioanelor, preocu
pările pentru diversificarea continuă 
a gamei de autovehicule.

mitetului municipal de partid ra
portează trimestrial despre modul 
cum s-au ocupat de realizarea mă
surilor stabilite pentru domeniul pe 
care il coordonează, precizindu-se 
totodată și acțiunile care trebuie 
întreprinse în continuare pentru fi
nalizarea acestora. La fel. în ple
nare, biroul comitetului municipal 
dc partid prezintă informări privind 
stadiu] înfăptuirii hotărîrilor și mă
surilor adoptate, precum și neajun
surile ce se mai manifestă, sarcinile 
curente și de perspectivă. O aseme
nea modalitate de lucru am extins-o 

și la comitetele și organizațiile de 
partid din întreprinderi și instituții. 
In felul acesta am reușit să antre
năm mai larg organele și organiza
țiile de partid, activele obștești, ca
drele de specialitate, să folosim me
todele. cele mai adecvate pentru an
trenarea comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii la organizarea și 
controlul înfăptuirii sarcinilor.

Eficiente s-au dovedit și analizele 
efectuate de secretariatul comitetu
lui municipal de partid la fața locu
lui. în unitățile economice unde. îm
preună cu comitetele de partid, s-a 
acționat în direcția finalizării deci
ziilor. Asemenea analize au fost or
ganizate la cooperativele agricole 
din comunele Islaz și Ciuperceni. si
tuate pe raza municipiului, unde se 
manifestau deficiențe în folosirea ra
țională ă pămîntului. in realizarea 
sarcinilor de plan din zootehnie. Mă
surile luate pe baza concluziilor unui 
control efectuat de un colectiv larg, 
alcătuit din activiștii noștri și spe
cialiști de la direcția agricolă, s-au 
concretizat, într-o perioadă relativ 
scurtă, prin gospodărirea mai judi
cioasă a pămîntului. asigurarea unor 
cantități sporite de furaje și reali
zarea sarcinilor in sectorul zootehnic. 

din „Comitetul celor 20“, cînd a 
avut un rol constructiv și de bază 
în adoptarea unanimă a ideii că 
trebuie constituit un stat indepen
dent palestinean. Fără îndoială că 
vă asigurăm că vom dezvolta cu 
președintele României, cu poporul 
român, relații după ce vom avea 
un stat propriu.

Știm că avem multe lucruri de 
făcut, că eforturile pe care trebuie 
să le depunem sînt grele. Dar nu
mai prin eforturi proprii — cum 
spunea președintele Ceaușescu — 
și sprijinul prietenilor noștri, în 
fruntea cărora se află întotdeauna 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
vom ajunge la realizarea scopului 
nostru suprem.

Aș propune să ridicăm o cupă 
pentru prietenia care există între 
popoarele noastre !

Pentru sănătatea și fericirea 
președintelui Ceaușescu, cel mai 
apropiat și cel mai scump prieten 
al poporului palestinean !

In cinstea Partidului Comunist 
Român !

Pentru acel popor minunat apro
piat poporului nostru — poporul 
român ! (Aplauze).

La uzina de tractoare au fost pre
zentate citeva din realizările acestei 
prestigioase unități, relevîndu-se că 
pînă în prezent au fost produse 35 
de modele de tractoare în zeci de 
variante, larg apreciate pentru per
formanțele lor și nivelul înalt de uti
litate in lucrările agricole și în cele 
de pe șantierele de construcții ale 
tării, fiind și exportate în peste 80 
de țări ale lumii.

Oaspeții au avut cuvinte de apre
ciere pentru rezultatele obținute de 
colectivele celor două unități vizita
te. pentru nivelul lor ridicat de do
tare tehnică.

Tovarășa Claudia Bodiul a vizitat, 
în cursul dimineții de luni. Fabrica 
de confecții și tricotaje din Brașov, 
fiind însoțită de tovarășa Maria Gro
za. membră a Biroului Consiliului 
Național al Femeilor.

Oaspeții din R.S.S. Moldovenească 
au vizitat, în încheierea călătoriei în
treprinse la Brașov, marele magazin 
universal dat recent în folosință în 
centrul municipiului.

(Agerpres)

îndeplinind indicațiile și instruc
țiunile de partid, in atenția noastră 
a stat și folosirea unor soluții cit 
mai operative și practice care să 
asigure o ordine desăvirșită in evi
dența modului cum sint infăptuite 
hotăririle și sarcinile. în prezent 
utilizăm un sistem unitar de urmă
rire ; avem un registru-fișier, în 
care se consemnează, pe unități 
și, organizații de partid, botărîrile, 
organele cărora se adresează, cine 
răspunde de efectuarea controlului, 
termenul de realizare, data și cadrul 
în care se raportează asupra înde
plinirii. Acest sistem a fost genera
lizat și la comitetele de partid din 
întreprinderi și instituții.

Trebuie să subliniem că în modul 
acesta organizăm controlul de partid 
in ansamblul său, nu numai în pri
vința îndeplinirii sarcinilor econo
mice. Din păcate. în activitatea de 
control avem și unele neajunsuri, 
relevate nu demult într-una din șe
dințele de birou în care am analizat 
această problemă. S-a constatat că, 
în exercitarea controlului în munca 
de partid, la unele unități nu am ac
ționat cu promptitudine, nu am spri
jinit îndeajuns organizațiile de partid 
pentru, soluționarea problemelor ce 
se ridicau la un moment dat. 
Așa s-a întimplat pe șantierele 
de investiții ale combinatului de în
grășăminte chimice — unde, cu toa
te greutățile apărute, unele inde
pendente de noi. dacă am fi inter
venit la timp s-ar fi putut evita atît 
nerespectarea termenului de intrare 
în funcțiune a noilor capacități, 
cît și nereali-zarea unei anumite 
cantități de produse. La fel și pe șan
tierele de construcții de locuințe. 
Existenta unor asemenea lipsuri ne 
arată că în stilul nostru de muncă se 
impun permanente perfecționări, o 
activitate continuă, perseverentă pen
tru traducerea în viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului 
privind îmbunătățirea controlului, 
spre a asigura îndeplinirea integrală 
și cu maximă eficientă a tuturor sar
cinilor ce ne revin.

Zaharia CARBUNARU 
prim-secretar
al Comitetului municipal de partid 
Turnu Mâgurele

NICOLAE CEAUSESCU
9

Ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar,
Bruno Rakotomavo

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză. pe Bruno Rakotomavo. ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar, care face o 
vizită oficială in țara noastră și a 
participat, în fruntea unei delegații, 
la lucrările de la București ale celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare econo
mică și tehnică româno-malgașă.

La întrevedere a luat parte tova
rășul George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Democratice Madagascar, 
Didier Ratsiraka, precum și urări 
de fericire și prosperitate poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Didier Ratsiraka un 
cordial și prietenesc salut, împreună 
cu urări de noi succese poporului

Președintele Partidului Congresul Național Indian
(Urmare din pag. I)
Național al Frontului Unității Socia
liste.

A fost de față S. L. Kaul, ambasa
dorul Indiei la București.

Președintele Partidului Congresul 
Național Indian a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din partea 
primului ministru. Indira Gandhi, un 
cordial mesaj de prietenie. împreună 
cu urări de noi succese poporului 
român. în același timp. în numele 
conducerii Partidului Congresul Na
țional Indian, el a exprimat senti
mente de gratitudine pentru posibi
litatea de a vizita țara noastră, avind 
cuvinte de înaltă apreciere pentru 
realizările obținute de România pe 
calea propășirii economice și sociale,, 
a bunăstării.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa un călduros salut pri
mului ministru Indira Gandhi, con

Viitorul oraș are sute de constructori
și arhitecți

Printre comunele județului Iași 
prevăzute să devină centre urbane 
în actualul cincinal se află și Vlă- 
deni. O așezare din depresiunea Ji- 
jiei, la confluenta riului cu același 
nume cu Miletinul. Ultima sesiune a 
consiliului popular comunal a fost 
consacrată analizării modului în care 
se acționează aici pentru sistemati
zarea localității, pentru pregătirea ei 
spre a deveni oraș.

De la ce stadiu pornește comuna 
Vlădeni pe drumul urbanizării ?

Am reținut cîteva date din infor
marea prezentată de primar in se
siunea consiliului popular. In primul 
rînd, centrul civic dispune de mai 
multe construcții cu etaj. De ase
menea, s-au construit și amenajat o 
serie de obiective social-economice, 
între care secția întreprinderii de 
valorificare a cerealelor, depozitul 
de materiale de construcții al coo
perativei de consum, o cantinâ-res- 
taurant, ateliere de prestări servicii, 
un laborator pentru cofetărie. ■ Se 
adaugă acestora școala nou con
struită. noul local C.E.C. și brutăria 
modernă.

Prevederile schiței de sistemati
zare. aprobată la începutul anului, 
au început să se materializeze cu 
bune rezultate. Primul bloc prevăzut 
a fi construit a și fost dat în folo
sință, iar cel de-al doilea, cu 12 
apartamente, se află în fază de re
cepție. Principiul construirii de spa
tii comerciale și unități prestatoare 
de servicii la parter este aplicat cu 
strictețe. Blocul dat în folosin
ță dispune la parter de o unita
te alimentară cu autoservire, li
brărie, atelier foto, frizerie, croito
rie etc. în apropiere de magazinul 
universal, care funcționează tot în 
local nou, se află în construcție, cu 
front de lucru pentru iarnă, un alt 
bloc cu 12 apartamente, care va ti, 
de asemenea, dotat cu unități pres-- 
tatoare de servicii la parter. Centrul 
civic urmează să se îmbogățească in 
curind și cu o „casă a specialiștilor 
din agricultură", o creșă cu 100 
locuri și alte obiective sociale.

Comunei Vlădeni i-au fost repar
tizate fonduri pentru construirea în 
actualul cincinal a mai multor o- 
biective noi : 240 de apartamen
te în blocuri, o creșă și o 

malgaș pe calea dezvoltării economi
ce și sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut, apoi, o convorbire cu minis
trul Bruno Rakotomavo, în cursul că
reia a fost relevată cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a raporturilor prie
tenești și de colaborare dintre cele 
două țări. Totodată, s-a apreciat că 
există largi posibilități pentru adîn- 
cirea și extinderea conlucrării poli
tice, economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii, expri- 
mindu-se dorința comună de a se 
imprima un curs mereu ascendent 
relațiilor româno-malgașe. S-a evi
dențiat rolul însemnat ce revine 
Comisiei mixte guvernamentale 
în lărgirea ariei de cooperare, 
în promovarea colaborării dintre 
România și Republica Democratică 
Madagascar, în interesul ambelor 
popoare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice in
ternaționale. în acest cadru, au fost 
subliniate progresele înregistrate pe 

ducerii Partidului Congresul Națio
nal Indian, iat poporului indian 
prieten urări de prosperitate și bu
năstare.

In cursul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție raporturile prietenești, 
de colaborare fructuoasă dintre 
România și India, dintre P.C.R. și 
P.C.N.I. S-a apreciat că vizitele, con
vorbirile care au avut loc, în ultimii 
ani, între conducătorii politici ai ce
lor două țări au contribuit într-o 
măsură însemnată la promovarea, pe 
multiple planuri, a acestor bune re
lații. A fost exprimată, totodată, ho
tărîrea ambelor părți de a acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
unei conlucrări largi și rodnice între 
cele două țări și partide, subliniin- 
du-se că evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-indiene servește in
tereselor popoarelor României și In
diei. cauzei înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

grădiniță cu 120 locuri fiecare, 
16 săli de clasă, o sală de 
sport, atelier-școală, internat, com
plex meșteșugăresc de produce
re a articolelor de uz cas
nic, o fabrică de prelucrat de
șeuri din fibre diverse în amestec 
cu cinepâ etc. Spunea în sesiune de
putatul Vasile Tătaru : „Acum de
pinde de noi cum construim toate 
aceste obiective. Atît ca frumusețe, 
cit și ca trăinicie. E nevoie ca la 
înălțarea multora din aceste obiective 
să ne aducem și noi contribuția, 
prin muncă obștească. De aceea,

învățămintele 
unei sesiuni 

a Consiliului popular 
al comunei 

Vlădeni - Iași

consider că trebuie să facem mai 
mult pentru a informa locuitorii 
asupra acestor obiective, pentru a-i 
antrena efectiv la realizarea lor. Nu 
putem aștepta ca viitorul oraș să fie 
înălțat numai prin eforturile unui 
mănunchi de constructori. Trebuie 
să punem mina cu toții — de la elevi 
pînă la oameni mai în vîrstă". Reluînd 
ideea, Constantin Gimiza, vicepre
ședinte al biroului executiv al con
siliului popular comunal, arăta : 
„Centrul civic al Vlădenilor urmează 
să fie dezvoltat în jurul casei de 
cultură, a cărei construcție este pla
nificată peste doi ani. Propun 
proiectantului și consiliului popular 
județean să asigure începerea acestei 
construcții mai repede, tocmai pen
tru a putea amplasa armonios cele
lalte construcții în jurul ei. Va tre
bui să trecem încă din anul viitor 
la efectuarea captărilor de apă. Să 
le începem de acum, pentru a putea 
realiza un volum cît mai mare de 
lucrări pînă la sfîrșitul cincinalului. 
Izvoarele se află sub dealul „Vîl- 
cele" din apropiere și multe lucrări 
pot fi executate prin muncă patrio
tică. De asemenea, să executăm și 

calea destinderii, mutațiile pozitive 
produse în viața internațională, ară- 
tindu-se necesitatea intensificării e- 
forturilor popoarelor pentru afirma
rea tot mai puternică a relațiilor 
noii democratice, între state, a drep
tului inalienabil al fiecărei națiuni 
de a decide asupra destinelor sale, 
de a participa, în mod egal, la exa
minarea și rezolvarea constructivă a 
problemelor ce preocupă omenirea.

Schimbul de vederi a evidențiat 
hotărîrea României și a Republicii 
Democratice Madagascar de a-și a- 
duce și în viitor contribuția la cau
za luptei popoarelor împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, a 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid pentru împlinirea aspira
țiilor lor de progres și o viată mai 
bună, la lichidarea fenomenului sub
dezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice mondiale, la edifica
rea unei lumi a păcii, securității șl 
colaborării egale între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială, de prietenie.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității politica 
internaționale, evidențiindu-se mu
tațiile profunde care au loc în lume, 
ca urmare a creșterii rolului și in
fluenței forțelor progresului, demo
crației și păcii.

Schimbul de păreri a reafirmat do
rința celor două țări și partide de a 
întări colaborarea și pe plan inter
național. de a contribui activ la creș
terea solidarității cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate în 
lupta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. de dis
criminare rasială și apartheid, pen
tru lichidarea subdezvoltării și sta
tornicirea noii ordini economice mon
diale. pentru soluționarea construc
tivă a problemelor ce preocupă 
omenirea și realizarea năzuințelor de 
pace, libertate și progres ale popoa
relor.

1 întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

unele lucrări de canalizare. Altfel, 
vom păți ca la primul bloc, care, ne- 
fiind prevăzut cu încălzire centrală, 
apă și canalizare, sîntem nevoiți 
acum să executăm adevărate repa
rații capitale".

Alți vorbitori, printre care si 
Gheorghe BrinZanu, președintele 
C.A.P., au insistat asupra pregătirii 
forței de muncă din rîndul coope
ratorilor. care să se specializeze in 
diferite meserii : „Trebuie să învă
țăm să executăm cit mai multe lu
crări, pentru că I.J.C.M. Iași a tără
gănat prea mult unele din obiecti
vele contractate cu noi. Adeseori, 
constructorul de la Iași spune că 
„mai este timp pină să devină Vlă- 
denii oraș". Noi însă trebuie să na 
grăbim. Să pregătim constructorii 
noștri, și cu ei să înălțăm orașul. As 
propune, de asemenea, ca practica 
elevilor din ultimul an să se facă 
în atelierul de construcții sau pe 
șantier, pentru a putea conta in 
viitor pe un număr cît mai mare 
de constructori".

în sesiune s-a ridicat, de aseme
nea, problema soluționării mai ope
rative a cererilor unor cetățeni care 
și-au exprimat dorința de a-și con
strui case proprii. Există pînă acum 
peste 40 de cereri. Eliberarea autori
zațiilor pentru construcțiile de lo
cuințe ar trebui să se facă cu 
mai multă operativitate. Această 
observație a fost, pe bună drep
tate. însoțită de explicația dată 
de primar : „Acordăm și vom 
acorda autorizații de construcții 
cu prioritate la amplasamente in 
centrul civic numai acelor solicitant! 
care vor respecta prevederile legii — 
construcții cu etaj, aliniere la stradă 
și amplasarea lor în perimetrul con- 
struibil". Pentru a se putea primi 
mai mult sprijin din partea specia
liștilor, s-a hotărît ca orice autoriza
ție de construcții noi să poarte și 
viza secției județene de sistemati
zare și să beneficieze de asistența 
tehnică necesară pe tot timpul exe
cuției.

Așadar, viitorul oraș are, metaforic 
vorbind, sute de constructori și arhi
tecți.

Manole CORCACI 
Constantin PRIESCU
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ÎN LUMINA „PROGRAMULUI DE MĂSURI" ADOPTAT
DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 2-3 NOIEMBRIE

Cum acționează consiliile 
de educație politică și cultură socialistă

Organizațiile de partid, organiza
țiile obștești, precum și organismele 
de stat cu atribuții în domeniul edu
cației — s-a subliniat ia Plenara C.C. 
al P.C.R. din 2—3 noiembrie — tre
buie să-și restructureze întreaga ac
tivitate în conformitate cu Progra
mul de măsuri adoptat de plenară 
pentru aplicarea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul mun
cii politice și cultural-educative. Ce 
s-a întreprins pentru traducerea ne- 
întîrziată în viață a măsurilor stabi
lite? — iată tema convorbirii noastre 
cu tovarășul Simion Scutea, secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.

— Primul pas, deși termenul este, 
tntr-un anumit sens, impropriu, căci 
este vorba de o activitate ce se des
fășoară de 
interlocutorul 
marcat de 
de educație 
socialistă, 
fectiv la treabă. Bineînțefes, ele nu 
preiau sarcinile organelor de partid, 
de stat sau obștești reprezentate în 
cadrul lor și nici nu Ie înlocuiesc pe 
acestea. Rolul consiliilor nou crea
te, ca organisme de partid și de 
stat, este de a coordona și îndruma 
unitar întreaga activitate ideologică, 
politico-educativă și cultural-artis- 
tică și de a asigura astfel înfăp
tuirea politicii partidului în aceste 
domenii. Se are în vedere repartiza
rea mai echitabilă a sarcinilor între 
toți factorii care participă la proce
sul educativ-formativ, evitarea su
prapunerilor și paralelismelor, con
jugarea eforturilor în domeniul ac
tivității politico-ideologice în funcție 
de specificul fiecărei colectivități, al 
fiecărui grup de populație.

— V-am ruga să relevați, din 
programul unitar al consiliului ju
dețean de educație politică si cul
tură socialistă, citeva preocupări 
principale. -

— Punem un accent deosebit pe 
informarea politică a comuniștilor, a 
uteciștilor, a celor mai largi catego
rii de cetățeni. în adunările gene
rale de partid și U.T.C,, informările 
politice apar acum ca puncte distinc
te pe ordinea de zi ; în cartiere, în 
comune se organizează scurte con
vorbiri pe microgrupuri cu diverse 
categorii de oameni ai muncii, pe 
teme politice, economice și sociale de 
actualitate ; în conformitate cu pro
gramul de învățămînt, în școli a in-

ceput Informarea politică bilunară, 
organizindu-se acțiuni cu caracter 
metodic în sprijinul cadrelor didac
tice care fac aceste informări. în 
același scop, al unei largi și opera
tive informări a tuturor oamenilor 
muncii, al antrenării lor la îndepli
nirea sarcinilor cincinalului în in
dustrie și agricultură, în toate do
meniile, la traducerea în viață a in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne străduim să folosim 
mai bine decît pînă acum asemenea 
mijloace eficiente ale muncii politi
co-educative cum sînt gazetele de pe
rete și satirice, stațiile de radioam
plificare, propaganda vizuală, filmul 
și diafilmul, munca de la om la om. 
De pildă, în ce privește propaganda

prioritate a elevilor spre ramurile 
deficitare în forță de muncă ale ju
dețului ; transformarea, încă din a- 
cest trimestru, a liceelor real-uma- 
niste din comune în licee agroindus
triale ; desfășurarea la nivel îmbu
nătățit a practicii în producție, adîn- 
cirea procesului de Integrare a învă- 
țămîntului cu cercetarea și produc
ția ; antrenarea tuturor elevilor și 
studenților la concursuri pe specia
lități și meserii, ca și de creație teh
nică ; organizarea, la nivelul unită
ților de pionieri, a unor analize ale 
rezultatelor obținute în această toam
nă în micro-cooperativele școlare, in 
vederea îmbunătățirii muncii de 
viitor ; desfășurarea unor acțiuni 
pionierești sub generice ca : „Progra-

pri- 
a lua 
forțe 
poli- 
chiar

mult — ne-a spus 
nostru — a fost 

constituirea consiliilor 
politică și cultură 

care au și pornit e-

Din experiența Consiliului județean Sibiu

vizuală au fost organizate mai mul
te schimburi de experiență la Sibiu 
și Mediaș, precum și analize periodi
ce în întreprinderi și instituții, pu- 
nîndu-se accentul pe simplificarea și 
creșterea eficienței acesteia prin în
tărirea caracterului viu, actual, con
cret. mobilizator, evitîndu-se gene
ralitățile și abstracțiunile. în ace
lași timp, pe linia propagandei 
prin conferințe politico-ideologice, 
corpul de lectori a început pre
zentarea unor teme prioritare, de 
deosebit interes în fața unui audi
toriu larg. La acțiunile politico-edu
cative iau parte muncitori, ingineri, 
profesori și alți intelectuali din județ 
— români, germani, maghiari. în a- 
celași context, relevăm aportul larg 
al organizațiilor de masă și obștești, 
inclusiv al consiliilor județene ale 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană și maghiară. Se poate afir
ma că această activitate, atît de bo
gată, se răsfrînge nemijlocit asupra 
modului de a gîndi și acționa al oa
menilor, reflectîndu-se concret în a- 
titudinea față de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei, creșterea spi
ritului de responsabilitate socială.

<— Un capitol important in cadrul 
preocupărilor de ordin educativ se 
referă la pregătirea in raport cu ne
voile concrete ale economiei și la 
formarea in spirit socialist a ele- . 
vilor și studenților. Ce se între
prinde in această direcție ?

— încerc să spicuiesc din multitu
dinea de preocupări : orientarea cu

Alexandru TĂNASE

Dialoguri despre umanism (C

fl

Conceptul de uma
nism, utilizat în nenu
mărate accepții, a de
terminat mari și înde
lungate controverse, 
ceea ce obligă la o 
mare circumspecție a- 
tunci cînd e folosit. De 
aceea, eforturile de 
clarificare a sensului 
său real, în condițiile 
în care devine un 
concept definitoriu 
pentru cultura socia
listă, sînt binevenite. 
Cartea profesorului A- 
lexandru Tănase, „Dia
loguri despre uma
nism", apărută, re
cent, în editura „Alba
tros", este din această 
cauză de mare actua
litate.

Folosind dialogul 
pentru a evita tonul 
„doctoral", ex cathae- 
dra, autorul izbutește 
să dea demersului său 
analitic o remarcabilă 
vioiciune și să facă 
larg accesibilă o con
troversă dificilă. In 
felul acesta, erudiția 
devine posibilă fără 
pedanterie, iar densi
tatea ideatică nu lasă 
nici un moment să 
planeze obscuritatea 
asupra dezbaterii, așa 
cum se întimplă une
ori, din păcate. în vo
luminoase tomuri 
texte prolixe.

Autorul iși alege 
punct de plecare 
dezbaterii operele 
Marx, — de la scrie
rile 'din perioada de 
tinerețe, pînă la cele 
de maturitate. Citito
rul asistă, în felul a- 
cesta. Ia modul în 
care s-a constituit 
treptat, pînă la înche
garea contururilor sale 
ferme, conceptul uma
nismului marxist, al 
umanismului nostru 
socialist. Trebuie pre
cizat însă că nu e 
vorba despre un de
mers istoricist. Cei 
doi interlocutori se si
tuează permanent pe 
pozițiile cercetătorului 
contemporan, multe 
aspecte sînt abordate 
în lumina experienței 
acumulate de țara 
noastră în construcția

CU

ca 
a 

lui

socialismului, a evo
luției lumii și gîndirii 
zilelor noastre.

Pentru a facilita în
țelegerea conceptului 
de umanism, autorul 
aduce în discuție și 
alte numeroase con
cepte înrudite. Se dis
cută, astfel, înțelesuri
le reale ale libertății, 
ale relației scop-mij- 
loace, ale „naturii u- 
mane“ și ale perfecti
bilității ei, ale nevoii 
cunoașterii de sine, 
ale. noțiunii de „în
străinare" ; se încear
că lămurirea rostului 
filozofiei. a rolului

de 
ci- 
ce 
u- 
în 
cu

presei, a emancipării 
umane, a perenității 
marilor valori artisti
ce create de-a lungul 
mileniilor de omenire, 
a rolului istoric al 
mitului, se abordează, 
succint dar dens, tul
burătoarea problemă a 
adevărului.

Toate temele abor
date sînt menite 
fapt să-l ajute pe 
titor în a înțelege 
este noul umanism, 
manismul socialist, 
a-și reprezenta
claritate complexita
tea acestei categorii, 
nuanțele, relațiile sale 
cu alte categorii și 
probleme.

Firește, nu vom pu
tea reda în aceste rin
guri toată amploarea 
dezbaterii, ci ne vom 
limita să punctăm ri
nele din 
autorului, 
lucrare se subliniază 
cu pregnanță caracte
rul practic al umanis
mului socialist, care 
nu se mulțumește să 
afirme teze despre om 
și înflorirea personali
tății sale, ci tinde să 
asigure traducerea lor 
în viață. „Umanismul 
socialist, arată auto
rul, implică unitatea

concluziile
Astfel, în

• ARAD. în peste 30 de locali
tăți din județul Arad Festivalul na
țional al muncii și al creației „Cîn- 
tarea României", a fost marcat. în 
cadrul fazei de masă, prin nu
meroase manifestări cultural-educa
tive la care și-au adus contribuția 
peste 100 de formații artistice cu- 
prinzînd mai bine de 2 000 artiști 
amatori. La Siria s-au desfășurat 
manifestările prilejuite de împli
nirea a 200 de ani de existență do
cumentară a școlii din satul Galșa. 
Cu acest prilej. în prezenta repre
zentanților organelor județene și lo
cale de partid și de stat, a cadrelor 
didactice, elevilor și a numeroși lo
cuitori a avut loc o emoționantă

contempora- 
finalitate u- 
constituie o 
a realizării 

omului.

între umanismul gin- 
dului ca finalitate, a 
proiectului, și umanis
mul faptei, al acțiunii 
ca realizare". Față de 
acele școli și curente 
care susțin că apli
carea tehnicii, proce
sul de raționalizare și 
de creștere a eficien
ței economico-sociaie 
conduc în mod auto
mat la sărăcirea și u- 
nilateralizarea omului 
— autorul demonstrea
ză că. în condițiile so
cietății socialiste, a- 
ceste trăsături specifi
ce epocii 
ne au o 
man istă, 
premisă
personalității

Un spațiu larg este 
afectat relevării posi
bilităților largi de îm
plinire a omului în 
socialism, subliniin- 
du-se ideea că uma
nismul revoluționar, 
nu numai că nu anu
lează ideea de indivi
dualitate — așa cum 
s-a susținut și se mai 
susține in scrieri ale 
unor ideologi nemar- 
xiști, ci, dimpotrivă, 
creează singurul fun
dament obiectiv pe 
care' poate avea loc 
îmbunătățirea calității 
vieții la nivel indivi
dual, singurul teren 
prielnic al înfloririi 
personalității.

Tratarea pertinentă 
a conținutului noțiuni
lor abordate, analiza 
nuanțată a probleme
lor umanismului și a 
celor înrudite cu aces
ta — vădind efortul 
tenace de evitare a 
schematismului, a ri
gidității — dau textu
lui o concretețe întru 
totul remarcabilă. Este 
o lucrare ce dovedeș
te. prin concepție și 
redactare, că proble
me complexe pot fi 
discutate folosind un 
limbaj accesibil, cu un 
real folos pentru cla
rificarea acestora, pen
tru îmbogățirea cultu
rii filozofice a mase
lor largi.

Marcel BREAZU

adunare festivă în cadrul căreia a 
fost evocată activitatea depusă de 
slujitorii școlii în cele două veacuri 
de existentă. • VASLUI. Conserva
torul „George Enescu" din Iași 
și-a deschis stagiunea permanentă 
de microconcerte la biblioteca ju
dețeană Vaslui. Programul de mu
zică a fost susținut de cvartetul 
„Primăvara". A prezentat prof, 
univ. George Pascu de la conserva
torul ieșean. • HARGHITA. în ca
drul manifestărilor desfășurate in 
pregătirea Festivalului național 
„Cintarea României" la Miercurea 
Ciuc s-a desfășurat, timp de trei zile, 
festivalul concurs al muzicii tinere, 
la care au participat interpret si

mul partidului, programul nostru". 
„De la comuniști învățăm cutezan
ța", „Ne pregătim să devenim demni 
urmași ai comuniștilor".

— Despre ce alte preocupări pe 
planul activității politico-ideologice 
ne mai puteți vorbi ?

— Pe scurt, voi arăta că avem la 
ora actuală prevederi clare și precise 
privind îmbunătățirea activității edu
cative desfășurate de așezămintele 
culturale — teatre, cluburi, case de 
cultură, cămine culturale, muzee, bi
blioteci. Totodată, acționăm susținut 
pentru stimularea tuturor genurilor 
de creație ale maselor, pentru antre
narea și pregătirea unui număr cit 
mai mare de participanți la festiva
lul muncii pline de roade — „Cîn- 
tarea României". Programul de mă
suri al comitetului județean de edu
cație politică și cultură socialistă 
stabilește, printre altele, ca pină în 
luna martie 1977 să ia ființă — prin- 
tr-o colaborare directă între comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă, consiliul județean al sindi
catelor și comitetul județean al U.T.C. 
— un ansamblu folcloric reprezen
tativ pentru județul Sibiu. De altfel, 
în județ există peste 3 000 de forma
ții artistice de amatori. în cadrul 
pregătirilor pentru festival, au fost 
depistate însă și întreprinderi, insti
tuții, ba chiar și localități în care nu 
funcționează nici o astfel de forma
ție sau în care spectacolele artistice 
au loc doar cînd și cînd. Ca atare, 
prin colective special alcătuite, spri
jinim înființarea unor formații ar
tistice, pe genuri. în fiecare comu
nă și oraș, ca și în fiecare unitate 
economică sau școală, după cum ur
mărim atent buna organizare și con
solidarea celor, existente. Un șir de 
acțiuni cultural-educative se desfă
șoară și în vederea apropiatei sărbă
toriri a Zilei Republicii. Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă organizează, în cadrul 
școlii populare de artă, și pre
gătirea instructorilor formațiilor 
artistice de amatori, elaborează 
liste orientative de repertorii pen
tru toate genurile de manifestări 
artistice. De asemenea, și-a propus 
să organizeze noi cenacluri și cercuri 
literare, muzicale, de artă plastică, 
de artă populară și artizanat, de artă 
fotografică în întreprinderi, școli 
așezăminte culturale ; nu de mult,

Expoziția
Pictorul Virgil Popa 

a reținut din lecția 
profesorului său, To- 
nitza, îndemnul de a 
picta „lucrurile așa 
cum se înfățișează 
sensibilității, după ce 
priveliștile captate de 
privire au fost gindite 
și regîndite". Este 'a- 
devărat, pictura lui 
constituie „răspunsul 
pe care un artist în
zestrat cu știința ob
servației și a con
strucției îl dă reali
tății de astăzi, bogată 
în înțelesuri", ca 
ne exprimăm în 
vintele înscrise 
prefața catalogului ce 
însoțește expoziția 
personală a- pictorului 
de la Galeriile Sime- 
za. întîlniri expresive 
între geometria și or- 
ganicitatea naturii, e- 
vidențiind in egală 
măsură atît vibrația 
de sensibilitate a ar
tistului în fața peisa
jului, de exemplu, cit 
și participarea sa lu
cidă la organizarea 
imaginii, lucrările a- 
cestei expoziții se si
tuează în zona 
figurativ modern, 
să restituie 
esența sa.

Imaginile 
construcții 
rești sau 
peisaj cu sonde, 
pecte dintr-un 
rior de 
sau de la 
rea unui furnal, com
poziții ca acelea inti
tulate „Inundații la

realul
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și 
a

să 
cu- 

in

unui 
apt 

în

noi 
Bucu- 

unui 
, as- 

inte- 
cazangerie 
descărca-

unor 
in 1 
ale

fost constituită asociația județeană a 
artiștilor plastici amatori.

— Cum acționează consiliile nou 
create pentru a atrage efectiv in ac
tivitatea lor un numeros activ 
obștesc?

— Putem afirma că una din 
mele lor acțiuni a fost aceea de 
în evidență întregul potențial de 
ce poate fi folosit în activitatea 
tico-educativă. Sînt organizate,
în aceste zile, colective de lucru pe 
probleme privind organizarea, con
ceperea și conducerea unitară a pro
cesului instructiv-educativ, ca și co
lective de elaborare a materialelor 
necesare brigăzilor artistice, acțiu
nilor din ciclurile „Omul și univer
sul", „Să cunoaștem și să respectăm 
legile țării", care au loc in cadrul 
complexului de manifestări ce se 
desfășoară in toate localitățile sub 
denumirea „Tribuna Astrei".

— Îndeplinirea obiectivelor cuprin
se in programele proprii de măsuri 
cere, in același timp, consiliilor de 
educație politică și cultură socialistă 
să întreprindă studii, analize, con
troale periodice, ale căror rezultate 
să stea la baza activității viitoare. 
V-am ruga să vă referiți la uncie 
preocupări in această direcție.

— De un real interes apreciem că 
vor fi studiile (pe teme ca „Moda
lități de influențare cultural-edu- 
cativă în sprijinul realizării sarcini
lor de producție în actualul cin- 

sau analizele („Forme, me- 
rezultate în educația pa- 
a tineretului", „Raportul 

gradul de pregătire po-

cinai") 
tode și 
triotică 
dintre 
litică, profesională a activului cultu
ral și eficiența manifestărilor cultu
ral-educative de masă" și altele) în
scrise între obiectivele consiliului 
județean de educație politică și cul
tură socialistă. Nu putem omite nici 
controalele desfășurate în ultimul 
timp pe teme de stringentă actuali
tate, intre care : eficiența acțiunilor 
întreprinse de brigăzile 
modul in 
librăriile 
struire și 
grupuri 
acestea, 
dezbateri 
te probleme 
în viața societății, vizionarea cu ri
gurozitate a tuturor expozițiilor și 
spectacolelor organizate de așezămin- 
tele culturale, de sindicate, organi
zațiile U.T.C. și de pionieri vor asi
gura o îndrumare politică 
cialitate unitară.

în încheiere, aș aminti 
comitetului județean de 
menține practica analizei 
îndeplinirii programelor și sarcinilor 
ce stau in fața consiliului județean 
de educație politică și cultură socia
listă, va orienta în așa fel organele 
și organizațiile de partid 
tea să acționeze cu toată 
și exigența, intr-un spirit 
rat revoluționar, pentru 
conducerea și îndrumarea

munci consacrate formării 
nou, îmbogățirii necontenite 
noastre politice și spirituale.

științifice ; 
care bibliotecile publice și 
răspund cerințelor de in- 
informare 

de 
ca
cu

ale diferitelor 
populație etc. Toate 

și organizarea de 
publicul pe dlferi- 
ale integrării artei

și de spe-

că biroul 
partid va 
bilunare a

incit aces- 
fermitatea 
cu adevă- 
a asigura 
unitară a

întregii 
omului 
a vieții

Convorbire realizata de 
Maria BABOIAN

Cosa de cultură din orașul Făgăraș: copiii sînt inițiați in tainele gimnasticii artistice
JFoto : E. Dichiseanu

spectacolul „Destine" vă
dește preocuparea regizoru
lui Ion Cojar de a citi in 
adîncime și din perspectiva 
tipicității dramele eroinelor. 
Regizorul a procedat aici 
(sprijinit și de amplasarea 
decorurilor semnate de 
Elena Pătrăscanu-Veakis) 
la un „decupaj" original 
(întretăiere de planuri, în 
subtil dialog și comunica
re). care contribuie, in 
plus, la ritmul spectacolu
lui.

Succesul interpretării în 
toate aceste trei puneri în 
scenă a atestat, pe deplin 
convingător, interesul și 
pasiunea cu care actorii 
noștri s-au apropiat de 
piesa contemporană din 
R. D. Germană. Din pă
cate, spațiul nu ne îngă
duie exemplificări nomina
lizate ; considerăm . însă 
că toți cei implicați în rea
lizarea spectacolelor citate 
iși cunosc în suficientă 
măsură partea de contri
buție la reușita lor, reușită 
omologată de public.

Prin acțiunile pe care 
le-a inclus, prin schimbai 
de experiență artistică pe 
care l-a favorizat, prin 
contribuția adusă la îmbo
gățirea și diversificarea te
matică și „de gen" și „de 
stiluri", a repertoriilor, prin 
preocupările de creație ge
nerate de transfigurarea 
scenică a dramaturgilor 
oaspeți, „Zilele artei tea
trale din Republica Demo
crată Germană in Republi
ca Socialistă România" au 
reprezentat o manifestare 
culturală reușită, o contri
buție de preț la cunoaște
rea reciprocă și prietenia 
dintre popoarele noastre.

★
„Zilele artei teatrale din 

Republica Democrată Ger
mană in Republica Socia- 

. listă România" au prile
juit vizita în țara noastră 
a două reputate ansam
bluri artistice : „Berliner 
Ensemble" și „Teatrul Na
țional din Weimar", Care 
au prezentat spectacole la 
Iași, Brașov, Bacău, Piatra 
Neamț, iar zilele acestea 
— la București.

Despre spectacolele pre
zentate vom publica o cro
nică intr-un număr viitor.

Natalia
Stancu ATANASIU

biblică, numele bărbatului 
și al femeii sînt Adam 
Schmidt și EVa Miiller,. iar 
numele îngerilor lor păzi
tori — avocat și procuror 
— Michaelis și Gabriel. Ei 
veghează ca unirea tineri
lor să fie bazată pe ade
văr, cunoaștere reciprocă, 
simț al realității, iubire a- 
dincă, așa incit căsnicia lor 
să nu devină un „iad", ci 
să reprezinte „raiul pe pă- 
mint".

Piesa are darul de a an
gaja o dezbatere vie a 
problemelor de viață, a 
raporturilor dintre iluzie și 
realitate, ideal și concret

tata Regine Weicker de 
a puncta tot atîtea destine 
și perspective.

Spectacolele realizate cu 
aceste piese, atestînd apre
ciabile eforturi de adec
vare si valorificare scenică, 
au reprezentat, in chip fe
ricit, momente de succes 
in viața teatrelor respec
tive. Am vorbit chiar de 
..autodepășire" — gindin- 
du-ne la izbinzile înregis
trate în direcția unor 
transfigurări scenice hră
nite de imaginație, de fan
tezie artistică.

Anca Ovanez, regizoarea 
spectacolului „Amphitrion"

Zilele artei teatrale din 
R. D. Germană, a căror 
inaugurare a fost marcată 
prin debutul turneului sus
ținut de celebra trupă 
„Berliner Ensemble", au 
prilejuit reîntilnirea publi
cului nostru cu o parte a 
operei lui Bertolt Brecht 
(reprezentat prin nouă 
titluri — în spectacole care 
au ridicat diverse proble
me de „stil" teatrelor noas
tre), cu Feuchtwanger, Fr. 
Wolf. Ea a stimulat o im
portantă acțiune de cu
noaștere și valorificare a 
dramaturgiei contemporane 
din R. D. Germană. Ne 
vom opri asupra citorva 
exemple.

Peter Hacks, personali
tate de frunte a dramatur
giei din R. D. Germană, 
cunoscut și la noi, de mai 
multă vreme, a fost pre
zent in cadrul „zilelor..." 
cu „Amphitrion", repre
zentat de Teatrul Național 
din Iași. Așa cum su
gerează chiar titlul, și a- 
ceastă piesă, ca multe al
tele imaginate de Peter 
Hacks, este o prelucrare 
și interpretare a unor mai 
vechi, binecunoscute teme 
și modele literare, din per
spectiva „dialecticii mar
xiste a realității". Firul 
epic,, o pledoarie despre 
necesitatea luptei cu ruti
na în căsnicie, despre po
sibilitatea, ca și in viața 
conjugală, să ardă, înde
lung, nestins, focul pasiu
nii. înțeleaptă Alcmena e 
cea care susține că există 
în orice soț, în orice băr
bat, vocația unei pasiuni 
zeiești, care trebuie cău
tată. întreținută.

Rudi Strahl, autor de 
mare succes din R. D. Ger
mană, a figurat pe afișul 
„zilelor" prin piesa sa de 
largă audiență la publi
cul german „Adam si Eva" 
— piesă pusă în scenă la 
Teatrul „Ion Vasilescu". O 
comedie didactică agreabi
lă, care are o premisă 
fantezistă dintre cele mai 
fertile. Asistăm la un pro
ces de... căsătorie, susținut 
într-o instanță, al cărei 
membri au obosit judecind 
procese de divorț și inten
tat unei perechi de tineri 
care tocmai se îndreptau, 
in ținută ceremonioasă, 
spre oficiul stării civile. 
Cum piesa lui Rudi Strahl 
este o glumeață parafrază

„Zilele artei teatrale 
din Republica 

emocrata Germana"//
și de a avea un final vi- 
zind implicarea spectatori
lor, la fel de ingenios, ca 
și convenția inițială.

Diferit de celelalte tea
tre, Teatrul Național din 
București și-a asumat sar
cina de a aduce în atenție 
numele unei tinere scrii
toare debutante : Regine 
Weicker, . muncitoare din 
Karl-Marx-Stadt și piesa 
sa „Destine". ...Un colectiv 
de muncă, alcătuit din 
cinci femei, urmează să 
primească o distincție. Și 
iată că una dintre ele 
„tulbură" bucuria „sărbă
torii" refuzînd premiul. Nu 
productivitatea, măsurabilă, 
e cea pe care o pune în 
discuție, ci faptul că rela
țiile de muncă și de viață 
din cadrul brigăzii sînt 
departe de a avea adînci- 
mea, sinceritatea și purita
tea necesare. Conflictul 
declanșează un puternic 
proces de conștiință în su
fletul celor patru femei, 
care duce și la autoexami- 
narea lucidă a propriei lor 
existențe familiale, perso
nale — prilej pentru do-

la Iași, descifrează textul 
cu subtilitate, cu un rafi
nat simț al paradoxului 
ironic, al poeziei fante
ziste. Substanțiale în spec
tacolul de la Iași ni 
s-au părut întrepătrunde
rile dintre jocul interpreți- 
lor și sugestiile spirituale 
ale scenografiei. Elementele 
de decor, mobile, imaginate 
de George Doroșenco, slu
jesc substanțial descifrarea 
textului ca o meditație în 
actualitate — plină de iro
nie și umor. Aceleași situa
ții le-a selectat și comenta
riul muzical semnat de 
George Rodi Foca.

Și spectacolul realizat cu 
„Adam și Eva“ la Teatrul 
„Ion Vasilescu" în regia 
Olimpiei Arghir atestă as
pirația spre crearea unui 
univers scenic cu valori 
metaforice, guvernat deo
potrivă de simplitate și 
fantezie, ca și preocuparea 
găsirii acelor modalități de 
expresie (ton, adresă, 
mișcare scenică) apte să 
implice cit mai direct pu
blicul.

La Teatrul Național,Virgil Popa
lib X,. eludate de a- 
mânunte care să dis- 
tragă atenția, tran- 
spuneau în culoare, 
în armonii și disonan
te cromatice, impre
siile lăsate de cunos
cute piese simfonice.

Pasionat meloman, 
Virgil Popa a reușit 
în pictură interesante 
corespondente cu su
gestia declanșată 
pildă de „Trio în re 
minor de Bach". 
„Quartet de coarde", 
.Simfonie în re ma
jor", „Trei variațiuni 
pe aceeași temă" sînt 
titluri care exprimă 
în egală măsură un 
univers artistic de o 
deosebită sensibilitate 
lirică.

Individualizîndu-și 
emoția. transfigurîn- 
du-și temele spre a le 
pune în evidență po
ezia conținută, picto
rul a reușit să păs
treze în fiecare din 
lucrările prezentei ex
poziții un timbru egal. 

Această nouă ma
nifestare personală a 
lui Virgil Popa, mar- 
cînd împlinirea vîrstei 
de 60 de ani, sinteti
zează experiențele u- 
nor perioade mai în
delungate de activita
te artistică, oglindește 
căutări și rezultate, 
reprezentative pentru 
nivelul creației la 
care autorul ei a 
ajuns.

Deva", „Spre Dofta- 
na“, „Trepte în parc", 
„în Deltă" au oferit 
pretextul realizării u- 
nor lucrări în care 
rolul prim revine ar
moniilor cromatice. 
Simplitatea. lirismul 
evocator al acestor 
imagini indică totoda
tă un acut simț al 
analizei. capacitatea

ivi

i

F
pictorului de a cu
prinde un întreg in 
cadențele lui funda
mentale.

Dar dacă se poate 
afirma că Virgil Popa 
se exprimă 
gistrul liricii 
tice folosind 
drept prim 
artei sale, în 
măsură, în 
expuse acum, poate 
fi descifrată o a doua 
preferință, la fel de 
importantă. Muzica. 
Ca și acum, expoziția 
pe care pictorul o 
deschidea în 1970. în 
zilele Festivalului 
„George Enescu". pu
nea pe deplin în evi
dență această prefe
rință. Compoziții de 
mare simplitate, echi-

formații de muzică tînără din 22 de 
județe. Tot sub egida festivalului 
național, in județul Harghita au 
fost deschise mai multe expoziții de 
artă plastică, printre care. prin 
amploarea și valoarea artistică a lu
crărilor expuse, un loc aparte ocupă 
expoziția județeană deschisă în să
lile muzeului din orașul reședință 
de județ, care reunește peste 50 de 
exponate din domeniile picturii, 
graficii și sculpturii. • CARA$- 
SEVERIN. „1877 - pagini din e- 
popeea națională" este generi
cul sub care, la Oravița. s-a 
desfășurat un simpozion cinemato
grafic urmat de un ciclu de filme 
documentare. O dezbatere pe a-

de

in re- 
croma- 
natura 

scop al 
egală 

lucrările

Marina PREUTU

ceeași temă — „1877, o pagină glo
rioasă din istoria poporului nostru" 
— a avut loc și la căminul cultutal 
din Grădinari, iar la Moldova Nouă

s-a desfășurat simpozionul „Mărtu
rii de glorie nepieritoare din istoria 
patriei noastre", dedicat aniversării 
independenței de stat a României. 
• ARGEȘ. în orașele Cimpu- 
lung. Curtea de Argeș și Cos- 
tești s-a desfășurat un concurs al 
brigăzilor artistice de agitație pe 
tema „Cum trăim și cum muncim".

Constituirea 
comitetelor 

cetățenești de părinți
Recent s-au constituit în întreaga 

țară comitetele cetățenești de părinți 
și consiliile județene ale comitetelor 
cetățenești de părinți, cadru organi
zatoric al colaborării dintre școală și 
familie. în vederea educării și pre
gătirii pentru viață a tinerei generații.

Comitetele cetățenești de părinți, 
organizate pe clase de elevi și grupe 
de preșcolari, la nivelul grădinițelor, 
școlilor generale, profesionale și li
ceelor, precum și consiliilor județene 
sprijină conducerile instituțiilor de 
învățămînt, cadrele didactice în in
struirea și educarea tineretului șco
lar, veghează asupra bunului mers al 
învățămîntului preșcolar, primar, 
gimnazial, profesional și liceal.

Noile organisme vor fructifica ex
periența de viață și competența pro
fesională a părinților în soluționarea 
unor, probleme ca orientarea școlară 
și profesională a elevilor, desfășura
rea acțiunilor tehnico-productive, 
sprijinirea și dotarea școlilor de că- 
tre unitățile economice etc.

Descoperire 
ia Ipotești

La Ipotești, cu prilejul unor son
daje efectuate la Muzeul memorial 
„Mihai Eminescu", au fost identifi
cate vechile temelii ale casei copilă
riei marelui poet. Tot aici, au fost 
găsite fragmente de teracotă din soba 
aflată în casa părintească. Aceste in
dicii, precum și fotografia descoperi
tă a imobilului văzut din partea de 
nord, aduc importante clarificări cu 
privire la imaginea inițială a locuin
ței.

*
în seria manifestărilor prilejuite 

de Zilele artei teatrale din R. D. 
Germană, organizate în țara noastră, 
luni seara a avut loc, în sala mică 
a Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le“, un spectacol de gală oferit de 
renumitul colectiv „Berliner Ensem
ble" din R.D.G.

Piesa prezentată a fost „Domnul 
Puntila și sluga sa Matti", de Bertolt 
Brecht, într-o nouă punere în scenă, 
după cea din 1948 realizată de însuși 
autorul lucrării. Actuala regie, adu- 
cînd o viziune interesantă cu privire

la raportul dintre stăpîn și servitor, 
aparține lui Peter Kupke care a dis
tribuit în cele două titulare pe Ekke- 
hard Schall și Hans-Peter Reinecke.

La spectacol au asistat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale vie
ții artistice bucureștene, un nume
ros public

Au fost prezenți Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

„REPUBLICA DIN UZICE"

In ziua de 7 decembrie, ora 19,30, la Casa filmului 
din Capitală este programată o gală a filmului din R.S.F. 
Iugoslavia. Cu acest prilej va fi prezentat filmul „Repu
blica din Uzice", în regia lui Zika Mitrovici, cu Boris 
Buzancici, Bojudarka Frajt, Rade Serbeduja.

întreprinderea de textile din Pi
tești a găzduit schimbul de expe
riență pe tema „Muncă politică 
eficientă pentru folosirea cu ma
ximum de randament a capacități
lor de producție". La căminul cul
tural din comuna Oarja s-a ținut 
simpozionul „File de istorie — lupta 
poporului român pentru libertate, 
unitate națională și indepen
dență". • MARAMUREȘ. La Baia 
Mare. in sălile din Colonia 
pictorilor, s-a deschis expozi
ția județeană anuală ds artă 
plastică a artiștilor maramureșeni, 
eveniment artistic închinat aniver
sării centenarului independentei de

stat a României și împlinirii, anul 
viitor, a 70 de ani de la răscoala 
țăranilor din 1907. • PRAHOVA. 
Timp de două zile, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Ploiești 
s-au desfășurat lucrările Sesiunii 
naționale tohnico-științifice a tine
rilor cercetători și specialiști din 
viticultură și vinificație, la care au 
participat peste 100 de cadre de la 
Academia de științe agricole și sil
vice; profesori și studenți de la fa
cultățile de profil, elevi de la li
ceele de specialitate. Tema sesiu
nii: „Probleme actuale și de per
spectivă pentru dezvoltarea viticul
turii in direcțiile prevăzute de cinci

nalul prezent". • ZALAU. S-au în
cheiat lucrările sesiunii de comu
nicări științifice organizate de Co
mitetul de cultură și educație socia
listă Sălaj și Muzeul de istorie și 
artă din localitate, manifestare cu
prinsă în etapa de masă a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Cadre didactice universitare, cerce
tători și muzeografi din București, 
Cluj-Napoca. Alba Iulia, Oradea, 
Suceava, Reșița, Satu Mare și din 
alte localități au relevat rodnica 
activitate științifică desfășurată de 
muzeul sălăjean.

Corespondenții „Scintell"
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Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, 
va face o vizită oficială in Franța

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mânescu, va efectua o vizită oficială 
in Franța, la invitația primului mi

nistru al Guvernului Republicii 
Franceze. Raymond Barre. în perioa
da 14—17 decembrie 1976.

Vizita președintelui
Partidului Congresul Național Indian
întrevedere cu primul ministru al guvernului

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut, luni, o întrevedere 
cu domnii Dev Kanta Barooah, pre
ședintele Partidului Congresul Na
țional Indian, și V B. Raju, secretar 
general al partidului.

în cadrul convorbirii, au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor de cola
borare și cooperare dintre România

*
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a președintelui Partidului Con
gresul Național Indian, dl. Dev 
Kanta Barooah, ambasadorul Indiei 
la București, S. L. Kaul, a oferit 
luni un cocteil.

Au participat tovarășul Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale și organizații 
obștești.

★
în cadrul conferinței de presă ce 

a avut loc luni, președintele Parti- 
lilui Congresul Național Indian, dl. 

Dev Kanta Barooah, a declarat că 
întrevederea pe care i-a acordat-o 
președintele Nicolae Ceaușescu. des
fășurată într-o atmosferă priete
nească, a prilejuit un schimb fruc
tuos de opinii referitoare la colabo
rarea dintre P.C.R. și P.C.N.I., dintre 
România și India, precum și asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale.

Președintele P.C.N.I. a scos în evi
dentă bunele relații statornicite în
tre cele două țări, sprijinul acordat 
de România țării sale în dezvoltarea 
economică, citind în acest sens con
struirea rafinăriei de la Gauhati — 
prima din sectorul economic de stat 
al Indiei. El a subliniat, de aseme
nea, că India a beneficiat de expe
riența românească și în alte dome
nii de activitate și că această coope
rare este în prezent pe cale de di
versificare și adîncire și pe planul 
relațiilor comerciale bilaterale, al

și India în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte sec
toare de activitate. în acest context, 
au fost relevate noi posibilități de 
promovare, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-indiene, de intensi
ficare a conlucrării reciproc avanta
joase dintre țările noastre.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambiantă cordială, prietenească, au 
participat Ion Șt. Ion, secretar al 
Consiliului de Miniștri, precum și 
S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la 
București.

★
dezvoltării industriale și al cooperă
rii cultural-științifice.

Referindu-se la relațiile dintre 
P.C.R. și P.C.N.I., dl. Dev Kania 
Barooah a menționat că vizita sa în 
România, în calitate de președinte al 
P.C.N.I., se înscrie în cadrul bune
lor relații dintre cele două partide, 
care au preocupări comune în asigu
rarea bunăstării popoarelor lor. El a 
apreciat că relațiile dintre cele două 
partide se pot lărgi în continuare, 
atît pe plan bilateral, cît și interna
țional.

Oaspetele a vorbit, de asemenea, 
despre activitatea de nouă decenii a 
Partidului Congresul Național In
dian. în cadrul luptei pentru obține
rea independenței tării, pentru dez
voltarea sa economică și socială, 
pentru înscrierea Indiei pe calea 
dezvoltării socialiste, potrivit condi
țiilor sale specifice.

*
în cursul aceleiași zile, președin

tele Partidului Congresul Național 
Indian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită de prietenie în țara noastră, 
a părăsit Capitala. La aeroport, oas
peții au fost salutați de tovarășii 
Ștefan Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Nicolae Popovici, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
adjunct al ministrului justiției, de 
activiști de partid și ăi F.U.S.

Au fost de față ambasadorul Re
publicii India la București, S. L. Kaul. 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI SOCIALIST 

ITALIAN
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația Partidului Socialist Italian, 
condusă de tovarășul Bettino Craxi, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația C.C al P.C.R.. a făcut o 
vizită de prietenie în România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții italieni au fost salutați de 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R, Ghizela Vass, mem
bru al C.C. a] P.C.R., de activiști de 
partid.

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

Comunicatul Comisiei 
Electorale Centrale privind 

alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională 

în circumscripția electorală nr. 9 
Huedin, județul Cluj, au avut loc în 
ziua de 5 decembrie a.c. alegeri 
parțiale pentru un loc de deputat in 
Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiei de cir
cumscripție și ale comisiilor secțiilor 
de votare și a constatat că alegerile 
s-au desfășurat în conformitate cu 
prevederile Legii electorale a Repu
blicii Socialiste România.

Din totalul de 41 575 alegători în
scriși în listele electorale s-au pre
zentat la vot 41 547, reprezentînd 99,93 
la sută. Pentru candidatul Frontului 
Unității Socialiste au votat 41 481 ale
gători. adică 99,84 la sută.

A fost ales deputat în Marea 
Adunare Națională Mihai Marina, 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al Partidului Comunist Român.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 decembrie, tu țară : Vremea va 
avea un aspect în general umed, în
deosebi datorită ceții care va £i mai 
persistentă în sudul și estul tării. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în nordul 
tării. Vor cădea ploi slabe și burniță 
pe alocuri în nordul și vestul țării și 
izolat în rest. VInt în general slab, cu 
intensificări pînă la 20—30 kilometri pe 
oră în vestul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime între 
zero și 10 grade, tn București : Vreme 
în general umedă, cu ceată persistentă, 
îndeosebi seara și dimineața. Temporar 
burniță și ploaie slabă. Vlnt slab. Tem
peratura ușor variabilă.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Dragul și marele meu prieten,
Am fost foarte impresionat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 

adresați cu ocazia sărbătorii de la 1 Decembrie 1976, data aniversării pro
clamării Republicii Centrafricane.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi cea mai sinceră gratitudine 
pentru interesul cu totul deosebit pe care Excelența Voastră îl acordă 
dezvoltării relațiilor prietenești dintre țările noastre.

Sint convins că toate eforturile noastre vor conduce nu numai la 
întărirea acestor relații care există atît de fericit între cele două țări, dar 
vor contribui și la triumful păcii în lume.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
Maiestatea Sa Imperială

BOKASSA I

Cronica
O delegație a Uniunii De

mocrate a Femeilor din
R.P.D. Coreeanâ, condusă de 
Djeung Myong Hi, membră a Comi
tetului Executiv al Comitetului Cen
tral al Uniunii Democrate a Femei
lor din R.P.D. Coreeană, redactor 
șef al revistei „Femeile coreene'", a 
făcut, la invitația Consiliului Națio- 
'nal al Femeilor, o vizită de prie
tenie și schimb de experiență.

în cursul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri cu tova
rășa Lina Ciobanu, președinta Con
siliului Național al Femeilor. Cu a- 
cest prilej, delegația coreeană a 
transmis din partea tovarășei Kim 
Săng E, președinta Uniunii Demo
crate a Femeilor din R.P.D. Coreea
nă, un mesaj de salut și urări de să
nătate tovarășei Elena Ceaușescu. La 
rindul său. tovarășa Lina Ciobanu a 
transmis din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu tovarășei Kim Săng E un 
mesaj de caldă prietenie și solidari
tate, urări de fericire, sănătate și 
succes în activitatea pe care o des
fășoară.

Delegația a vizitat obiective eco
nomice, social-culturale și. turistice 
din orașele București, Cluj-Napoca, 
precum și din județul Ilfov și a avut 
întrevederi cu membre ale comite
telor și comisiilor femeilor.

Telegrame. Ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare tovară
șului Huan Hua, cu prilejul numirii 
sale în funcția de ministru al aface
rilor externe al Republicii Populare 
Chineze.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășului Emil Woj- 
taszek, cu prilejul desemnării sale 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare Po
lone.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis un mesaj de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Coasta de Fildeș, 
Arsene Assouan Usher, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

zilei
Ministrul industriei, co

merțului și integrării al Re
publicii Ecuador, Gal° Montan(l 
Perez, a sosit luni seara în Capitală. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de alți 
reprezentanți ai ministerului.

A fost prezent Gonzalo Paredes 
Crespo, ministru. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Ecuador 
la București.

Delegația Asociației de 
prietenie sovieto—română, 
condusă de V. I. Konkin, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat pentru 
învățămîntul tehnico-profesional din 
U.R.S.S., de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., care, la invi
tația Consiliului General A.R.L.U.S., 
a participat la acțiunile ce s-au des
fășurat în țara noastră în cadrul De
cadei învățămîntului tehnico-profe
sional sovietic, a părăsit ieri Capi
tala.

Cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Finlan
da, ambasadorul acestei țări la
București, Matti Hakkanen, a oferit, 
luni seara, o recepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Vasile Patili- 
neț. ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții. Ion 
Cosma. ministrul turismului, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic.

Sosiri La 6 decembrie au so
sit la București Belachew Jemaneh, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Etiopiei Socialiste în 
Republica Socialistă România, și Jo
seph Amo Asmah, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ghana în Republica Socia
listă România.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez cele mai 
calde felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului prieten ivorian.

îmi exprim încrederea că bunele raporturi statornicite între țârii® 
noastre vor continua linia lor ascendentă de dezvoltare, în interesul adin- 
Cirii prieteniei și cooperării dintre cele două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

O trăsătură carac
teristică a Republicii 

’ Coasta de Fildeș, 
care aniversează as
tăzi 16 ani de la do- 
bîndirea independen
ței, o constituie dina
mismul economic.

Preocupat, ca și ce
lelalte tinere state a- 
fricane, să depășească 
stadiul de subdezvol
tare. poporul ivo
rian, guvernul de la 
Abidjan depun efor
turi însemnate pentru 
o dezvoltare rapidă și 
echilibrată a diferite
lor sectoare ale econo
miei naționale. Planu
rile de industrializare 
au în vedere, în primul 
rînd, valorificarea bo
gățiilor proprii. Crea
rea și consolidarea u- 
nor ramuri prelucră
toare merg mină în 
mină cu preocuparea 
pentru modernizarea 
și diversificarea cul
turilor agricole tradi
ționale, intre care 
bumbacul, trestia de 
zahăr, uleiul de pal

mier (locul întîi în 
lume), cafeaua, fructe
le tropicale ș.a. Din 
proiectele actualului 
plan cincinal se remar
că cele privind extin
derea plantațiilor de 
trestie de zahăr, în 
paralel cu construirea 
unui mare număr de 
complexe de speciali
tate, urmărind va
lorificarea în tară a 
acestei însemnate bo
gății ; pentru prelu
crarea bumbacului a 
fost ridicată filatura 
„Cotivo", un complex 
textil la Dimbokro și 
o întreprindere de 
confecții în apropierea 
capitalei. Potențialul 
hidroenergetic al țării 
își va găsi valorifica
re prin construirea 
barajului de la Buyo, 
pe fluviul Sassandra, 
care va fi. totodată, 
un pilon important al 
dezvoltării sud-estului 
țării.

între Republica So
cialistă România și

Republica Coasta de 
Fildeș s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare, a căror evoluție 
ascendentă a înregis
trat, ca un moment de 
deosebită însemnătate, 
întîlnirea din 1973 
dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet
Boigny. Contactele și 
convorbirile la dife
rite niveluri ce au 
urmat, acordarea re
ciprocă a clauzei na
țiunii celei mai favo
rizate, acordurile de 
cooperare încheiate în 
ultimii ani sint o ex
presie elocventă a 
dorinței celor două 
țări de a dezvolta ra
porturile pe cele mai 
diverse planuri, în in
teresul reciproc, al 
cauzei înțelegerii și 
păcii, edificării noii 
ordini politice și eco
nomice mondiale.

M. CARACIOV

încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică și tehnică romăno-malgașă
La București s-au încheiat luni lu

crările celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de co
operare economică și tehnică romăno- 
malgașă. Cu acest prilej, a fost sem
nat un protocol în care sint consem
nate măsuri privind dezvoltarea in 
continuare a cooperării economice re
ciproc avantajoase în domeniile mi
nier, agricol, industrial, de asistentă 
tehnică, precum și acțiuni vizînd 
creșterea și diversificarea schimburi
lor comerciale.

Protocolul a fost semnat, din partea 
română, de George Macovescu. mi- 
nistrul afacerilor externe, iar din par
tea malgașă, de Bruno Rakotomavo, 
ministrul afacerilor externe.

★
în aceeași zi, s-au încheiat convor

birile dintre cei doi miniștri, in cursul

cărora s-a evidențiat dorința comună 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democratică Madagascar, convingerea 
că amplificarea conlucrării multilate
rale corespunde intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii 
și colaborării în lume. Schimbul de 
păreri asupra unor aspecte ale situa
ției internaționale actuale a relevat 
convergenta punctelor de vedere in 
problemele discutate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democratice Madagascar, 
Bruno Rakotomavo, a oferit, luni, un 
dineu în onoarea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Revista competițiilor
® Un film despre gimnaste — drept la inimile amatorilor de sport • încep testele internaționale 
pentru echipa reprezentativa de hochei • în campionatele de volei, liderii nu se clintesc din 

loc • „Cupa României" la fotbal ne aduce în dar un meci Dinamo — Steaua

Vlăstare viguroase ale gimnasticii 
din Baia Mare

INTRE 7 și 16 DECEMBRIE ÎN UNIUNEA SOVIETICA

Festivalul muzicii românești

Filmul despre Nadia din România, 
un ecou al popularității mondiale de 
care se bucură astăzi gimnastica fe
minină din țara noastră, a plăcut 
marelui public ; lumea aceasta din 
fața televizoarelor, de la copiii eu 
priviri pline de uimire și pînă la cei 

irstnici avînd ochii înlăcrimați de 
moție. pare fascinată de fiecare 

amănunt, salt sau zîmbet al Nadiei, 
al Teodorei, al colegelor de echină 
tinără și de-acum glorioasă. Vom 
nota totuși fiorul de muncă înverșu
nată care răzbate pînă și pe banda 
peliculei, aducîndu-ne astfel aminte 
de eforturile extraordinare pe care 
se fundamentează manifestarea din 
plin a marelui talent.

Ca să rămînem în domeniul gim
nasticii, vă informăm că două dintre 
vîrfurile sale, de-o parte Teodora 
Ungureanu, iar la masculin Dan 
Grecu, vor fi in zilele următoare in
vitații federației italiene de speciali
tate, participînd la „Marele premiu 
al orașului Milano", cu care prilej 
special va fi inaugurat noul Palat al 
sporturilor, cu o capacitate de 18 000 
de locuri. Dar evenimentul care va 
încheia acest an de succese ale gim
nasticii se va petrece abia săptă- 
mina viitoare la Cluj-Napoca : cam
pionatele naționale pentru echipe 
(17—19 decembrie), moment de tre
cere în revistă a formațiilor repre
zentative din principalele centre ale 
acestui sport.

Pe tărîmul competițiilor interna
ționale, vom remarca escaladarea 
unui prim obstacol de către cam-

ÎN
• Campionatul național feminin de 

șah s-a încheiat ieri la Piatra Neamț. 
Elisabeta Polihroniade și Suzana 
Makai s-au clasat pe primul loc, la 
egalitate, cu cite 11 puncte din 15 
posibile. Meciul de baraj pentru de
semnarea campioanei de șah pe anul 
1976 se va disputa la o dată ce ur
mează a fi stabilită de federația de. 
specialitate. • Turneul de la Las 
Vegas, contînd ca primă grupă a 
competiției de tenis dotate cu „Cupa 

pioana Ia handbal feminin, echipa 
Universitatea Timișoara. Calificarea 
acesteia in următorul tur al C.C.E., 
în dauna echipei P.U.C. Paris, nu 
poate fi pusă la îndoială, deși mai 
urmează partida-retur de la 18 de
cembrie. Vom vorbi însă de o adevă
rată performantă din partida echipei 
timișorene, abia atunci cînd ea va 
depăși nivelul de rezultate, în raport 
cu precedentele sale participări me
diocre la Cupa campionilor europeni.

Știm că echipa națională va fi pre
zentă pentru prima oară în grupa de 
elită a hocheiului mondial. De la 
stadiul întrecerilor de natură inter
nă, iată că azi și mîine, la patinoa
rul „23 August", se va trece în faza 
testelor internaționale. Cele două 
partide cu echipa Iugoslaviei trebuie 
să aducă de pe-acum precizări cu 
privire la compoziția diferitelor linii 
și a căilor de urmat pentru conti
nue întărire a jocului acestora.

Din viața campionatelor republica
ne. să notăm în treacăt că ultimul 
derbi Rapid—Dinamo la polo-s-a în
cheiat Ia egalitate (4—4), oficializin- 
du-se ceea ce se știe de mai multă 
vreme : cucerirea titlului național de 
formația clubului Rapid. în campio
natul masculin de volei, Dinamo a 
întrecut echipa Explorări Miniere 
chiar la Ba’ia Mare (3—2), ceea ce 
lasă să se înțeleagă că numai locul 
al doilea în clasament va rămîne o 
problemă de rezolvat între formația 
băimăreană și cea a clubului Steaua, 
în schimb, reprezentanta Iașiului în 
campionatul feminin, echipa Peni-

CÎTEVA RÎNDU
Challenge", a fost cîștigat de Jimmy 
Connors, care l-a întrecut în finală, 
cu 5-7. 7-6, 7-6, 6-1, pe Vitas Ge- 
rulaitis. în urma acestui succes, 
Jimmy Connors s-a calificat pentru 
finala competiției în care va întîlni pe 
cîștigătorul grupei secunde. întrece
rile grupei a doua se vor desfășura 
între 16 și 19 decembrie, tot la Las 
Vegas și vor reuni pe Ilie Năstase, 
Rod Laver. Manuel Orantes și Ha
rold Solomon. • La Houston (Te-

Cilina, se menține lider în fața bucu- 
reștencelor de la Dinamo și I.E.F.S. 
(in meci direct între acestea, scor 
3—2).

Penultima etapă a campionatului 
de toamnă nu ne-a adus surprize 
fotbalistice de nici un fel. Clasa
mentul din tur va avea fără îndoia
lă în frunte pe Dinamo, indiferent 
de rezultatele ultimei etape. Pentru 
locul secund și poziții cît mai apro
piate de lider in așteptarea primăve
rii concurează nu mai puțin de șase 
formații : Universitatea Craiova, 
Sportul studențesc, Politehnica Ti
mișoara, U.T.A., Steaua și Jiul. Toc
mai jocurile de duminică dintre a- 
ceste echipe promit desfășurarea u- 
nui fotbal mai bun : Jiul—Universi
tatea Craiova și Steaua—U.T.A. To
tuși, atracția sfirșitului de sezon ne-o 
dă nu campionatul, ci „Cupa Româ
niei", prin meritul liberei trageri Ia 
sorți. Astfel, mîine, pe stadionul Di
namo, de la ora 13, vor fi din nou 
față în față Dinamo și Steaua, așa 
cum Ie știm, cu formații complete 
gata de joc să-și apere pînă la capăt 
culorile cluburilor. Bine că mai in
tervine și „Cupa României" în fotba
lul nostru...

O singură echipă s-a grăbit parcă 
s-o încheie cu acest sezon. A jucat 
17 partide și a întrunit, fără înfrîn- 
gere. 32 de puncte. Nu-i o ghicitoa
re. echipa se cheamă firește F.C. Pe
trolul, lider autoritar în seria I a 
diviziei B.

Valerlu MIRONESCU

RI
xas) a început „Turneul campioni
lor" la tenis, concurs care reunește 
pe primii opt clasați în „Marele Pre
miu — F.I.L.T.". Iată primele rezul
tate înregistrate: Guillermo Vilas (Ar
gentina) — Raul Ramirez (Mexic) 
7—6, 2—6, 7—5 ; Harold Solomon 
(S.U.A.) — Brian Gottfried (S.U.A.) 
6—4, 6—2 ; Manuel Orantes (Spa
nia) — Eddie Dibbs (S.U.A.) 6—4, 
6—2.

După ani de efort, la Baia Mare 
gimnasticii îi cresc aripi cu care vrea 
să zboare tot mai sus. în prezent, 
secția de gimnastică a Clubului spor
tiv municipal se pregătește pentru 
un eveniment : prima participare a 
foarte tinerei echipe la campionatul 
național și la „Cupa României". în
treceri care vor avea loc între 17 și 
19 decembrie la Cluj-Napoca.

Program de pregătire densă, cu 
cinci pînă la șapte ore de antrena
ment pe zi in două reprize, cu 
testări și verificări în condiții a- 
semănătoare celor de concurs. Bătălia 
se dă acum pentru încărcătura de 
dificultate și originalitate a exerci- 
țiilor, pentru expresivitatea și pu
nerea în valoare a personalității, pen
tru smulgerea unor zecimi care să 
ridice nota finală.

Cine sint aceste copile care exe
cută cu dezinvoltură în prezent „Tsu- 
kahara" și cîte patru salturi cu în
toarcere de 720 de grade ? Ele provin 
din viguroasa pepinieră a clubului 
băimărean, care la ora aceasta nu
mără 160 de membri ; de pregătirea 
lor se ocupă cu pricepere, răbdare și 
speranțe profesorii E. Marinescu, N. 
Kuhn, A. Aldea, R. Kuhn și dr. E, 
Janos...

De fapt, abia anul trecut gimnas
tica băimăreană a început să iasă 
în lume. în iulie, la Timișoara, echi
pa de copii devenea campioană re
publicană, iar, în octombrie, aceeași 
formație cîștiga și titlul de campioa
nă republicană la junioare, obținind 
14 din cele 15 medalii. în decembrie, 
Judita Marcu cîștiga „Cupa Româ
niei", iar, după numai o săptămină, 
la Ankara, ajungea campioană bal
canică de junioare la sol.

începînd din primăvara acestui an, 
băimărencele participă la cîteva 
competiții la care exigențele cresc, 
în aprilie, ele înving la o diferență 
de șapte puncte selecționata T.S. 
Ostrava — Vitkovice, cînd se remar
că Amalia Cimpan, Costela Mureșan 
și Daniela Brîndescu. O lună mai 
tirziu, trei gimnaste ale clubului din 
Baia Mare fac parte din reprezen
tativa României care întrece echipa 
de junioare a Ungariei. Brîndescu, 
Murvai și Marcu obțin medalii și la 
finalele pe aparate din triunghiularul 

de juniori disputat la Talin, (U.R.S.S., 
R.D.G., România).

întîlnirea de la Londra, cu cea mai 
valoroasă echipă a Angliei, aduce 
gimnasticii băimărene în septembrie 
1976. un binemeritat succes, ea cîști- 
gind întrecerea Ia diferență de cinci 
puncte. La individual compus, ordi
nea primelor trei clasate : Brîndes
cu. Cimpan, Marcu. (De altfel, două 
dintre gimnastele clubului — Danie
la Brîndescu și R. Dunca — au fost 
transferate la unitatea din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în lotul de 
speranțe olimpice, insă la apropiatele 
campionate ele vor avea dreptul să 
reprezinte pe mai departe clubul de 
unde provin).

Campionatele naționale de junioa
re de la Constanta au confirmat în 
noiembrie ascensiunea în care s-a 
angajat colectivul băimărean. fetele 
din Maramureș cucerind 20 de me
dalii. Brîndescu se distinge apoi în 
turneul din China, iar colegele ei 
Marcu, Cimpan, Murvai și Mureșan 
fac parte din echipa de junioare a 
României care cîștigă întîlnirea de 
la Baia Mare cu reprezentativa Ceho
slovaciei.

Iată succint drumul de muncă și 
de întreceri pe care l-a parcurs o 
echipă foarte tînără și care speră în 
rezultate bune la prima ei prezență 
la campionatele naționale ale forma
țiilor de maestre. ,

★
La bazinul din Baia Mare, Clubul 

sportiv municipal a organizat primul 
concurs interjudețean de inot după 
șase luni de la inaugurarea acestei 
baze. La cele 26 de probe au parti
cipat aproape 300 de copii din Ti
mișoara, Arad. Galați și Baia Mare. 
La fete, probele au fost dominate 
de băimărence. în proba de 4 x 50 m 
liber fete (născute în anul 1968), e- 
chipa clubului local, compusă din 
Elena Rău, Oana Buzaș. Cristina 
Magdău și Ivone Kacso, a înregistrat 
un record national al categoriei res
pective, cu timpul de 2 min. 40 sec. 
(vechiul record era de 2 min. 51 sec. 
7 sutimi). De remarcat că aceste 
fetițe au învățat să înoate abia cu 
șase luni în urmă.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteli”

între 7 și 16 decembrie se des
fășoară în Uniunea Sovietică Fes
tivalul muzicii românești. Această 
manifestare urmează Festivalului 
muzicii ruse și sovietice organizat 
în țara noastră în luna octombrie, 
care a constituit un eveniment ar
tistic important în viața muzicală 
românească. în mari orașe ale 
U.R.S.S. — Moscova. Leningrad. Vil
nius, Kiev, Harkov. Donețk. Irkutsk, 
Novosibirsk — vor avea loc concerte 
care vor face cunoscute publicului 
meloman lucrări valoroase din crea
ția compozitorilor noștri clasici și 
contemporani. Orchestra simfonică a

în Editura politica, în colecția învâfâmîntul politico-ideologic 
de partid, seria Probleme fundamentale ale activității de partid 

și de stat, au apărut :
BROȘURA 2, care conține următoare

le consultații : Programul Partidului 
Comunist Român cu privire la rolul și 
răspunderile partidului în etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și trecerii spre comunism ; Cunoaș
terea și aplicarea neabătută a prevede
rilor Statutului Partidului Comunist Ro
mân — condiție esențială a îndeplinirii 
liniei politice a partidului ; Centralis
mul democratic —■ principiul funda

tv
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : ,.Domnișoara Ro- 

binson“ — producție a studiourilor 
cehoslovace. Premieră TV.

12.20 Documentar TV : Valea Mureșului.
12,50 ,.Pe unde trece doru...“ — melo

dii populare.
13.15 Telex.
13.20 închiderea programului.
16.00 Teleșcoală. •
16,30 Curs de limba engleză (nivel me

diu).
17,00 Hochei : România — Iugoslavia. 

Radioteleviziunii române va concer
ta sub bagheta dirijorilor Iosif 
Conta și Emanuel Elenescu, avind 
ca solistă pe soprana Eugenia Mol- 
doveanu de la Opera Română din 
București. în același timp, formații 
simfonice sovietice vor colabora cu 
apreciați dirijori și instrumentiști 
români : Mihail Brediceanu și Va
lentin Gheorghiu, Emil Simon și 
Cătălin Ilea. Ovidiu Bălan și Aure
lian Octav Popa. Festivalul va pri
lejui. pe lingă această bogată suită 
de manifestări concertistice, un 
fructuos dialog între muzicienii 
oaspeți și gazde.

mental al structurii organizatorice și al 
activității partidului.

BROȘURA 3, care conține următoare
le consultații : Organizațiile de bază ale 
partidului. Modul de constituire, struc
tura și atribuțiile acestora. Funcțiile 
adunărilor de partid ; Munca politico- 
organizatorică desfășurată de organiza
țiile de partid pentru întărirea rîndu- 
rilor partidului.

Transmisiune directă de la pati
noarul „23 August".

19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Mitică Popescu* 

de Camil Petrescu. Premieră TV.
21.40 Publicitate.
21,50 în lumina reflectoarelor : Petula 

Clark.
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Studioul tineretului : Tinerii de 
la „Republica".

20.20 Ce știm și ce nu știm despre...
20.40 Orchestre simfonice. • Orchestra 

filarmonicii din Arad. • Orchestra 
filarmonicii din Sibiu.

21,35 Telex.
21.40 Omul din Aran. Documentar artis

tic realizat de Robert Flaherty.

• PENTRU „SALVA
REA" OZONULUI TE
RESTRU. Programul Națiu
nilor Unite pentru mediul în
conjurător a decis organizarea, 
în martie 1977, la Washington, 
a unei conferințe internaționale 
avînd ca unică temă de dezba
teri poluarea atmosferică și o- 
zonul terestru. Pătura de ozon 
din stratosferă îndeplinește, se 
știe, un rol esențial în ce pri
vește viața terestră, protejînd-o 
de intensa emisie de raze ultra
violete a Soarelui. Or, pătrun
derea tot mai accentuată în at
mosferă a substanțelor chimice 
poluante (acestea avînd prove
niențe din cele mai diferite — 
de la gazele emanate de avi
oane pînă la sprayurile utilizate 
în cosmetică) a alertat oamenii 
de știință, care avertizează a- 
supra posibilei deteriorări a 
ozonului stratosferic. Tocmai e- 
valuarea cît mai exactă a im
plicațiilor poluării aerului asu
pra ozonului și-a propus ampla

reuniune de anul viitor, a cărei 
menire este, totodată, identifi
carea măsurilor optime, aplica
bile universal, de prevenire a 
unei situații nedorite.

® PREMIUL INTER
NATIONAL AL DREPTU
RILOR OMULUI „MO
HAMMAD ALIJINNAH". 
Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Moham
mad Aii Jinnah (1876—1948), cu
noscut om politic și luptător 
pentru drepturile popoarelor la 
dezvoltare de sine stătătoare, 
fondatorul Pakistanului, în a- 
ceastă țară, ca și peste hotare, 
se desfășoară un șir de ample 
manifestări. în acest cadru, Co
mitetul pakistanez pentru săr
bătorirea centenarului lui Aii 
Jinnah a hotărî! instituirea unui 
Premiu internațional al dreptu
rilor omului, care va fi decernat 
unor personalități ce s-au disr 
tins în mod deosebit pentru ac

tivitatea lor militantă în apăra
rea libertății și demnității omu
lui.

• LONGEVIVII DIN 
VILCABAMBA. Un cuplu 
neobișnuit din punct de vedere 
al longevității îl constituie soții 
Carion (el — 145 de ani, ea — 
140), locuitori al regiunii Vilca- 
bamba din Ecuador, unde au 
fost vizitați de antropologul bri
tanic David Davies. Ei nu re
prezintă însă o excepție în re
giune ; în cele cinci văi ale a- 
cesteia, pot fi întilniți numeroși 
alți longevivi, a căror vîrstă re
zultă clar din actele stării ci
vile (care păstrează o evidență 
a nașterilor încă din secolul 
XVIII). Omul de știință brita
nic — care și-a petrecut trei 
ani printre ei — afirmă în lu
crarea pe care le-a consacrat-o 
că sănătatea lor este perfectă ; 
cancerul, diabetul și bolile co
ronariene nu sînt cunoscute a- 
colo ; din 338 persoane cerce
tate, doar una suferea de o u-

tn’FTT HPTKTTIT? KTTJL' Jnt J&r 1' w/ 1 A xM AA «Bi A
șoară afecțiune cardiacă — Iar 
alta prezenta o mică tumoare 
benignă. Fenomenul pare să fie 
explicat nu atît prin factori ge
netici, cît prin mediul natural 
prielnic, prin alimentația săracă 
în grăsimi animale, prin munca 
în aer liber și absenta traume
lor psihice. O altă caracteristică 
a regiunii Vilcabamba : morta
litatea infantilă ridicată — nu
mai jumătate din nou-născuți 
supraviețuiesc, mulți dințre ei 
însă cu șansa de a depăși suta 
de ani...

• „RECONSTITUIRE", 
în același hotel din Philadelphia, 
unde nu de mult o boală necu
noscută a lovit necruțător pe 
participanții Ia o adunare a unor 
veterani de război, mai multe 
persoane se ospătau și discutau 
cu aprindere — zilele trecute — 
fără să pară prea impresionați

de cele întîmplate cu puțin 
timp în urmă. Un act de bra
vadă în hotelul „Bellevue", a- 
cum pustiu, dat fiind că lumea 
îl ocolește după drama din vară 
soldată cu 29 de morți și 151 de 
suferinzi ? Temerară în felul 
său, întrunirea avea insă un 
scop anume : reputați doctori și 
specialiști in patologie, într-o 
atmosferă parcă de roman po
lițist, reconstituiau împrejură
rile „crimei", la fața locului, 
bătîndu-și capul să dezlege te
ribila enigmă medicală. Cerce
tările efectuate în diversele la
boratoare n-au putut nici măcar 
să stabilească dacă „asasinul" 
este o substanță toxică sau un 
virus neștiut. Din păcate, parti- 
cipanții Ia neobișnuitul banchet- 
simpozion n-au putut, nici ei, 
să dea de firul misterioasei boli, 
în schimb, ea a mai făcut „o 
victimă", se speră — ultima : 
adus la faliment de nefericitul

incident. „Bellevue", cel faimos 
odinioară, a trebuit, părăsit și de 
acești ultimi oaspeți ce s-au în
cumetat a-i trece pragul, să-și 
închidă porțile...

® „ASALTUL" DECI
BELILOR. Profesorul Ger
hardt Harer din Salzburg (Aus
tria), specialist în studierea e- 
fectelor muzicii asupra psiholo
giei și comportării umane, a 
constatat că sunetele puternice 
din discoteci și din alte localuri 
similare, avînd o intensitate 
care uneori depășește de șase 
ori zgomotul obișnuit al străzii, 
influențează nociv sistemul ner
vos al publicului și al instru
mentiștilor. Rezistenta psihică a 
tinerilor care frecventează me
reu audițiile de acest fel scade 
sensibil între 20 și 30 de ani. în 
rindul muzicienilor se înregis
trează cazuri repetate de irasci- 
bilitate, tulburări circulatorii, 
insomnii și boli de stomac. La 
care trebuie adăugată însăși slă
birea auzului ; o instituție de

sănătate din R.F. Germania — 
arată „Stuttgarter Zeitung" — a 
depistat „tineri de 18 ani cu un 
grad de surzenie ca la 80 de 
ani". în general — afirmă ex- 
perții — zgomotul crește pe glob 
cu o jumătate de decibel în fie
care an.

® „PLOAIE" ARTIFI
CIALĂ. Specialiștii sovietici 
din Leningrad au realizat o 
instalație — „Roșa" — care poa
te asigura, la dorința cultivato
rilor, o „ploaie" tropicală sau 
obișnuită. Un agregat poate 
stropi în cîteva minute o supra
față de 1 000 metri pătrați. Pen
tru udarea unor suprafețe mari, 
instalațiile „Roșa" sînt legate 
între ele și trase de tractoare. 
Instalația pentru asigurarea 
ploii artificiale a fost concepută 
în așa fel încît să poată fi fo
losită și pentru încorporarea în
grășămintelor minerale în sol. 
O uzină de lîngă Leningrad va 
începe producția de serie a noi
lor agregate de udat.

® INFLUENTA ACTI
VITĂȚILOR UMANE A- 
SUPRA CLIMEI. Din im
itativa Comisiei Comunității E- 
conomice Europene va fi orga
nizată o amplă acțiune de stu
diere a repercusiunilor activită
ții umane asupra climei. Planul 
a fost determinat, nu în ultimă 
instanță, de condițiile deosebite 
de climă din acest an : se știe 
că vara extrem de secetoasă 
din vestul Europei a provocat 
serioase pagube agriculturii — 
și, în ansamblu, economiei — 
țărilor Pieței comune. O mai 
bună cunoaștere a efectelor, de 
pildă, ale bioxidului de carbon 
degajat în atmosferă în canti
tăți tot mai mari, sau ale pier
derilor de căldură la centralele 
energetice va face posibilă nu 
numai o mai exactă prognoză 
meteorologică, dar și influența
rea vremii în direcția suprimă
rii sau diminuării „surprizelor" 
de proporții.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FINLANDEI Congresul Partidului Socialist Tratative sovieto- libiene Evoluția problemei rhodesiene
Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Finlanda, calde felicitări, împreună cu cele mai sin
cere urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul 
finlandez.

Sînt încredințat că bunele relații de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre Vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două 
popoare, al păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Muncitoresc Spaniol

Poporul finlandez 
marchează în fiecare 
an, la 6 decembrie, 
sărbătoarea sa națio
nală, în această zi, cu 
59 de ani în urmă, 
Finlanda proclamîn- 
du-se independentă. în 
îndelungata lor istorie, 
locuitorii acestor me
leaguri au purtat o 
bătălie neîntreruptă cu 
natura. în ciuda con
dițiilor vitrege, po
porul finlandez, popor 
de oameni harnici, te
naci și iscusiți, a reu
șit să-și transforme 
patria într-o țară cu 
dezvoltare dinamică.

în perioada postbe
lică, descoperirile geo
logice au impulsionat 
extinderea industriei 
miniere, Finlanda si- 
tuîndu-se în prezent 
printre marii producă
tori de cupru din Eu
ropa. în același timp, 
exporturile sale tradi
ționale — de lemn și 
hîrtie — o plasează pe 
locul trei în lume prin
tre furnizorii acestor 
produse atît de solici-

tate. Navele construite 
în șantierele sale na
vale, echipamentele 
industriale, finețea o- 
biectelor de artizanat 
au adus, de asemenea. 
Finlandei o reputație 
binemeritată.

Un sfert din popu
lația Finlandei este 
ocupată în agricultură. 
Fiecare bucată de pâ- 
mînt adaptabil cultu
rilor agricole a fost 
smulsă naturii vitrege 
prin munca asiduă a 
fermierilor. Fertilita
tea terenurilor, culti
vate cu grîu, orz, o- 
văz, cartofi, este păs
trată cu strășnicie.

Munca și creația 
pașnică se îmbină fi
resc cu vocația de 
pace, cu preocuparea 
statornică a poporului 
finlandez în direcția 
statornicirii unui cli
mat de încredere, în
țelegere și colaborare 
pe continentul euro
pean și în lume. Ca o 
expresie a acestei pre
ocupări, capitala țării. 
Helsinki, a fost gazdă

a primei Conferințe 
pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Stimulate puternic 
de convorbirile purta
te între președintele 
României, Nicolae 
Ceaușescu, și președin
tele Finlandei, Urho 
Kekkonen, cu prilejul 
vizitelor reciproce din 
1969 și 1971, ca și in 
timpul întîlnirii de 
anul trecut de la Hel
sinki, relațiile dintre 
popoarele și țările 
noastre cunosc un curs 
ascendent, evidențiind 
dorința comună de a 
identifica noi căi și 
posibilități .pentru ex
tinderea și amplifi
carea lor continuă. Co- 
respunzînd intereselor 
reciproce, o asemenea 
evoluție se înscrie, tot
odată, ca o contribuție 
certă la promovarea 
unor raporturi noi. de
mocratice, în Europa 
și în întreaga lume, la 
făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

P. STANCESCU

Peste 1 500 de delegați și 500 in
vitați străini participă la lucrările 
primului congres legal ținut în Spa
nia din anul 1932 de Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.).

Luînd cuvîntul în cadrul congre
sului, Felipe Gonzales, secretar 
neral al partidului, a subliniat 
tualitatea programului forțelor 
stingă unite, care preconizează recu
noașterea libertăților individuale și 
generale, fără excepție, recunoaște
rea aspirațiilor și drepturilor națio
nalităților din Spania, inițierea unei 
perioade politice de tranziție. De a- 
semenea, secretarul general al 
P.S.M.S. a insistat, din nou. asupra 
importanței propunerii forțelor de 
stingă unite privind inițierea de ne
gocieri cu guvernul Suarez.

Referindu-se la o eventuală cola
borare a partidului la alcătuirea unui 
viitor guvern spaniol, liderul P.S.M.S. 
a arătat că această participare este 
condiționată de satisfacerea cererilor 
privind democratizarea campaniei e- 
lectorale în vederea alegerilor gene
rale, programate să aibă loc în luna 
iunie. în același timp, el a subli
niat că este necesar ca din guvern

ge- 
ac- 
de

Rezultatul alegerilor parlamentare 
din Japonia

TOKIO. — După cum se știe, du
minică s-au desfășurat în Japonia 
alegeri pentru Camera reprezentanți
lor a Dietei (parlamentul), fiind aleși 
511 deputați. Rezultatele definitive 
ale scrutinului sînt următoarele : 
Partidul Liberal-Democrat, de guver- 
nămînt, a obținut 249 de mandate ; 
Partidul Socialist și-a sporit nu
mărul mandatelor cu cinci, defi
nind. în prezent, 123 ; Partidul Ko- 
meito a obținut 55 de locuri, iar 
Partidul Socialist-Democratic 29 ; 
Partidul Comunist deține 17 man
date. iar Noul Club Liberal (N.C.L.), 
formațiune politică recent creată de 
către cinci deputați care au părăsit 
Partidul Liberal-Democrat, a cîștigat 
17 mandate. Au fost aleși, de aseme
nea, 21 de deputați independenți.

Prima constatare a observatorilor 
este că Partidul Liberal-Democrat a 
pierdut majoritatea parlamentară ab
solută deținută timp de 21 de ani. Li
derul P.L.D. și prim-ministru. Takeo 
Miki. a recunoscut într-o declarație 
făcută luni, la Tokio, că partidul său 
a înregistrat o serioasă înfringere în 
cursul alegerilor. El a arătat că ver
dictul popular a. fost mult mai sever 
decît se sconta, menționînd că P.L.D. 
trebuie să privească cu maximă se

riozitate această situație, cea mai im
portantă de la formarea sa, în 1955, și 
să procedeze la o restructurare. Pri
mul ministru a precizat că intențio
nează să rămînă la conducerea 
P.L.D. pentru a realiza o reformă a 
acestui partid. El s-a declarat gata să 
aibă convorbiri, atît în cadrul P.L.D., 
in vederea depășirii disensiunilor 
dintre fracțiunile liberal-democrate, 
cit și cu conducătorii partidelor din 
opoziție.

La rîndul său. Partidul Socialist 
din Japonia a dat publicității o de
clarație în care propune altor for
mațiuni politice ale opoziției anga
jarea de tratative în vederea consti
tuirii unui guvern de coaliție. Secre
tarul general al P.S.J., Masashi Ishi- 
bashi, a precizat că socialiștii vor 
cere celorlalte partide din opoziție să 
sprijine în Dietă candidatura pre
ședintelui P.S.J.. Tomomi Narita, la 
mandatul de prim-ministru.

La rîndul său, Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. al Par
tidului Comunist din Japonia, a su
bliniat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că criticile P.C.J. la adresa 
P.L.D. s-au dovedit juste. Ele au 
contribuit la scăderea numărului vo
turilor acordate de alegători candi- 
daților P.L.D.

Sarcinile prioritare ale 
comuniștilor uruguayeni 

expuse de tovarășul 
Rodney Arismendi

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Neues Deutschland", Rodney. Aris
mendi, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay, a arătat că mii de uru
guayeni se află în închisori pentru 
convingerile lor politice, iar peste o 
jumătate de milion de persoane au 
fost silite să se refugieze în alte țări. 
Denunțînd represiunile întreprinse 
împotriva partidului comunist, a sin
dicatelor și altor organizații progre
siste, primul secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay a arătat că sarcina pri
mordială a comuniștilor uruguayeni 
constă în lupta pentru obținerea e- 
liberării deținuților politici, restabi
lirea libertăților democratice în țară 
și unirea forțelor antifasciste și anti- 
imperialiste din Uruguay.

Obiectivele noului plan 
de dezvoltare a Tunisiei

premierul, 
își propune ca sarcini prin
să ofere locuri de 

tinerilor tunisieni 
măsuri cu caracter

TUNIS. — Primul ministru al Tu
nisiei, Hedi Nouira, a prezentat pre
sei obiectivele celui de-al cincilea 
plan național de dezvoltare pe pe
rioada 1977—1981.

După cum a precizat 
planul 
ci pale 
tuturor 
adopte
mic care să permită o creștere de
mografică sporită. Astfel, s-a stabilit 
că este necesară o creștere considera
bilă a investițiilor (cu 57 la sută), 
acestea urmind să fie finanțate in 
parte 
și în 
terne.

Prin
spus Hedi Nouira 
in viitorii cinci ani in Tunisia să se 
creeze 263 000 noi locuri de muncă, 
dintre care 233 000 în sectoare ne
agricole.

de către economia națională 
parte prin împrumuturi

sporirea investițiilor
— se prevede ca

Conferința de la Paris 

asupra cooperării economice internaționale 

Singurul consens: aminarea 
deciziilor

să facă parte și reprezentanții altor 
partide democratice.

în continuare, Felipe Gonzales a 
prezentat tabloul situației economice 
și sociale din Spania, expunînd, în 
context, liniile directoare ale unui 
program de urgență, care cuprinde, 
între altele, apărarea locurilor de 
muncă, înfăptuirea unei reforme a 
asistenței sociale, reașezarea pe baze 
echitabile a sistemului fiscal și a im
pozitelor.

Făcind un bilanț al activității parti
dului în ultimii doi ani, secretarul 
general al P.S.M.S. a arătat că în 
această perioadă numărul membrilor 
P.S.M.S. a sporit de patru ori, iar al 
federațiilor sale din întreaga țară — 
de la 19 la 50. Cele mai semnificative 
creșteri, a arătat Felipe Gonzales, au 
survenit în regiunile Valencia și Ma
drid. „Baza mișcării noastre — a spus 
el — este în mod esențial de origine 
muncitorească, deoarece 78.28 la sută 
dintre militanții P.S.M.S. aparțin cla
sei muncitoare sau sînt mici func
ționari".

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Academiei de 
științe sociale și politice. Printre per
sonalitățile străine prezente se află 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social Democrat din R.F.G. și 
președinte al Internaționalei Socia
liste, Franțois Mitterrand, prim-se- 
cretar al Partidului Socialist Fran
cez, Pietro Nenni, președintele Par
tidului Socialist Italian, Anker Joer- 
gensen, primul ministru al Danemar
cei, președintele Partidului Social- 
Democrat, Olof Palme, președintele 
Partidului Social-Democrat din Sue
dia.

Pe ordinea de zi a congresului sînt 
înscrise numeroase probleme, între 
care, unitatea forțelor socialiste din 
Spania, politica internațională a par
tidului, mișcarea sindicală șl mijloa
cele de propagandă.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova au început luni convorbiri 
șovieto-libiene, la care participă, din 
partea sovietică, Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgornîi, Aleksei Kosîghin și 
Andrei Gromîko, iar din partea li- 
biană — Moamer El-Geddafi, preșe
dintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției.

Comunicat 
iugoslavo-palestinean
BELGRAD. — La încheierea vizi

tei oficiale făcute în Iugoslavia de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că cele două părți 
apreciază că soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat și asigurarea unei 
păci trainice în această regiune se 
poate realiza doar prin reglementa
rea problemei palestinene pe baza 
înfăptuirii drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinean, 
inclusiv a dreptului privind crearea 
statului palestinean, independent și 
suveran, pe teritoriul său național.

Armata Poporului Zimbabwe 
(Z.I.P.A.) a anunțat, printr-un comu
nicat dat publicității la Maputo și 
reluat de agenția Reuter, că, în timpul 
acțiunilor lansate de unitățile sale pe 
teritoriul Rhodesiei în perioada ia- 
nuarie-septembrie, au fost uciși 
1 256 soldați aparținînd regimului ra
sist rhodesian, au fost distruse 145 
vehicule și șase poduri și au fost 
doborite 45 de aparate de zbor, în 
majoritate elicoptere. De asemenea,

LA TIRGUL INTERNAȚIONAL 
DE LA DAKAR

Președintele Senegalului 
a vizitat pavilionul României

DAKAR. — La Dakar s-a deschis 
Tîrgul internațional, găzduit de ca
pitala Senegalului, la care participă 
firme din 54 de țări ale lumii. La 
festivitatea inaugurală au luat parte 
președintele tării, Leopold Sedar 
Senghor. membri ai guvernului.

Vizitînd pavilionul țării noastre, 
șeful statului senegalez a făcut a- 
precieri elogioase cu privire la ex
ponatele prezentate, relevînd. în 
special, calitatea deosebită a produ
selor românești.

muncă 
și să 
econo-

Primul secretar al C.C. al
P.M.S.U., Janos Kadar, membru
al Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, a sosit luni la Viena, într-o 
vizită oficială, la invitația cancelaru
lui Austriei, Bruno Kreisky.

agențiile de presa

Noi demonstrații 
antirasiste 

în Africa de Sud
Agenția France Presse relatează că 

duminică, în mai multe localități din 
Africa de Sud, au avut loc demonstra
ții ale populației de culoare împo
triva practicilor discriminatorii ale 
regimului de la Pretoria. Ca și în 
alte prilejuri, poliția a utilizat arme 
de foc împotriva denionstranți- 
lor, trei tineri negri fiind răniți în 
orașul Guguletu. In acest oraș, scrie 
agenția, ca și în localitatea Nyanga, 
situate în apropiere de Capetown, po
liția a efectuat o largă acțiune re
presivă, în cursul căreia au fost ares
tate 300 de persoane.

Noi acțiuni de protest ale popu
lației africane au avut loc în noap
tea de duminică spre luni, precum 
și în primele ore ale dimineții în 
Nyanga, unde locuiesc aproximativ 
30 000 de africani. Totodată, acțiunile 
,de protest au cuprins toate subur
biile africane ale Capetownului.

Politia a deschis focul asupra 
manifestanților, procedînd, de ase
menea, la numeroase arestări.

în cursul incidentelor care au avut 
loc luni dimineața la Nyanga, și-au 
pierdut viața 12 persoane — scrie a- 
genția France Presse. Se mențio
nează că bilanțul victimelor ar pu
tea fi și mai mare.

luptătorii Z.I.P.A. au atacat 22 d« 
tabere militare.

„Nordul, nord-estul, sud-estul șl 
estul Rhodesiei, cu o populație totală 
de patru milioane de oameni, se află 
în prezent sub influența militară și 
politică a Z.I.P.A. Salisbury și Umtali 
cad sub influenta Z.I.P.A." — preci
zează comunicatul.

în ce privește tratativele de la Ge
neva se anunță că ambasadorul brita
nic, Ivor Richard, președintele Confe
rinței constituționale asupra viitoru
lui Rhodesiei, a avut luni întrevederi 
separate cu Abel Muzorewa, lider al 
aripii externe a Consiliului Național 
African (A.N.C.), Robert Mugabe, 
conducător politic al Armatei Popu
lare Zimbabwe (Z.I.P.A.), Joshua 
Nkomo — președintele Uniunii Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
și lider al aripii interne a Consiliu
lui Național African (A.N.C.), și cu 
Ndabaningi Sithole, președintele Uni
unii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.)

În Liban se reia 
activitatea economică
BEIRUT. — în ultimele zile, în Li

ban au avut loc consultări intense 
între președintele țării, Elias Sarkis, 
lideri politici și reprezentanți ai 
cercurilor economice și financiare din 
această țară. Convorbirile au fost a- 
xate în special asupra problemelor 
politico-sociale, precum și ale recon
strucției țării pe plan economic. Au 
fost examinate, de asemenea, candi
daturile pentru noul guvern libanez, 
care, în opinia observatorilor poli
tici, va fi alcătuit în majoritatea sa 
din tehnicieni.

Pe de altă parte, activitățile eco
nomice, paralizate uneori total in 
cele 19 luni de război civil,î sînt re
luate treptat in condițiile păcii. în 
acest context, se execută lucrări de 
refacere a portului orașului Beirut, 
în rada căruia au apărut primele 
cargouri.

Se impune îngrădirea activității 
societăților transnaționale 

O cuvînt a re a primului ministru al Indiei
La Delhi s-a deschis cea de-a 129-a 

sesiune a Consiliului Camerei de co
merț internațional. Participanții vor 
examina, printre altele, o serie de 
probleme privind elaborarea de că
tre Națiunile Unite a unui cod de 
conduită al societăților transnațio
nale.

Luînd cuvintul, primul ministru 
indian, Indira Gandhi, a condamnat 
activitatea societăților transnaționale 
care afectează eforturile spre progres 
ale statelor în curs de dezvoltare. Va
loarea globală a vînzărilor unora din 
aceste societăți, a arătat premierul 
indian, depășește totalul produsului 
național brut al majorității țărilor in 
curs de dezvoltare. De asemenea — a 
spus Indira Gandhi — activitatea 
acestor societăți, care comit numeroase 
abuzuri, are importante repercusiuni 
asupra statelor în curs de dezvoltare.

în altă ordine de idei, Indira 
Gandhi s-a referit la decalajul care 
există între țările occidentale indus
trializate și statele în curs de dez
voltare. Acestea din urmă, a arătat 
vorbitoarea, au fost reduse la rolul 
de furnizori de materii prime pentru 
țările industrializate occidentale, de 
care depind în ceea ce privește capi

talurile, echipamentele. produsele 
manufacturate și tehnologice.

în încheiere, primul ministru in
dian a reafirmat convingerea țării 
sale, potrivit căreia problemele inter
naționale nu pot fi soluționate prin 
confruntare.

Bilanțul 
cutremurului 

din Turcia
ANKARA. — Aproximativ 10 000 

de locuințe și alte clădiri au fost 
distruse săptămina trecută de cutre
murul în urma căruia și-au pierdut 
viața peste 5 000 persoane din par
tea răsăriteană a Turciei, a declarat 
duminică ministrul turc al apărării, 
Feriz Melen. El a apreciat că pentru 
reconstruirea localității Van, afecta
tă de seism, va trebui alocată o 
sumă de cel puțin 1 miliard lire. 
Aproximativ 50 000 persoane au ră
mas fără locuințe.

transmit:
„...O decizie care a 

permis evitarea unui 
eșec ce părea inevi
tabil". Astfel comen
tează agenția France 
Presse aminarea pen
tru începutul anului 
viitor a ședinței fi
nale, la nivel ministe
rial — ce urma să aibă 
loc la 15 decembrie 
a.c. — a Conferinței 
de la Paris asupra 
cooperării economice 
internaționale.

Intr-adevăr, această 
conferință — care reu
nește reprezentanți din 
8 țări capitaliste in
dustrializate și 19 țări 
in curs de dezvoltare 
(denumită în presa 
occidentală „dialogul 
Nord-Sud“), nu a reu
șit încă, după un an 
de la începerea lucră
rilor sale, să stabileas
că vreun consens a- 
supra unui plan co
mun de acțiune. A- 
nalizînd stadiul actual 
al dialogului Nord- 
Sud, Comitetul pentru 
probleme economice al 
Adunării Generale a 
O.N.U. a exprimat „a- 
dinca preocupare și 
nemulțumire față de 
faptul că la reuniunea 
de la Paris nu s-au ob
ținut rezultate con
crete".

Dată fiind complexi
tatea problemelor, dez
baterile au fost deose
bit de laborioase, des- 
fășurîndu-se în cadrul 
a patru comisii de lu
cru în domeniile ener
giei. materiilor prime, 
dezvoltării țărilor „lu
mii a treia" și ajuto
rului financiar. Dosa
rele conferinței cu
prind numeroase pro
puneri concrete, lansa
te atît de țările în 
curs de dezvoltare, cit 
și de cele dezvoltate, 
fiind supuse aprobării 
peste 50 de proiecte de 
hotăriri privind aspec
te esențiale ale pro
blematicii economice. 
Din păcate însă, așa 
cum sublinia Manuel 
Perez Guerrero, unul 
din copreședinții con
ferinței și purtătorul 
de cuvînt al țărilor în 
curs de dezvoltare.

deocamdată „punctele 
divergente dintre țări
le bogate și cele să
race sint mult mai nu
meroase decit cele 
convergente...". Acor
durile la care s-a a- 
juns pînă în prezent se 
referă la domenii pe
riferice, răminînd pe 
tapet problemele cele 
mai importante, cum 
sint : aprovizionarea
cu ehergie și prețul 
ei ; garantarea venitu
rilor realizate din ex
porturile de materii 
prime ale țărilor în 
curs de dezvoltare, 
prin corelarea prețuri
lor acestora cu nive
lul inflației ; asigura
rea unor baze stabile 
relațiilor valutar-fi- 
nanciare ; reducerea 
datoriei externe a ță
rilor „lumii a treia" 
etc.

Comentatorii de pre
să arată că nu este 
exclus ca stagnarea 
dialogului să fi fost 
„regizată" de țările 
industrializate, pentru 
a aștepta mai intîi 
rezultatele reuniunii 
O.P.E.C., convocată la 
mijlocul acestei luni, 
în cadrul căreia țări
le exportatoare de pe
trol ar urma să ia o 
hotărîre în problema 
„inflamabilă" a prețu
lui „aurului negru" — 
ceea ce ar însemna 
condiționarea dialogu
lui Nord-Sud, a aju
torului pentru „lumea 
a treia" de prețul pe
trolului.

Iată de ce, cele 19 
state în curs de dez- 
voltare participante la 
dialogul Nord-Sud s-au 
declarat „profund de- 
zamăgile" față de lip
sa de receptivitate a 
interlocutorilor lor, ex- 
primîndu-și, totuși, 
speranța într-o viitoa
re apropiere a pozi
țiilor.

în pofida impasu
lui actual, conferința 
Nord-Sud. prin chiar 
faptul că are loc, este 
apreciată ca o expre
sie a cursului pozitiv, 
impus de popoare, spre 
colaborare internațio
nală. Reuniunea se

integrează în bătălia 
la scară planetară pen
tru dezvoltare și pro
gres, in continuitatea 
unor acțiuni similare 
întreprinse, în ultima 
vreme, pe plan inter
național, cum ar fi cea 
de-a Vil-a sesiune 
extraordinară a Adu
nării Generale a 
O.N.U., reuniunea 
U.N.C.T.A.D. „de la 
Nairobi ș.a. Conferin
ța „celor 27“ și-a pro
pus inițierea unor noi 
măsuri de concertare a 
eforturilor pe plan in
ternațional în vederea 
lichidării subdezvoltă
rii, eliminării decala
jelor, restructurării re
lațiilor economice in
terstatale, promovării 
unui comerț liber, fără 
bariere și discriminări, 
pe baze echitabile, re
ciproc avantajoase — 
direcții in care, după 
cum se știe, România, 
țară socialistă și. tot
odată, țară în curs de 
dezvoltare, acționează 
cu fermitate și con
secvență.

Astfel, prin temati
ca sa, dialogul Nord- 
Sud poate reprezenta 
o contribuție la proce
sul de edificare a unei 
noi ordini economice și 
politice mondiale, de
ziderat major al epocii 
contemporane, la în
făptuirea căruia — 
în opinia țării noastre 
— pot și trebuie să 
participe, desigur, 
toate statele lumii, 
indiferent de mări
me sau de aivelul de 
dezvoltare.

în acest spirit, tara 
noastră se pronunță 
pentru găsirea so
luțiilor care să ducă 
la satisfacerea ce
rințelor justificate 
ale țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru a- 
sigurarea condițiilor 
care să favorizeze pro
gresul rapid al aces
tor țări, dezvoltarea 
unor relații economice 
largi, pe baze echita
bile, corespunzător in
tereselor tuturor po
poarelor, întregii uma
nități.
Viorel POPESCU

Convorbiri siriano-iorda- 
nîene Președintele Siriei, Hafez 
Al Assad, a sosit luni Ia Amman, în
tr-o vizită oficială de două zile. El 
va conferi cu regele Hussein al Ior
daniei asupra modalităților de inten
sificare a cooperării dintre Siria și 
Iordania și asupra ultimelor evoluții 
ale situației din Orientul Apropiat. 
Șeful statului sirian este însoțit de 
premierul Abdel Rahman Khleifawi.

Apel pentru eliberarea 
deținuților politici chilieni. 
Un numeros grup de deputați și se
natori italieni, reprezentînd toate 
partidele democratice din parlament, 
a adresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, apelul de a 
acționa cu fermitate pentru elibe
rarea deținuților politici din închiso
rile din Chile.

Președintele C.C. al P.C. 
ChÎHSZ premierul Consiliului de 
Stat, Hua ihuo-fen, a primit la Pekin 
pe Do Muoi, vicepremier al Guver
nului Republicii Socialiste Vietnam — 
informează agenția China Nouă. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

Consiliul Uniunii țărilor 
exportatoare de banane 
(U.P.E.B.) a aprobat statutul de 
creare a unei întreprinderi speciali
zate în comercializarea acestor fruc
te pe piața internațională, pînă in 
prezent dominată de firmele trans
naționale. Noua întreprindere este 
chemată să contribuie la crearea 
condițiilor pentru comercializarea 
echitabilă a bananelor pe piața mon
dială.

Congresul Sindicatelor 
din R. P. Polonă 3 încePut 
Ia Varșovia. La deschidere au luat 
parte Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., alți conducători 
de partid și de stat. Participă o de
legație a U.G.S.R., condusă de Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

în landul vest-german 
Saxonia Inferioară, orsaniza- 
țiile partidelor creștin-democrat și 
liber-democrat au ajuns la un 
acord privind crearea unui guvern 
local de coaliție — a declarat du
minică la Hanovra. într-o conferin
ță de presă, Ernst Albrecht, mi
nistru — președinte al landului.

Șeful statului francez, 
Valery Giscard d’Estaing, a sosit luni 
la Belgrad, într-o vizită oficială de 
două zile, la invitația președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

Protest împotriva poluă
rii radioactive. Locuitorii a ?ase 
comune din Argovia, situată în zona 
centrală a Elveției, au respins, în 
cadrul unui referendum desfășurat 
duminică, o hotărîre a autorităților 
ca regiunea să servească drept loc 
de depozitare a deșeurilor radioacti
ve. Pină în prezent, relevă agenția 
France Presse, locuitorii a numeroa
se localități elvețiene au refuzat să 
accepte ca în zonele înconjurătoare 
să fie depuse deșeuri radioactive.

Festivalul „Serile parti

La Havana, s*3 anuntat crca- 
rea unui Comitet de pregătire a 
primului Congres al Comitetelor de 
apărare a revoluției, care va avea 
loc în septembrie anul viitor.

Acțiuni revendicative în
Ruhr. în numeroase întreprinderi
din bazinul carbonifer Ruhr au avut 
loc greve și acțiuni revendicative. 
Peste 15 000 de muncitori, partici
pant! la aceste acțiuni, au cerut ad
ministrațiilor întreprinderilor îmbu
nătățirea salarizării și încetarea con
cedierilor. Ei au protestat, de ase
menea, împotriva intenției adminis
trațiilor de a introduce sistemul 
reducerii duratei de muncă pentru 
55 000 din cei 220 000 siderurgiști, 
măsură care ar afecta salariile aces
tora.

Președintele Emiratelor 
Arabe Unite, Zayed Bin Sultan ai 
Nahayyan, a declarat, într-un inter
viu acordat postului de radio Kuweit, 
că securitatea și stabilitatea în zona 
Golfului sînt necesare nu numai 
pentru popoarele din vecinătate, ci 
pentru întreaga lume. El a reafirmat 
necesitatea intensificării cooperării 
între țările din regiunea Golfului 
pentru a asigura stabilitatea în aceas
tă zonă.

în Mexic, senatorul Carlos
Sansores Perez și-a asumat președin
ția Partidului Revoluționar Institu
țional (P.R.I.). El îi succede în func
ție lui Porfirio Munoz Ledo, numit 
It* conducerea Ministerului Educației, 
în cadrul noului guvern al președin
telui Jose Lopez Portillo.

zanilor", consacrat Ia actuala

0 delegație 
italiană, condusă

comercială
de ministrul

ediție celei de-a 35-a aniversări a 
creării Armatei populare iugoslave, 
a început în localitatea iugoslavă 
Rudo. Vor prezenta programe nu
meroase colective artistice din 
toate republicile iugoslave, precum 
și filme consacrate războiului popu
lar de eliberare.

comerțului exterior, Rinaldo Ossola, 
a sosit la Teheran, pentru a parti
cipa la sesiunea Comisiei economice 
mixte iraniano-italiene. Discuțiile 
vor fi axate asupra căilor de am
plificare a colaborării, îndeosebi în 
domeniile industriilor petrolieră și 
petrochimică, construcțiilor rutiere și 
industriei textile.

în vederea alegerilor le
gislative, Pr°gramate pentru 23 
decembrie, președintele Republicii 
Singapore, Benjamin Sheares. a di
zolvat parlamentul țării. Partidul Ac
țiunii Populare (P.A.P.), căruia îi a- 
parțineau toți deputății parlamentu
lui dizolvat, a făcut cunoscut că va 
prezenta candidați în toate circum
scripțiile electorale.

lez
Un acord cubano-ango-

de colaborare în domeniile eco
nomic și social a fost semnat la 
Havana. Acordul prevede acțiuni de 
cooperare în construcții, transporturi, 
agricultură, învățămint și ocrotirea 
sănătății.

Peste 10000 de persoa- 
jjg au participat duminică, la Du
blin. la o nouă demonstrație în ve
derea încetării actelor de . violență 
din Ulster, organizată de Mișcarea 
pentru pace a femeilor din Irlanda 
de Nord. La această nouă acțiune, 
ce face parte dintr-o amplă campa
nie a organizației, au participat fe
mei aparținînd atît comunității pro
testante. cit și celei catolice, precum 
și delegații din Olanda. Suedia. Nor
vegia. Canada și S.U.A.

Cea mai mare parte a 
ziarelor franceze nu vor 3Pă- 
rea astăzi, ca urmare a grevei „Fe
derației muncitorilor cărții". Acțiunea 
grevistă a fost organizată in semn de 
protest față de intervenția de dumi
nică a poliției, care i-a silit pe mun
citorii de la „Le Parisien Libere" să 
părăsească localul ziarului ocupat de 
aceștia de peste 20 de luni, datorită 
prelungirii conflictului de muncă cu 
conducerea.

Șomajul în Australia 3fec- 
tează actualmente 272 518 persoane, 
ceea ce reprezintă 4,5 la sută din 
populația activă a țării.

Banca Mondială 3 3C0rd3t 
un împrumut de 12 milioane dolari 
pentru finanțarea unor proiecte eco
nomice din Panama, și anume con
struirea primei părți a uzinei de 
purificare a apei din orașul Colon, 
precum și construirea unor sisteme 
de furnizare a apei potabile in alte 
localități.

înființarea unei asociații 
a oamenilor de afaceri 
arabi este Preconizata de secreta
riatul general al Consiliului Unității 
Economice Arabe (A.E.U.C.), care a 
întocmit un plan în acest sens. Scopul 
acestei organizații va fi de a contri
bui la realizarea programelor de dez
voltare a economiei statelor arabe.

Un puternic incendiu s a 
declanșat duminică la baza militară 
„Albatros", aparținînd forțelor mi
litare aeriene australiene. Incendiul 
a distrus șase avioane antisubmarin, 
aflate în dotarea aviației militare, 
și a avariat alte trei aparate. Aus
tralia dispune de numai 13 asemenea 
avioane antisubmarin.

Primul ministru al Greciei,
Constantin Karamanlis, va efectua 

o vizită oficială în Pakistan, în pe
rioada 14—17 decembrie a.c., la in
vitația premierului pakistanez, Zul- 
fikar Aii Bhutto.

întrevederi americano- 
italiene. Primul ministru al Ita
liei, Giulio Andreotti, aflat într-o vi
zită oficială în S.U.A., s-a întîlnit cu 
președintele Gerald Ford. Au fost e- 
xaminate posibilitățile de extindere 
a relațiilor bilaterale și unele aspecte 
ale situației internaționale.

Acorduri comerciale bul
garo—albaneze. La Sofla 3 fost 
semnat acordul privind schimburile 
de mărfuri și plățile dintre Bulgaria 
și Albania pe anii 1976—1980, precum 
și un acord privind schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1977.

între Egipt și R.P.D. Co
reeană 3 semnaL la Cairo, 
planul de schimburi culturale pe 
perioada 1977—1978, anunță agenția 
A.C.T.C. Planul a fost semnat in 
cadrul aplicării acordului de coope
rare culturală încheiăt anterior in
tre guvernele celor două țări.

Un grup de deputați so
cialiști portughezi 3 introdus 
în parlament un proiect de lege 
prin care se prevede abrogarea ori
cărei invocări a „circumstanțelor 
atenuante" în judecarea proceselor 
foștilor agenți, ai poliției . secrete 
P.I.D.E. de pe vremea dictaturii. 
Adunarea Republicii ă hotărît ca 
proiectul de lege să fie examinat cu 
maximă urgență.

Joâo Gouiart,fost pre?edinta 
al Braziliei în anii 1961—1964, a în
cetat din viață la 6 decembrie a.c., 
în Argentina, unde se afla exilat.

Un nou act al dramei de la Seveso
Trei sute de locuitori din localitatea italiană Seveso, zonă contaminată 

in iulie cu dioxină, s-au reîntors ilegal la așezările lor, preferind să se 
expună riscurilor norului toxic, care incă învăluie regiunea, decit să tră
iască in condițiile impuse după evacuare. Riscul la care se expun acele 
persoane este incă puțin cunoscut, accidentul de la Seveso fiind primul 
de acest gen. Savantul vietnamez Ton That Toung a explicat in acest 
sens că cele 2.5 kilograme de dioxină răspindite în atmosferă ar putea 
avea efecte comparabile cu ale radiațiilor atomice.

Așa cum se știe, șapte sute de persoane au fost evacuate in grabă, 
după ce o suprafață de 115 hectare fusese declarată zonă interzisă, iar 
alta — de 105 hectare — zonă afectată. Dar, la cinci luni după producerea 
catastrofei, substanța poluantă nu a putut fi incă recuperată și, cu fiecare 
ploaie, ea se infiltrează in sol. Negocieri intense au fost angajate intre 
locuitorii care s-au întors la Seveso și autorități. Societatea „Givaudan", 
de care aparține uzina „Icmesa", responsabilă de accident, propune 
o indemnizație pentru cei evacuați, impreună cu cumpărarea caselor 
din zona declarată interzisă, dar populația afirmă că asemenea promisiuni 
s-au mai făcut fără a fi respectate. Problema capătă acum implicații mai 
largi, care depășesc aria regiunii propriu-zise ; nerăbdătoare să i se „ofi
cializeze" cit mai repede reîntoarcerea la viața cotidiană, populația din 
Seveso a blocat, duminică, toate drumurile, în afara celor care conduc spre 
această localitate, forțind miile de automobiliști să treacă prin zona con
taminată, pentru ca aceștia să facă cit mai larg cunoscută situația dra
matică a locuitorilor regiunii.
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