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„Un proverb românesc spune: «Cu o 
floare nu se face primăvară». Intr-ade
văr, dacă am avea o singură cooperativă 
care ar obține recolte mari, ar fi greu să 
spunem că avem perspective bune. Dar 
se poate afirma că în fiecare județ și la 
fiecare cultură, atît la cereale, cît și la 
legume și plante tehnice, precum și în 
zootehnie avem rezultate deosebit de 
mari... Toate acestea ne-ar da dreptul 
să spunem că avem nu o floare, ci, în 
fiecare județ, avem un buchet de flori, 
iar pe țară un snop, care ne dă posibili
tatea să prevedem că vom avea o adevă
rată primăvară în agricultura noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU
Anul 1976 este, dupâ rezultatele înregistrate 

pînă acum, cel mal bogat an agricol din istoria 
României. N-a fost insă și anul cu cele mal fa
vorabile condl|ll climatice. Nici pămintul n-a 
putut deveni peste noapte mai bun decit a fost. 
Recoltâ bunâ, chiar foarte bună, s-a obținut in 
multe unități din toate zonele țării, cu catego
rii de fertilitate a solului foarte diferite șl în 
condiții climatice deosebite față de alți ani. 
Pare, dar nu este, o contradicție, pentru că o

de producție de la o unitate agricolă la alta sînt 
determinate nu atît de diferențele de condiții 
pedoclimatice, cît de modul diferit de a înțelege 
răspunderea față de muncă, practica agricolă. 

In marea și fertila cîmple a agriculturii româ
nești au țîșnlt — și nu mai este vorba despre 
flori rare — recolte cu totul neobișnuite pentru 
aceste meleaguri. Ele sint rodul unei agriculturi 
superioare, al aplicării cuceririlor științei și teh
nicii înaintate. Dar sînt, uneori, și rezultatul 

agricultură modernă, intensivă nu mai e cu to- unor.puternice confruntări între mentalități. In
tui dependentă de ploi și arșițe, de înghețuri 
sau de calitatea solului. Recent, la „Ziua recol
tei", tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că șl 
in agricultură, ca în orice domeniu de activi- . 
tate, factorul hotărîtor este omul, că diferențele

rădăcinate în zeci șl sute de ani, practicile ru
tiniere, prejudecățile plugăritulul tradițional nu 
părăsesc de la sine cîmpul. Și aici, ca în oricare 
alt domeniu, noul își face loc prin luptă. O ati
tudine ofensivă față de condițiile pe care ni le

oferă pămîntul șl cerul, o atentă stăpinire a 
mijloacelor tehnice și a rezultatelor științei agri
cole, organizare riguroasă șl disciplină — iată 
Instrumentele prin care lucrătorii ogoarelor so
cialiste își exercită puterea asupra pămintuiul. 

în această ordine de idei, realitatea ne oferă 
„cazuri" extrem de Interesante — tot atîtea 
limpezi dovezi cum că omul poate stăpini natu
ra, că poate să obțină de la ea mal mult prin 
hărnicie șl iscusință. Vă vom înfățișa aceste 
„cazuri" (pe care le-am numi „dosarele etice 
ale marilor recolte") în ciclul de reportaje pe 
care îl inaugurăm astăzi. Vom prezenta oameni 
care, așa 
partidului, 
nești.

cum spunea secretarul general al 
aduc prlmâvara agriculturii româ-

O floare din snopul tare aduce primăvara

o »
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, delegația Partidului 
Comunist din Chile, alcătuită din to
varășii Volodea Teitelboim și Orlan
do Millas, membri ai Comisiei Poli
tice a Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

A luat parte tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Exprimind satisfacția pentru prile
jul de a se’ințilni și a avea convor
biri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii delegației au exprimat' 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, comuniștilor ro
mâni, întregului nostru popor cal-

Partidului Comunist
pentru ospitalitatea 

consecvent i 
comuniștii 
democratice 

pentru 
în sprijinirea

de mulțumiri 
și sprijinul 
tate față de 
celelalte forțe 
gresiste din Chile, 
principială 
drepte a poporului chilian. Totodată, 
oaspeții au apreciat succesele im
portante dobindite de poporul ro
mân in îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român îh edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și au evidențiat intensa activitate 
internațională a Partidului Comu
nist Român, a României socialiste in 
lupta pentru pace, libertate, inde
pendență națională, colaborare și în
țelegere între popoare, pentru tri
umful cauzei socialismului și comu
nismului în întreaga lume.

Secretarul general al P.C.R. a re
afirmat solidaritatea comuniștilor

manifes- 
chilieni, 

: și pro
poziția 
cauzei

din Chile
români, a întregului nostru popor 
cu lupta dusă de Partidul Comunist 
din Chile, cu celelalte forțe munci
torești, patriotice chiliene pentru 
restabilirea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru propășirea po
porului chilian în mod liber și inde
pendent pe calea dezvoltării econo
mice și sociale, pentru indeplinirea 
aspirațiilor sale fundamentale de 
progres și bunăstare.

In timpul întrevederii a fost ex
primată hotărîrea de a se acționa 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
colaborare și solidaritate statorni
cite intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Chile, în 
interesul întăririi prieteniei dintre 
cele două popoare, al cauzei socialis
mului și solidarității internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie tovărășească.

Ministrul industriei, comerțului și integrării al Republicii Ecuador
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
! Ceaușescu, a primit, în ziua de 7 
decembrie, pe Galo Montano Perez, 
ministrul industriei, comerțului și 
integrării al Republicii Ecuador.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru. al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna- 

: ționale.
A fost de față Gonzalo Paredes 

Crespo, ministru, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Ecuadorului la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Consiliului Suprem de

Guvernămînt al Republicii Ecuador, 
viceamiralul Alfredo Poveda Bur- 
bano, un salut cordial.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Alfredo Poveda Bur- 
bano salutul său călduros și cele mai 
bune urări.

în timpul întrevederii a fost rele
vată evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre cele două țări și s-a exprimat 
convingerea că acestea vor cunoaște 
o permanentă dezvoltare, in spiritul 
înțelegerilor stabilite cu prilejul dia
logului româno-ecuadorian la nivel 
înalt. Convorbirea a evidențiat inte
resul comun pentru promovarea unei 
largi cooperări în industrie. în do

meniul tehnico-științific și în alte 
sectoare de activitate, pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
comerciale, pentru valorificarea mai 
deplină a posibilităților pe care le 
asigură în acest sens economiile am
belor țări, pentru concretizarea, în 
bune condiții, a acordurilor de co
laborare existente între România și 
Ecuador. S-a apreciat că amplifi
carea raporturilor de prietenie și 
rodnică conlucrare dintre România 
si Ecuador este in folosul progresu
lui general al țărilor și popoarelor 
noastre, precum și al cauzei păcii și 
colaborării intre toate națiunile.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Suediei cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
In ziua de 7 decembrie a.c.', tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri-

mit pe Lars Erik Hedstrbm, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Suediei in țara 
noastră. (Cuvîntările rostite, în 
pagina a V-a).

Au îndeplinit planul anual In industria ușoară

— Sintem agricultori din 
tată-n fiu și de o viață în
treagă lucrăm la cimp 1 
Adică nu știm noi cum 
se cultivă sfecla de zahăr? 
Ce vrea de la noi tovarășul 
inginer ?

In sala plină se auzeau 
din colțuri diferite voci 
care il aprobau pe vorbi
tor. Așa incit acesta prin
se curaj și continuă :

— Am scos patruzeci și 
opt de mii de kilograme 
la hectar și am luat locul 
trei pe țară... Dar tovară
șul inginer e tot nemulțu
mit. Păi să mă ierte, dar, 
nemulțumitului, știți dum
neavoastră... Și, la urma 
urmei, parcă ce, noi n-am 
vrea mâi mult ? Dar se 
poate ? Că nu se poate 1 
Zice tovarășul inginer să 
lăsăm sfecla mai deasă... 
Dar asta nu se. poate. Se 
înăbușe biata plantă. Că 
noi știm din bătrini : „Ra
rul umple carul !“... Asta-1, 
și-am terminat.

Convinși și el că așa 
stau lucrurile s-au ridicat 
și alții și au vorbit la fel...

De cînd venise la coo
perativă — prin noiembrie 
’68 — inginerul a început 
o acțiune sistematică, stă-

ruitoare pentru pregătirea 
profesională a mecaniza
torilor și cooperatorilor. La • 
toate culturile a organizat 
loturi experimentale și, in 
primul rind, la sfecla de 
zahăr, poate cea mai deli
cată dintre plante, care 
cere o muncă de bijutier. 
Pe aici au trecut toți coo
peratorii, echipă cu echipă.

Producția de 48 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar fu
sese, cu adevărat, o pro
ducție foarte mare pentru 
cooperatorii de aici. Pină 
atunci se obținuseră pro
ducții mai mult decît mo
deste : se pornise de la 
6 000—7 000. Acum insă, 
cind întreaga suprafață fu
sese amenajată pentru iri-

cele mai îndrăznețe visuri 
ale lor. M-am înarmat cu 
răbdare și mi-am propus 
să-i conving prin fapte. în 
agricultură, un rezultat 
bun se pregătește îndelung 
și temeinic. Pregătirea a- 
ceasța durează uneori 
de zile.

Acum, 
cooperativa obține o pro-

în urmă cu 
în adunarea 

.Am 
atuncea pe

ani

după cinci ani,

La C.A.P. „Viața nouă“ din Poiana Mare, Județul Dolj, 
pe teren de câtegoria a treia, s-a obținut cea mai mare 

producție de sfeclă de zahăr din istoria agriculturii noastre

...Și iată că și acum, cînd 
se depășise orice limită la 
producția de sfeclă, neîn
crederea față de nou per
sista. Inginerul nu a dezar
mat însă. A intensificat 
munca de pregătire a celor 
care lucrează la sfecla de 
zahăr. A organizat deci, noi 
loturi experimentale, intro- 
ducînd elemente noi1*.

Toate acestea se petre
ceau în urmă cu cinci ani, 
la cooperativa agricolă de 
producție „Viața nouă", din 
Poiana Mare, județul Dolj.

gații, abia ar fi urmat ca, 
în condițiile irigării, agro
tehnica să-și spună cu ade
vărat cuvintul. Multe erau 
încă de făcut.

— Pămîntul e bun — ne 
spune acum inginerul, a- 
gronom 
oamenii 
harnici, 
j unsese 
inimehi'
mai mult. Pentru că și așa, 
48 de 
zahăr 
ducție

Marin Sandi. Iar 
sînt pricepuți și 

Numai că se a- 
la un punct, țînd 

nu-și propunea

tone de sfeclă de 
la hectar era o pro- 
mai mare decit in

ducție aproape dublă. în 
clipa cînd ne aflam acolo 
producția medie a acestui 
an încă nu putea să fie cal
culată definitiv, 
însă că ea va 
80 000 kilograme 
Ar fi, practic, 
mare producție 
de zahăr obținută vreodată 
în România.

Să-i lăsăm pe ei,' pe coo
peratori, să ne explice, a- 
cest. succes.

Anghel Urziceanu. una »' 
aceeași

E sigur 
trece de 
la hectar, 
cea mai 
de sfeclă

persoană . cu cel

care, 
ani, 
rală spunea: 
șț. eu 
experimental. Ziceam 
că „rarul umple 
dar eram curios, 
nerul pusese, aici

cinci 
gene- 
lucrat 
lotul 

eu
carul", 

Ingi- 
,__ ________ sfecla

pe unele partale mal rară, 
pe altele mai deasă. In
tr-un loc dădea mai multă 
apă. intr-altul mai puțină 
și, tot așa, mai multe sau 
mai puține îngrășăminte... 
In fine, mofturi inginerești 
ziceam eu. Dă, dar cînd a 
fost la recoltat s-a dovedit 
că avusese dreptate ingi
nerul. Acolo unde fusese o 
densitate mai mare ieșise 
o producție strașnică. Mie, 
ca să vă spun drept, atîta 
mi-a trebuit. îmi părea 
rău acuma 
împotrivă.
— ziceam 
am fi scos 
sam mai deasă 1'

In anii următori, pro
ducțiile au crescut treptat. 
1974 — 76 700 kg — locul 
întîi pe țară; 1975 — 70 145
— .locul doi și acum, m 
1976 — peste 80 000 kg...

îmi
că mă pusesem 
Măi frățioare

— cită sfeclă 
noi dacă o lă-

(Continuare in pag. a IlI-a)

• Puternic mobilizate de organele și 
organizațiile de partid, colectivele 
de lucrători din tinăra industrie 
harghiteană obțin noi și importante 
succese in realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție. Astfel, in 11 
luni, au fost date peste prevederile 
planului 5126 tone fontă, 60 tone 
mașini și utilaje pentru industria 
metalurgică. 29 350 mc cherestea de 
rășinoase, 520 mc cherestea fag, peste 
15 milioane lei confecții-textile, 305 
tone brinzeturi și alte însemnate can
tități de produse. Pină în momentul 
de față 10 unități economice și-au 
realizat planul producției globale in
dustriale pe întreg anul : I.F.E.T. 
Miercurea Ciuc, Salina Praid, I.P.A.T. 
Miercurea Ciuc, „Apemin" Borsec, 
I.C.M.J. Harghita, trustul S.M.A. Har
ghita etc. (I. D. Kiss),

• întreprinderea de confecții Va
slui este a 5-a unitate industrială 
din județ care și-a onorat înainte 
de termen planul și angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă pe 
1976. Astfel, aici, bilanțul primului 
an al cincinalului va fi încheiat cu 
un volum sporit de bunuri de larg 
consum, în valoare de aproape 45 
milioane lei la . producția marfă și 
peste 70 milioane lei la producția 
globală. Succesele sînt obținute in 
condițiile folosirii integrale a capa
cităților de producție, reducerii sub
stanțiale ă cheltuielilor materiale și 
numai pe seama creșterii productivi
tății muncii. Odată cu această uni
tate. industria confecțiilor din județ 
raportează îndeplinirea planului pe 
1976, ramură în care, pină la finele 
anului, se vor obține suplimentar 
bunuri de larg consum in valoare 
de aproape 120 milioane lei. (Cră
ciun Lăluci).

• întreprinderea de talpă și încăl
țăminte* din cauciuc Drăgășani — 
este a patra unitate industrială 
din județul Vîlcea care și-a reali
zat înainte de termen sarcinile de 
plan pe 1976. Organizînd și desfă- 
șurînd activitatea sub semnul unei

înalte eficiente 
monstrează acest 
productivitate a muncii, care a 
registrat un spor de 8 la sută, ca și 
beneficiile suplimentare ce depă
șesc 5 milioane lei — colectivul ti
nerei fabrici din Drăgășani s-a an
gajat să dea peste prevederi o pro
ducție de încălțăminte și semifa
bricate din cauciuc în valoare de 44 
milioâne lei. (Ion Stanciu).

• Un succes de prestigiu a fost 
raportat zilele trecute de harnicul 
colectiv al întreprinderii de încălță
minte „Ardeleana" din Alba Iulia: 
îndeplinirea planului anual de pro
ducție la indicatorii producție glo
bală și producție marfă. Se estimea
ză, pină la finele anului, obținerea 
unei producții marfă suplimentare in 
valoare de peste 21 milioane lei. în
tregul spor de producție este realizat 
pe seama productivității muncii, care 
a crescut, în acest an, cu 1 400 lei pe 
angajat peste sarcina planificată, 
(Ștefan Dinică).

economice — de- 
lucru indicele de 

în-
Spațiile construite, 
mai bine folosite

In întreprinderile industriei ușoare 
se desfășoară o largă acțiune pentru 
traducerea în viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului pri
vind valorificarea cu eficiență sporită 
a tuturor spațiilor de producție. In 
acest sens, comisii de specialiști au 
analizat în fiecare întreprindere gra
dul de densitate a utilajelor, folosirea 
unor spatii de depozitare în scopuri 
productive. In urma studiului între
prins, specialiștii au identificat o 
prafață de aproape 70 000 metri 
trați, care va intra în curînd în 
cuitul productiv. Se estimează
pe aceste spații se vor realiza, supli
mentar, mai mult de 2 000 tone fire, 
270 000 mp țesături, 4,7 milioane tri
cotaje, 1,7 milioane perechi de încăl- 

•țăminte, confecții, articole de sticlărie 
și porțelan și alte bunuri. (Agerpres).

su- 
pă- 
cir- 

că

LA IZVOARELE
ARTEI POPULARE

„Fereastra 
portul 
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la magazinul „Unirea", au 
aflat că se vinii frigidere 
pentru mașini, ei au ma
șini. s-au dus să-și cum
pere frigidere. Da. am în
țeles : pină la sfîrșitul a-

vom avea, 
două nunți. Dă-mi 
garsonierele de la 
familiștilor. O, le 
dinafară : mai e 

una de rezervă...

Ciți mai sînt ? Patru... Și 
ce doresc ? Nu știu, că nu 
i-am întrebat. Sint doi bă
ieți și două fete, și vor să-i 
primiți pe toți o dată. Aha ! 
Doi băieți și două fete ! — 
înseamnă că 
curind, 
lista cu 
blocul 
știu pe 
una, și
Ei să. facă cereri, iar con
siliul oamenilor muncii va 
hotărî. Au și dat cererile 
de-alaltăieri 1 Păi, ziceai că 
nu știi ce doresc... Trei 
cămine pentru nefamiliști, 
două pentru familiile tine
re, aproape două sute de 
familii ; se simte nevoia 
unui nou cămin... Zeci de 
cereri pentru locuințe pro
prietate personală, in zone
le apropiate, de preferin
ță — Pantelimon. Facem 
tot ce se poate pentru a 
le asigura tinerilor condiții 
civilizate de viață ; vrem 
să-i vedem venind la lucru 
odihniți, încrezători ; pen
tru că numai astfel își vor 
putea și le vom putea cere 
mai mult în meserie, in ac
tivitatea obștească. Fină nu 
de mult, zeci de familii ti-

nere locuiau la „gazde", îp 
condiții necorespunzătoare, 
plătind cît nu face.. Mai 
avem cîteva cazuri. Avem 
m’ulți oameni , tineri : 'me
dia de vîrstă in întreprin-, „ _—,—
dere — 25 de ani. între- hului; trebuie să deschidem 
prinderea: mașini-unelte un cabinet medical aici, in
și agregate București, tn uzină, să nu mai piardă

toate secțiile — bufete bine 
aprovizionate. Cantină, pre
turi acceptabile. Atenție, 
grijă față de om. Trebuie 
să-1 ajutăm pe om în toate 
privințele, pentru a-i pu
tea cere să-și facă da
toria... Doi de la mecanică 
grea lipsesc 
ore. Au fost invoiți la 
policlinică, nu
tors. Ii știu, sint navetiști, 
cred că la ora asta îi găsiți

de patru

s-au în

oamenii timpul, să nu mai 
găsească pretexte... Un ca
binet medical : jumătate 
din orele de program, me
dicii să și le petreacă în 
secții. Control de la om la 
om. să instituim un control 
preventiv. Grijă față de 
om, pentru ca omul să 
poată da un randament 
maxim. Iar dacă nu vrea, 
dâcă încearcă să profite... 
Ai știut că n-ai voie

să lipsești la lucru,;
chiar te-ăm auzit intr-0 
ședință vorbind împotriva 
celor care lipsesc. De mîi- 
ne, lași montajul. Nu 1 Vă 
rog. vă promit... E a treia 
oară, nu se mai admite. 
Dar aici, la montaj, în a- 
cord, scot aproape 4 000 pe

ț *•
Xț

lună. Dacă știai și asta — 
cu atît mai rău ; unde ți-a 
fost mintea ? Lămuriri su
plimentare, de la Tunul 
din șefii de echipă • de la 
montaj, Nelu Petrescu : A 
trebuit să ne descotorosim 
de cițiva, nu regretăm. Ei 
regretă, aici cîșțigau bine. 
Bucureștem sau navetiști, 
nu facem nici o deosebire, 
om să fie, muncitor adevă
rat. '

Problema nr. 1 a între
prinderii, încă de la înfiin
țarea sa, din 1962 : califi
carea muncitorilor, a ca
drelor necesare. Doar cind 
au pornit la drum au luat 
cadre de la alții, muncitori 
și tehnicieni, cadre de bază 
— majoritatea se află in 
întreprindere și acum. De- 
atunci, numărul muncito
rilor și tehnicienilor a cres
cut mult, insă fără ajutor 
din afară, aici s-au format. 
Ceea ce trebuie spus este 
că întreprinderea bucu- 
reșteană a devenit în scurt 
timp de la înființare o 
școală de meseriași pentru 
alte întreprinderi cu profil 
similar din țară. Pentru 
Moldova (Iași, Roman, Ba
cău) vreo 6 000 de mese
riași. Pentru Tg. Jiu, Cra
iova... Intreprindere-școală, 
tot timpul trebuie să cali
fici oameni. Ar fi viața 
mai tihnită altfel ? Si
gur 1 Dar de o asemenea 
tihnă n-o s-avem par
te. Și. de altfel, cine 
și-o dorește — intr-o pe-

Nicolae ȚIC
(Continuare în pag. a II-a)

Constanța, e in perma- 
deschisă, cunoaște o 
activitate febrilă.

Foto : E. Dichiseanu

4400 de apartamente noi
In acest an in județul Cluj s-au 

construit aproape 4 300 de aparta
mente noi. Totodată s-au dat în fo
losință cămine pentru nefamiliști cu 
o capacitate de 1 700 de locuri, 480 
de locuri in grădinițe, 200 în creșe 
și 532 în internate. S-au încheiat îna
inte de termen construcția hotelului 
din municipiul Dej și a hanului tu
ristic „Colina" din Cluj-Napoca. Pină 
la finele anului,;' colectivul trustului 
de construcții din localitate va mai 
realiza noi obiective social-culturale 
în valoare de circa 30 milioane de 
lei peste prevederile planului anual, 
care, de altfel, a fost realizat cu 27 
de zile mai devreme. (Al. Mureșan).
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„Cîntarea României", 
ca o confruntare a tu
turor artelor, populare 
și culte, in viziunea și 
interpretarea profesio
nistului și amatorului, 
pe-o scară vastă, repu
blicană și totodată a- 
mănunțită pină la cele 
mai modeste așezări 
sociale, întreprinderi 
și instituții, în cuprin
derea tuturor genera
țiilor, este mult mai 
mult decit un concurs. 
Este un bilanț și o ra
diografie riguroasă a 
valorilor noastre spiri
tuale de la această 
cotă a timpului și spa
țiului românesc, în 
contextul revoluției 
culțurii socialiste, în 
tustrele fețele de timp; 
tradiția, prezentul și 
viitorul frumosului ar
tistic. Este o Cintare 
a muncii izvorîtă din 
harurile și elanul oa
menilor muncii — a 
celor mai buni dintre 
aceștia, in muncă și in 
talentul de a înălța, cu 
sinceritate și străluci
re, laudă patriei socia
liste, acestui timp 
al ei.

Un concurs de an
vergura „Cintării
României" este un pri
lej, unicul, poate, de a 
trece în revistă, a tria 
și a selecționa materia- , 
Iul vast al valorilor ar
tistice naționale, mai 
cu seamă astăzi, cînd, 
in procesul dezvoltării 
civilizației, în urbani
zarea satelor, unele 
forme artistice tind să 
dispară. Păminturile 
flamande, odinioară 
depozitare de folclor 
suculent, astăzi mai 
păstrează arta popu
lară numai în for
me sporadice și stili
zate. La noi, satele din 
jurul marilor orașe nu 
au. nici pe departe, 
bogăția artei populare 
din Vrancea sau din 
Maramureș, 
Festivalul 
„Cîntarea ______
va izbuti să înregistre
ze încă de la ediția sa 
princeps o hartă cît 
mai precisă a bogăției 
artei populare și, im- 
bogățind-o în edițiile 
lui viitoare, să perpe
tueze, prin repertoriile 
ansamblurilor artistice, 
atît formele ei durabi
le, cit și pe cele ce se 
vestesc a fi pe cale 
de dispariție. Atenția 
trebuie mărită și în 
cazul suprastilizării ar
telor populare și al 
mutilării lor în forme

neartistice. Inclusiv 
poezia populară, mai 
cu seamă în cea nouă, 
contemporană, în care 
se petrec multe con
trafaceri, din exces de 
zel.

Se mai arată în re- 
gulamentul-cadru al 
festivalului că mani
festările artistice tra
diționale, proprii fie
cărui județ, nu trebuie 
abolite, ci fructificate 
și înglobate marelui 
concurs ca pe un bun 
cîștigat.

Festivalul va pune 
în lumină și potenția
lul artistic, în energia 
creatoare a artistului 
amator din domeniul

însemnări 
pe marginea 
Festivalului 

național 
„Cîntarea 
României"

de pildă, 
republican 
României"

artelor frumoase, pri
vit cu o superioritate 
nedreaptă atîția și atî- 
ția ani — dar ani în 
care el muncea și îm
podobea pereții caselor 
de cultură, dădea .pie
trei, metalului și lem
nului forme armonioa
se. Astăzi, după numai 
cițiva ani de încuraja
re a acestui nobil efort, 
ne dăm seama că unii 
artiști amatori au ex
pus cu succes în sa
loane pretențioase din 
țară și de peste hotare, 
contribuind substan
țial la prestigiul artei 
noastre naționale.

Aceeași constatare 
în privința teatrului și 
cinematografiei. „Na
ționalul" și „Municipa
lul" vor rămîne așa 
cum au fost. „Națio
nal" și „Municipal", 
numai cu o implanta
re mai profundă și 
mâi responsabilă în 
miezul artei naționale, 
prezența lor ca in
structori și parteneri 
ai spectacolelor de ar
tiști amatori fiind ne
cesară, tocmai ca fo
ruri de specialitate.

Dacă In muzică, pic
tură, in teatru și core
grafie sînt școli emiță
toare de diplomă — în 
literatură așa ceva nu 
există. Facultatea de 
filologie emite diplome 
de profesori, nu însă 
și de scriitori. A exis-

tat, la noi, e adevărat, 
și o asemenea școală 
ce-și propunea să 
„facă" scriitori și care 
a reușit să creeze o 
frumoasă confrerie de 
breaslă, dar din care, 
cum spunea Sadovea- 
nu la festivitatea de 
încheiere a anului șco
lar, au ieșit scriitori 
numai aceia care au 
intrat scriitori. Or, toc
mai datorită acestei 
incertitudini, a acestei 
lipse de atestat oficial, 
intre condiția scriito
rului amator și a celui 
profesionist nu există 
nici o barieră. Carne
tul de membru al 
Uniunii scriitorilor 
certifică, e adevărat, 
notorietăți. Un Marin 
Preda este capitol de 
istorie literară. Dar a- 
cest carnet de membru 
al uniunii de creație 
trebuie, cred eu, să 
conducă tocmai spre 
pasiunea cu care scri
itorul de experiență 
trebuie să se integreze 
întregului proces de 
creație literară, de pe 
întreg cuprinsul pa
triei — mai ales in 
viața cenaclurilor. Ce
naclurile 
tradiție
Creangă este artistul 
popular descoperit de 
„Junimea" ; Slavici 
este, în bună parte, 
operă a lui Eminescu ; 
„Literatorul" și apoi 
„Sburătorul" au fost 
terenul de decolare a 
multor scriitori ajunși 
clasici ai literelor 
românești. Păstrind 
proporțiile, autorul a- 
cestor rînduri, alături 
de alți confrați de ge
nerație, a trecut și el 
prin lumina cenaclu
lui clujean, iar apoi, 
ajuns în Capitală, a 
dat peste două cena
cluri de mare eferves
cență artistică, purtind 
numele a doi poeți 
muncitori : Th. Necu- 
luță și Ion Păun Pin- 
cio. Avem și astăzi ce
nacluri bune și nu
meroase, dar ele tre
buie adaptate cerințe
lor stringente ale epo
cii noastre socialiste.

Desigur că un festi
val cum este „Cîntarea 
României" suscită încă 
multe opinii și anali
ze. Avem datoria să 
medităm asupra lui 
chiar acum cînd el a 
demarat și ne aflăm în 
plina lui desfășurare, 
în ETAPA DE MASA.

noastre au 
scăpărătoare.

Al. ANDR1ȚO1U
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CALITATEA ASISTENTEI MEDICALE 
la nivelul condițiilor materiale

Hunedoara se situează în prezent 
în rindul județelor cu un înalt grad 
de ocupare a populației in sfera pro
ducției materiale. Corespunzător a- 
cestei dezvoltări, în scopul folosirii 
cit mai depline a' forței de . muncă, 
s-au luat și șe iau permanent măsuri 
in vederea asigurării unor condiții 
tot mai bune pentru menținerea să
nătății oamenilor. Rezultatul acestor 
măsuri se reflectă. în primul rind, 
în crearea, unei baze materiale in 
măsură să satisfacă cerințele. Jude
țul Hunedoara are în prezent o re
țea de unități sanitare'alcătuită. prin
tre altele, din 16 spitale teritoriale, 
9 policlinici. 38 de dispensare urba
ne. 55 rurale. 32 de întreprindere și 
17 Școlare. Pentru activitatea de o- 
crotire a sănătății populației din ju
deț sint cheltuite anual, din fondu
rile statului, peste 270 milioane lei. 
Odată cu dezvoltarea bazei materiale 
s-a asigurat și un numeros corp 
sanitar — sute de medici, mii de ca
dre cu pregătire medie veghează in 
permanentă la prevenirea și comba
terea îmbolnăvirilor, la refacerea și 
întărirea capacității de muncă a oa
menilor.

în activitatea pe care o desfășoară 
in acest scop, unitățile sanitare por
nesc de la condițiile specifice ale ju
dețului. acționind diferențiat asupra 
tuturor factorilor care influențează 
starea de sănătate a populației, asu
pra particularităților din 
nă industrială.

Nu de mult, specialiști 
sanitare județene și de 
teritoriale din Valea . 
sprijinul Ministerului Sănătății și al 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
unitățile sanitare — au întreprins o 
amplă acțiune de îndrumare si veri
ficare a calității asistentei medicale 
acordate lucrătorilor din 
Jiului. Nu a fost vorba 
piu control constatativ. 
țiuhe a fost întregită de

mare, cît și pentru prgvenirea al
tora. ■ ■

O atenție deosebită se acordă în 
județul Hunedoara examinării perio
dice toxicologice, 
tar antiepidemic 
dețene efectuează periodic . „. 
bază de grafice — examinări stoxj- 
cologice la toate locurile de muncă 
pentru a depista din timp apariția 
noxelor, pentru înlăturarea sau limi
tarea lor. Semnalărp In acest sena 
preocupările deosebita ale cabinetu
lui de medicină a irtuhcii din cadrul 
policlinicii de la Hunedoara, care 
urmărește în mod științific, sistema
tic. evoluția mediului de la puncte

Centrul sani- 
al direcției ju- 

?pe

In județul 
Hunedoara

fiecare zo-

1 ai direcției 
la unitățile 

Jiului — cu

pre- 
(de 
de

minele Văii 
de un sim- 
Această ac- 
vizite făcu

te celor internați in spitale, 
cum și la domiciliul bolnavilor 
la Vulcan. Petrila și Lupeni). 
verificare, prin sondaj, a parametri
lor generali de sănătate. Pe baza ex
perienței favorabile dobindite . aici 
s-au Întreprins acțiuni similare și 
in municipiile Deva și Hunedoara, 
precum și in orașul Brad. în urma 
acestor acțiuni, in funcție de parti
cularitățile fiecărei zone, s-au stabi
lit măsuri specifice atit pentru com
baterea bolilor cu frecvență mai

le de activitate ale C.S. Hunedoara, 
influența lui asupra stării sănătății. 
Pe baza acestor constatări, medicii 
de aici acționează apoi împreună cu 
celelalte cabinete afe policlinicii pen
tru recuperarea complexă medico- 
socială a bolnavilor. Pe măsura 
creării unor condiții similare.' expe
riența policlinicii din Hunedoara va 
fi extinsă in toate, centrele urbane.

Un loc Important în activitatea de 
ocrotire a sănătății oamenilor mun
cii din județul Hunedoara îl are a- 
sistența de urgentă. Pentru ca a- 
ceasta să fie cit mai eficientă, s-a 
stabilit ca ea să înceapă, practic, cu 
instruirea temeinică, sistematică, a 
maiștrilor, a muncitorilor, spre a-și 
putea acorda singuri — atunci cînd 
necesitățile o cer — primul ajutor la 
locul de muncă. Totodată, s-au luat 
măsuri pentru creșterea posibilități
lor de transportare mai rapidă a bol
navilor (in caz de nevoie) la cea 
mai apropiată unitate sanitară. în 
acest an. de pildă, stațiile de salvare 
din Valea Jiului, Hunedoara; de pe 
șantierul de la Riul Mare au fost în
zestrate cu încă opt autosanitare, 
iar pe autosanitarele stației ju
dețene au fost instalate aparate, de 
radio-emisie-recepție, pentru a pu
tea prelua cu promptitudine diferite 
semnale de• intervenții. Serviciile de 
chirurgie, diagnostic 1 și investigație 
de la spitalele din Brad. Deva. Orăș- 
tie. Petroșani și Hunedoara au pri
mit. de asemenea. în acest an. o nouă

și modernă aparatură de speciali
tate.

— Pornind de la actuala stare de 
sănătate a populației și ținind seama 
dc.Icerințele de perspectivă ale prin
cipalilor indicatori derfiogrdfici și de 
morbiditate — ne spunea tovarășul 
dr. Teodor Bădău, directorul direcției 
sanitare — recenta sesiune a consi
liului popular județean a analizat te
meinic activitatea din acest domeniu, 
subliniind atit realizările obținute, 
cit și neajunsurile Ce mai există : in 
unele locuri. Deputății au criticat, pe 
bună dreptate,, existența unor, țlefî- 
ciențe in ce privește • administrarea 
cu mai mult spirit gospodăresc a 
bazei materiale create, folosirea mai 
rațională a personalului și a apara
turii de specialitate, a laboratoarelor 
și a unor servicii tehnico-medicale. 
Stabilind măsuri concrete pentru în
lăturarea acestor deficiențe, sesiu
nea a direcționat totodată atenția 
noastră spre o seamă de obiective 
majore ale activității de viitor. A- 
cestea vizează, în esență, dezvoltarea 
in continuare a bazei tehnico-mate- 
riale sanitare, a colaborării tot mai 
eficiente a organelor medico«-șanita- 
re din județ. Măsuri la fel de 
concrete au fost stabilite și in do
meniul perfecționării profesionale a 
cadrelor noastre și dezvoltării con
științei lor socialiste, al organizării 
unei ample acțiuni de educare 
tară a populației.

Directorul direcției sanitare 
informat în final asupra undi 
puneri deosebit de valoroase, 
de deputați și supusă spre i 
organelor competente. Ea se 
la înființarea, în următorii ani, 
lingă C.S. Hunedoara, a unui „com
plex de investigații și asistență psi
hologică. medicală, de protecție a 
nțuncii. ergonomie și orientare pro
fesională 
rurgie", 
integreze 
tivîtățile 
plus a accentului ce se pune în 
dețul Hunedoara pe ocrotirea sănă
tății celor ce muncesc.

sani-

ne-a 
pro- 

făcută 
studiu 
referă 

pe

pentru lucrătorii din side- 
care să coordoneze și 
in acțiuni comune toate 

amintite. O dovadă

să 
ac-

in.
ju

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"
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• Fapte • Opinii • Propuneri
® Gara Craiova eslc 4jna <lin ce'e mai frumoase și spațioase 

gări din țară. Are mai multe uși la fațadă, dar numai una este deschisă 
pentru călători, celelalte sint închise. în cursul săptăminii, această ușă 
face față necesității, dar sîmbătă seâra, de obicei, afluența de -călători 
sporește mult și atunci apare înghesuiala la ușa de serviciu. La ce „folo
sește" înghesuiala ? Dar celelalte uși ? Propun să se aprecieze^ de către 
conducerea gării, dacă n-ar fi bine

. călători eventual să fie deschise aici 
Craiova).

® BrUtâriilC sînt t01 mai uumeroase și în mediu) rural. Sint 
' utile, drept care pretutindeni, la construcția lor, cetățenii au participat prin 

muncă patriotică. O frumoasă brutărie, dotată cu tot utilajul necesar, s-a 
construit și in cadrul C.A P.-uIui din comuna noastră. Mai exact, incă din 
luna mai a.c. ar fi putut să ne pună la dispoziție piine bună, rumenă. Dar 

- acest lucru nu s-a petrecut. Nici o zi brutăria din comuna noastră n-a 
funcționat. De ce s-a construit atunci, de ce s-a dotat cu utilaje, de ce s-au 
căutat brutari din cei mai buni ? Numai ca să ne uităm la construcție, nu
mai să se zică așa... că avem brutărie 1 1 (Un grup de cetățeni din comuna 

.. Poroina Mare, județul Mehedinți).

BUZĂU

Locuințe pentru specialiștii de ia sateși la mare

FAPTUL
DIVERS
Răspuns la 
o invitație

adresa primăriei din 
de Argeș a sosit o fele- 

din portul Constanța, 
telegramei : „Avem o- 
de a vă anunța că noul 

de il 750 tdw a primit

balneoclimaterice 
au un program perma- 
luna decembrie, oficiile 
de turism și Intreprln- 
turism. hoteluri și res- 
București asigură ca- 

numeroase stațiuni. 
Pentru odihnă, la Sinaia. Pre
deal. Poiana Brașov, Bălvănyoș. 
Borșâ, Bușteni, Izvoarele, Lacu 
Roșu. Păltiniș, Stina de Vale, 
Tușnad. Pentru cură balneară, 
la Borsec. Călimănești, Căciula- 
ta, Herculane, Malnaș, Pucioasa, 
Sovata, Slănic Prahova, Slănic 
Moldova. Singeorz. Tușnad, Efo
rie Nord și Mangalia. Tarifele 
pentru cazare și masă în hote
lurile balneare din stațiunile 
Sovata. Herculane. Călimănești 
și Tușnad sint reduse în aceas
tă perioadă cu 30 pînă la 50 la 
sută față de sezonul de vară.

Așa cum am fost informați, 
posesorii biletelor beneficiază in 
toate stațiunile amintite de im
portante reduceri de tarife la 
cazare, masă și transport pe 
C.F.R. și I.T.A.

Stațiunile 
din țară 
nent. In 
județene 
derea de 
taurante 
zarea in

Inginerul agronom 
Adrian Bănică este de 
aproape un an de zile 
președinte al coopera
tivei agricole din co
muna Pogoanele, jude
țul Buzău. Anii de 

■cind acest tinăr ingi- 
ner și-a terminat stu
diile superioare se nu
mără pe degetele u- 
nei singure miini. 
Imaginile Bucureștiu- 
lui — orașul studenției 
sale și, in același timp, 
orașul natal al soției, 
care este tot inginer a- 
gronom — nu s-au 
șters încă, dar nici nu 
le tulbură hotărîrea 
de a trăi și a munci 
la tară. Malițioșii vor 
riposta : „Cum adică, 
după ce s-a obișnuit o- 
mul ani la rînd cu blo
cul, cu apa caldă și ca
loriferul, acum se sim
te „acasă",, spălindu-și 
praful și sudoarea în- 
tr-un lighean ?“.

— In cel mult două- 
trei săptămini o să 
scăpăm și de ligheanul 
acesta, cum am scăpat 
noi și de altele — ne 
spune inginerul Băni
că. Ne mutăm intr-un 
apartament confortabil 
cu 3 camere și cu

es in zilele cu mare afluență , de 
cel puțin două uși. (Nicolae Chivu,

LUNA CADOURILOR

jocuri distractive cu temă, 
tâj. prin magazine, de

In aceste zile, odată cu o gamă 
diversă de produse, magazinele de 
stat prezintă circa 650 de noi mo
dele de jucării. Printre acestea 
se numără avioane, rachete cu ac
ționare electrică sau 
truse pentru micii i

i mecanică, 
constructori,

Toțoda- 
,speciali

tate se. vind fiare de călcat, mașini 
de gătit pentru joaca copiilor, 
garnituri de mobilă pentru păpuși, 
truse de traforaj, dulgherie, tim- 
pîărie, lipituri și alte jucării.

de-

pendințele necesare, 
situat in blocul nr. 2 
din fața primăriei.

— Blocul nostru —, 
adaugă soția — are 
parter și două etaje. 
Numără 6 apartamen
te și 6 garaje, fiindcă 
toți avem sau vom avea 
in curind mașini, are 
încălzire centrală și apă 
caldă. Ba. dacă îl pri
viți mai cu 
minte, are 
arhitecturale 
ridică 
estetic 
blocuri 
menii 
să-i spună „Casa spe
cialiștilor".

Și așa este.
...Inginerul Gheorghe 

Băjenaru a fost repar
tizat în 
va ani. 
sat care 
greu cu 
roiul. A 
re la un sătean și s-.a , 
apucat vîrtos de trea
bă. în primele săptă- 
mîni, cooperatorii il, 
priveau cu destulă ne
încredere pentru , că 
prin satul lor se pe
rindaseră în 4 ani. 5 
agronomi, 
unul nu

luare. _ . 
elemente 
care il 

nivelul 
multor

peste 
al 

din orașe. Oa- 
s-au obișnuit

urmă cu citi
ta Luciu, un 
S-a luptat din 
praful și no- 

primit găzdui-

De la

• Sînlem numeroși aceia care lucrăm ,a mina Ocna de 
Fier. în cadrul întreprinderii miniere Bocșa (județul Caraș-Severin). Auto
buzele care asigură transportul minerilor de acasă la locui de muncă au 
o meteahnă : aproape zilnic circulă cu o intîrziere de mai multe minute. 
Minutele acestea sint foarte prețioase pentru producție. Adunate, ele se 
transformă in multe ore/om muncă, irosite in van. De aceea, aș propune 
să fie luate cit mai grabnic măsuri pentru respectarea cu strictețe a oraru- 

i lui de transport auto și pe acest traseu. (Nicolae C. Popa, miner la I. M. 
Bocșa, județul Caraș-Severin).

■ ■■■■■
VĂ INFORMĂM DESPRE.

• 0 acțiune salutată și foarte binevenită s-a ’ncheiat, r.- 
cent. In orașul Rm Vilcea. Prin grija consiliului popular al municipiului 
nostru. în prezent, la toate străzile de aici sint montate plăcuțe metalice 
și indicatoare cu denumirile și numerele noi. ceea ce inlesnește nu numai 
factorilor poștali, dar oricui să găsească destul de lesne strada și clă
direa căutată. (Gh. Ispășoiu, Rm. Vilcea).

• Coordonatorii transportului tn comun din municipiul 
Pitești au manifestat totdeauna receptivitate la propunerile cetățenilor, 
cind ele au vizat mai buna servire a călătorilor. In acest Scop fac și eu
propunerea de a se studia posibilitatea înființării uncii linii directe intre 
zona Nord și Găvana II. cu unitățile economice din Colibași și comuna 
Mărăcineni. S-ar ciștiga in acest fel timp

. care lucrează in Colibași și Mărăcineni. ți.
prețios in folosul cetățenilor 
Chiriță, Pitești).

mi-am petrecut concediul în 
ce privește ospitalitatea, tra-

...__ ,____ ___ _________ mulțumit. Toate au fost bune
șT'frumoase.Tn "afară de anunțul care informa că gestionarul singurului 
magazin alimentar din Căciulata — mai multe zile din acea perioadă — 
lipsea, fiind in concediu. Din acest motiv, magarinul era închis. Nu s-ar fi 
putut găsi o soluție care să permită funcționarea magazinului — pe bază 
de inventar — in așa fel incit absența gestionarului să nu se resimtă ? 
(Simon Schvartz, Galați).

• în luna octombrie a.c. 
frumoasa și renumita stațiune Căciulata. în 
tamentul, cazarea în stațiune, am fost, foarte

(Urmare din pag. I)
ca-rioadă cind nevoia de

dre este tot mai mare ?! La 
urma-urmei, mai e și o 
chestiune de bun simț : 
fiacă alții ne-au învățat 
țneseria pe noi. avem o da- 

, torie tată de alții. Și încă 
ceva : întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate a 

. trecut dintr-o etapă de dez- 
_ voltare în alta, fără pauze, 

fără nici 
ș-a făcut 
dere. noi

.rea unor 
bort, noi 
rea in 
Gheorghe 
gar de meserie, acum pre
ședinte aJ comitetului sin- 

, dical. îmi dă următoarea 
informație : De-o vreme-n- 
coâce nu mai punem mare 
preț pe calificarea la locul 

, de muncă - 
fără să mai

. vreo 
; ță-nvețe 

apoi il 
calificat, 
prezintă 
la locul de muncă mai mult 
absolvenți de liceu, care 
au o pregătire bună și pot 
să se descurce. Pentru cei-

lalțl avem atelierul-școa- 
lă. alte forme de insușire 
a meseriei.’teorie și praefi* 
că. Se simte nevoia unoT 
cursuri de reciclare, de ri
dicare a calificării... Nu se 
mai pune mare preț pe ca
lificarea la locul de miin-

un răgaz, totul 
din mers : extin- 
produse. asimila- 
produse din im- 
meserli. califica- 
flux continuu. 
Leuleseu. stnin-

întreprindere, 
opt luni 
declari 
Prea 

garanții.

vine omul, 
ti cunoscut 

il ții 
in secție, 
muncitor 

puțin, nu 
Calificăm

dăcini. Noul agronom, 
deși bucureștean, do
rea să rămină, să-i a- 

. jute, să pună umărul 
alături de ei. Văzin- 
du-1 atit de ambițios 
,și hotărit. să-și așeze 
traiul printre oamenii 
satului, aceștia, s-au 
gîndit degrabă că tre
buie să inalțe o casă 
cumsecade pentru „spe- 

a- . cialistul nostru". Cașa 
a fost construită cu 
repeziciune. Inginerul 
s-a căsătorit cu o fată 
din comună, care a a- 
juns și ea inginer a- 
gronom și a preluat 
ferma legumicolă în
ființată de soțul său, 
în timp ce ea se afla 
la studii.

în satele județului 
Buzău existau la sfir- 
șitul anului trecut 42 
de apartamente desti
nate specialiștilor din 
agricultură. în acest 
an s-a început con
strucția la 23 de noi 
clădiri, dintre care 10 
cu cite două și trei 
niveluri.

dar nici 
prinsese rS-

C. E C

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

I

Pe
Curtea 
gramă 
Terțul 
noarea 
cargou 
numele orașului dumneavoastră. 
In numele echipajului, vă 
invităm la bord“. Semnează, co
mandantul navei. Nicolae Epure.

Edilii orașului au răspuns 
prompt invitației, luind parte, 
in calitate de ..nași", la botezul 
navei. Urină marinarilor vint 
bun la pupa, viceprimarul orașu
lui, Sebastian Panea, i-a invitat, 
la rîndu-i, să le viziteze urbea, 
să stea de vorbă cu oamenii, să 
le povestească din peregrinările 
lor pe mările și oceanele lumii. 
Pină atunci, echipajul a promis 
că va trimite pe adresa primă
riei ilustrate din porturile lu
mii pe unde vor trece și care 
vor lua cunoștință, pentru pri
ma dată, de noul nume din flo
ta românească. Nume care va 
deveni, peste ani, tot tnai cu
noscut.

Patru,
| și un telefon 
| public

Patru tineri
Dănuț Crețu, 
tean 
loc 
fiind 
derii

— Tlie Nicolae. 
Gheorghe Mun- 

și Constantin Istra te — în 
să-și vadă de treabă, 

angajați ai întreprin
de aparate electronice de 

măsură și industriale din Ca
pitală, odată cu lăsatul se
rii, au inceput să-i dea 
roată unui telefon public. Res
pectivul telefon se afla chiar in 
incinta întreprinderii, ptis acolo 
tocmai pentru a fi mai la în- 
demina celor care au nevoie 
el. Dar ei n-aveau nevoie 
serviciile telefonului, ci de
sele din caseta colectoare.

— Cam ciți bani crezi c-or 
înăuntru?

— Ciți or fl, or fi 1 Tot o 
ne alegem noi cu ceva.

S-au „ales", toți patru, cu

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

de 
de 
fi-

fi

să

o
reținere la circumscripția 3 Mi
liție. pentru cercetări.

în ceea ce priveșteși îmbunătățit 
structura ciștigurilor • individuale. 
Față de 5 917 ciștiguri în valoare 
de 5,7 milioane , lei cît se acordau 
mai înainte, în , prezent se acordă 
9 825 'Ciștiguri in Valoare de 9.2 mi
lioane leț. Un alt avantaj este că 
pînă la 10 ale fiecărei luni obliga
țiunile C.E.C. cu ciștiguri se vind 
la valoarea lor nominală.

Tragerea la sorți pentru luna de
cembrie -țuc. a - obligațiunilor C.E.C. 

se aplică un npu plan de ciștiguri . .ț.u .cîștigipri va ayea Ioc în Buca
la tragerile,la sorți lunare majorat rești in ziua’’‘de 31 decembrie^

’ -------------------------s ...________

Economisirea
C.E.C'. cu ciștiguri 
ploare deosebită datorită avantaje
lor specifice pe care le prezintă 
acestea. Astfel, depunerea și resti
tuirea economiilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu ciștiguri nu necesită nici 
o formalitate, operațiunile efectu- 
indu-se intr-un timp foarte scurt, 
posesorii de obligațiuni participînd 
in fiecare lună la tragerile la sorți 
ale câștigurilor.

începind cu lima octombrie a.c.

pe obligațiuni 
cunoaște o ant

. i

Excursii peste hotare
După cum am fost informați. A— 

genția, de excursii cu turiști români 
in străinătate organizează in pe
rioada, ianuarie-—martie 1977 peste 
55 de programe turistice. Doritori
lor li se oferă largi posibilități do 
cunoaștere a obiectivelor turistice 
din Bulgaria, Cehoslovacia. R.D.

Germană. Polonia, Ungaria. Uniu
nea Sovietică,

Informații suplimentare și în
scrierile le ași'gură Agenția de. 
excursii cu turiști români în străi
nătate, din București. Calea Victo
riei nr. LOG. precum și toate oficiile 
județene de turism din țară.

--------------------------- .----------;v ■

Statutul disciplinar al personalului
din unitățile de poștă și telecomunicații

După cum s-a mai anunțat, fn șe
dința sa din 2 noiembrie a.c.. Consi
liul de Stat a adoptat Decretul pri-i i . .. ....... . . ,

1 vind aprobarea Statutului disciplinar 
al personalului din unitățile de poștă 
și telecomunicații, act normativ de 
mare importanță in acest domeniu 
de activitate și de larg interes cetă
țenesc. '

Intr-o reglementare unitară, au 
fost incluse norme privind drepturile 
și obligațiile personalului din, unită
țile de poștă și telecomunicații, rela
țiile de serviciu și controlul in aces
te unități, acordarea recompenselor 
și a sancțiunilor disciplinare, inclu
siv procedura aplicării acestora și 
căile de atac, măsurile de asigurare 
a drepturilor personalului și de or
ganizare a timpului de muncă. Aces-

2 sutimi de milimetru In 
toate direcțiile de mișcare. 
Aici e migala, bătaia de 
cap. și tot aici — mulțu
mirea. Noi trebuie să fim 
tot timpul muncitori-elevi, 
muncitori-studenți. Nelu 
Petrescu de la montaj, cel

Oameni cărora
nu le tihnește... tihna

pară cam 
’aceasta, 
însă la 

lucrărilor

■»

Și i-a pierit 
somnul

De la un timp încoace, pe 
moașa medicală Axineta Mar- 
.dale, de la Spitalul nr. 2 din 
Drobeta Turnu-Șeverln. o apu
ca . mai mereu Somnul, chiar 
cind lucra in tura de dimineață. 
Deunăzi, văzind-o căscind de 
mamă focului, o colegă i-a zis 
in glumă :

— Vezi sa nu mă înghiți. N-ai 
dormit azi-noapte ?

— N-am lipit geană pe gea
nă. O fi vreo insomnie...

Dar nu era insomnie. Cum 
avea s-o dovedească miliții, 
respectiva moașă, care prin în
săși profesia ei ar fi trebuit să 
vegheze la venirea pe lume a 
noilor născuți, se ocupa cu... 
întreruperea de sarcini. Ocupa
ție care i-a fost imediat între
ruptă. Si i-a pierit somnul.

La drum, 
cu „nășicu“ 

în Ioc să-șl cumpere bilete, ca 
toată lumea, unii călători urcă 
în tren la noroc, cu gîn- 
dul că doar-doar n-or fi prinși 
de vreun control, iar alții, 
de teapa lor. mizează pe bună
voința „nașului", cum ii spun ei 
conductorului. Cam același lu
cru se intîmplă și pe unele tra
see ale transportului interurban 
de călători. La un control efec
tuat de miliția ialomițeană, 
tr-o serie de autobuze au 
găsiți mai mulți călători
bilete. Numai că de data aceas
ta nu mai erau ei de vină, ci 
„nășicu". Unul dintre „nășici" : 
Tudor Vlăsceanu, de la Autoba
za 3 călători București, care în
casase de la oameni 300' de lei. 
dar „uitase" să le elibereze bi
letele respective. Atit el. cit și 
ceilalți „năsici" au „încasat" 
cite o amendă întru aducere a- 
minte pe viitor.

în- 
fost 
fără

că ? Ar putea să 
ciudată măsura.
Dacă ne gîndim 
complexitatea 
intr-o uzină modernă.' CU
prestigiu recunoscut. in 
țară și peste hotare, dobin- 
dit prin calitatea produse
lor. totul pare firesc. Un 
succes al întreprinderii — 
cea mai mare și mai com
plexă mașină-unealtă pro- 

țară. cu forțele 
Greutatea.
tone. Ea 

se încadreze

dusă in 
noastre 
sută de 
buie să

vreo 
tre- 
sub

care ne spune toate aces
tea, a absolvit școala pro
fesională, școala de maiș
tri, lucrează la montaj, 
■șef de echipă. întreprinde
rea are 70 maiștri în func
țiune și mulți alții care au 
terminat școala de maiștri 
— dar continuă să lucreze 
la mașini de mare comple
xitate. Școala prinde bine, 
te descurci mai ușor. Ing. 
Nicolae Pascaru. șeful sec- 

fostției roți dințate, a 
strungar ; ing. Constantin 
Cinica, directorul centrului

de calcul din cadrul. între
prinderii, a foșt lăcătuș ; 
ing. Ștefan Bănică, in urmă 
cu ani — ajustor ; ing. Au
rică Chiriță, șeful secției 
mecanică ușoară, fost lăcă
tuș : acum, zeci de - tineri, 
muncitori se-ndreaptă spre 
școala de subingineri. în- 
treprinderea-școală iși asi
gură cadrele pentru noua 
etapă de dezvoltare, care a 
început de curind. iar la 
nevoie, va putea să ofere 
cadre și unor întreprinderi 
noi.

în pauza de lucru, un 
tehnician cu răspunderi 
obștești aleargă de ici-colo, 
cu niște hirtii în mină, hîr- 
tii cuprinzind numele a 
zeci de muncitori și'tehni
cieni : trebuie să pregătim 
felicitările de Ziua Repu
blicii și de Anul Nou !.. 
Trebuie să -hotărim pe cine 
felicităm. Aștept propuneri 
In mai puțin de un sfert 
de oră. omul primește noi 
liste. Face numărătoarea' 
— vreo trei sute de nume 
La prinz. alte lisfe : peste 
cinci sute de hume de 
muncitori și tehnicieni Arh 
ințeles. , spune orhbl. tre
buie să pregătim cel puțin 
o mie de felicitări...

te reglementări se referă la persona
lul din cadrul Direcției Generale a 
Poștelor și Telecomunicațiilor și din 
direcțiile județene și a municipiului 
București de poștă și telecomunica
ții, din întreprinderile și unitățile de 
exploatare, studii, proiectare, cerce
tare și construcții de poștă și tele
comunicații, precum și din unitățile 
de cumpărare și vînzare a timbrelor 
și presei — toate subordonate Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor. în mod corespunzător, 
prevederile statutului se aplică și 
celor detașați sau delegați in unită
țile de poștă și telecomunicații sau 
care desfășoară, chiar și temporar, 
dar în mod organizat, activități de 
instruire sau documentare în astfel 
de unități.

Statutul precizează că politica 
partidului și statului nostru în acest 
domeniu de activitate o înfăptuiește 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor. organ central al admi
nistrației de stat care asigută. prin 
unitățile sale de specialitate, condu
cerea unitară a acestei activități. 
Totodată, ministerul poartă răspun
derea pentru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare, a poștei și teleco
municațiilor, de întreținerea și repa
rarea aparaturii și mijloacelor din 
dotare, precum și de controlul de 
specialitate in acest domeniu. Statu
tul subliniază că relațiile unităților 
de poștă și telecomunicații cu uni
tățile beneficiare se stabilesc numai 
pe baza actelor normative, ce regle
mentează condițiile in care se pun 
la dispoziție mijloacele de poștă 
telecomunicații, ca și condițiile 
care se efectuează prestațiile de 
cest fel.

Este știut că orice abatere de 
Îndeplinirea întocmai a obligațiilor 
de serviciu de către personalul care 
lucrează in domeniul poștei și tele
comunicațiilor. orice greșeală comi
să. ca și lipsa de control și exigență 
pot provoca perturbări in funcționa
rea comunicațiilor poștale și telera- 
dio. Tocmai de aceea lucrătorii din 
aceste sectoare sint obligați să dove
dească o inaltă disciplină in intreaga 
lor activitate. Potrivit prevederilor 
sia'utului ei trebuie să respecte întoc
mai, cu cea mai mare strictețe, nor
mele stabilite prin lege și alte acte 
normative, astfel incit să se realizeze 
subordonarea fiecărei persoane înca-

Și 
in 
a-

la

drate în muncă 
ierarhici, ca și 
știentă a necesității 
cu simț de răspundere toate 
ririle de serviciu.

Pentru exercitarea deplină 
ror drepturilor de care se 
personalul din domeniul poștei și 
telecomunicațiilor, legiuitorul a pre
văzut expres in statut și măsurile 
de rigoare. Astfel, oamenii muncii 
din unitățile respective pot reclama 
conducătorilor ierarhici nemijlociți 
orice neregulă in legătură cu servi
ciul, prin care pot fi vătămați in in
teresele lor legitime. în cazul în care 
reclamația lor nu a fost rezolvată, 
cei in cauză se pot adresa, ierarhic, 
conducătorului imediat superior. Res
pectiva reclamație nu se poate re
feri decît la propriile 
ale celui care o face. Conducătorul 
care a primit reclamația este obligat 
să o rezolve personal și să aducă re
clamantului la cunoștință măsurile 
luate. Toți cel care vor săvîrși o 
nedreptate sau vor lua o măsură 
helegală împotriva celui care a sesi
zat o anume stare de lucruri vor fi 
Aspru sancționați.

în continuare, statutul subliniază 
principalele îndatoriri ale personalu
lui din poștă 
se referă la : 
și executarea 
de serviciu ; _ . .
pentru gospodărirea mijloacelor ma
teriale șl a celorlalte valori ce le 
sint încredințate ; insușirea și res
pectarea normelor de protecție a 
muncii ; păstrarea secretului de stat, 
a secretului de serviciu și a secretu
lui corespondenței, atitudinea demnă 
și corectă pe care trebuie să o aibă 
față de public și asigurarea conti
nuității — in cele mai bune condiții 
— a serviciilor. în statut sint pre
văzute, de asemenea — într-o sec
țiune aparte— și îndatoririle ce re
vin. in plus, personalului care înde
plinește funcții de conducere in a- 
cest domeniu.

După cum se prevede in statut, 
relațiile de serviciu intre persoanele 
încadrate în muncă din unitățile de 
poștă și telecomunicații sint „relații 
de 
de 
ce

față de conducătorii 
recunoașterea con- 

de a îndeplini 
indato-

a tutu- 
bucură

nemulțumiri

și telecomunicații care 
pregătirea profesională 
în termen a sarcinilor 

grija și răspunderea

ierarhie administrativă și relații 
subordonare operativă". în ceea 
privește ierarhia administrativă 
fiecare persoană încadrată in 

muncă este subordonată direct unul

singur șef ierarhic, prin care, de re
gulă, se transmit toate dispozițiile. 
Cind un alt conducător ierarhic 
transmite direct și nemijlocit o anu
me dispoziție — statutul avînd în 
vedere și asemenea situații de ex
cepție — cel care a primit-o este 
obligat să-I informeze pe conducă
torul său ierarhic direct. La rîndul 
lor, relațiile de subordonare opera
tivă se realizează prin ordine și in
strucțiuni ale ministerului de resort.

întregul personal — fără excepție
— este obligat să execute întocmai 
și la timp dispozițiile primite, iar 
conducătorilor care au dat asemenea 
dispoziții le revine răspunderea pen
tru legalitatea, temeinicia și conse
cințele acestora. In același timp, cei 
care primesc o dispoziție pe care o 
consideră inoportună sau ilegală au 
obligația de a preveni posibilele ur
mări negative ale unei atari dispo
ziții. Pentru toți angajații care, prin 
natura funcției lor, vin in contact 
cu publicul, statutul prevede ca a- 
ceștia să aibă o ținută și o compor
tare corespunzătoare, să manifeste 
față dc toți cetățenii solicitudine și 
principialitate, să le rezolve toate 
problemele in spiritul deplinei lega
lități.

Un capitol aparte din statut se re
feră la organizarea și desfășurarea 
controlului activității ce se desfă
șoară în unitățile de poștă și. teleco
municații, precum și răspunderea 
pentru aducerea la îndeplinire a mă
surilor stabilite in urma controale
lor efectuate. Sînt reglementate, de 
asemenea, recompensele acordate lu
crătorilor — atit cele cu caracter ge
neral. cît și cele specifice (insigne 
„Pentru merite în poștă și telecomu
nicații" și insigna „Radist de onoare"
— care ,se acordă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de serviciu), 
precum și sancțiunile disciplinare, 
subliniindu-se scopul educativ al a- 
cestora. De subliniat, obligativitatea 
dezbaterii in colectivul de muncă a 
tuturor abaterilor disciplinare.

Stătutul disciplinar al personalului 
din unitățile de poștă și telecomuni
cații va asigura îndeplinirea întoc
mai ă politicii partidului și statului 
nostru în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor. sector de mare im
portanță economică și socială, de 
larg interes pentru toți cetățenii.

Florin CIOBA.NESCU

De la o țigară
5-a intimplat in București, pe 

jos. Stefan cel Mare, nr. 96. 
I. C., in vlrstă de 53 de ani, lu
crător la l.C.L Alimentara, sec
tor 2, se întorsese acasă asupra 
chefului. înainte de culcare și-a 
aprins țigara. A tras cîteva fu
muri și a adormit buștean. Țiga
ra a căzut pe așternut, acesta o 
luat foc, iar focul s-a intins re
pede , la haine, de . la Mne 
mobilă... 1. C n-a mai putut 
salvat. A fost găsit asfixiat.

Vagonul 
de la Brad

la 
fi

Am mai scris —Și nu o dată 
— in rubrica noastră despre va
goane rătăcite pe cine știe ce 
trasee sau uitate cu lunile , pe 
linii moarte. Iată încă o „mos
tră" de acest fel. în gara ora
șului Brad a Sosit cu un 
tren de marfă vagonul nr. 
2153333014623. încărcat „ochi" cu 
cărămidă. De două luni de zile, 
vagonul staționează și acum in 
gară. Și aceasta, pentru moti
vul că nu, este însoțit de nici 
un fel de act din care să rezul
te furnizorul sau destinatarul. în 
timp ce cărămida o fi așteptată 
„ca pîlnea caldă" undeva pe 
vreun șantier, ceferiștii din sta
ția Brad nu mai știu cui să se 
adreseze să scape de respectivul 
vagon. Le spunem noi : să se a- 
dreseze tot... ceferiștilor.

Rubricâ realizată de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"
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Cum păstrăm porumbul
• Echipe permanente pentru sortarea știuleților și aerisirea pătu
lelor • Umiditatea boabelor - redusă pînă la limita corespunzătoare 
unei conservări îndelungate • Semnale pe 

de recepție
adresa unor baze

1
8

PRODUCȚIA DIN DECEMBRIE-LA NIVELUL RITMULUI 
DIN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI VIITOR

4

Cu cîtva timp în urmă, în unitățile 
agricole din județul Dîmbovița s-a 
încheiat recoltatul porumbului. Și in 
această parte a țării s-a obținut o 
recoltă bună, in multe cooperative 
producțiile medii la hectar depășind 
nivelurile planificate. Problema care 
se pune acum este asigurarea unor 
condiții bune de conservare a porum
bului. In județul Dîmbovița, peste 90 la 
sută din recoltă a fost depozitată cu 
o umiditate ridicată, peste limita 
normală.. In aceste condiții, la 
indicația comandamentului județean, 
în toate bazele de recepție și unită
țile agricole s-a trecut la o nouă 
compartimentare a pătulelor, menită 
să asigure o aerisire puternică a știu
leților. De asemenea, au fost con
struite arioaie de dimensiuni mici, 
care s-au amplasat in locuri expuse 
curenților de aer. Pentru a se aco
peri deficitul de spațiu, determinat 
de. aplicarea acestor măsuri, au fost 
construite pătule noi cu o capaci
tate totală de 15 000 de tone. 
De asemenea, 28 de cooperative 
agricole mari producătoare de po
rumb păstrează in custodie circa 50 
la sută din cantitatea de porumb ce 
trebuia livrată la fondul de stat.

O mare atenție se acordă verifică
rii, în continuare, a modului cum se 
păstrează porumbul în pătule și alte 
locuri de depozitare. S-a trecut la o 
acțiune de masă pentru prefirarea și 
sortarea porumbului. In acest scop, 
atît în cooperativele agricole, cit și 
în unitățile aparținind întreprinderii 
județene de valorificare a cerealelor 
au fost organizate echipe permanen
te care, potrivit unor grafice precise 
de lucru, asigură prefirarea știuleți- 
lor din fiecare pătul la un interval 
de cel mult 10—12 zile.

în numeroase unități agricole, si
tuate în zona de cîmpie a județului, 
am văzut sute și sute de cooperatori 
care, ca într-o adevărată campanie 
agricolă, pe ploaie și frig, lucrau la 
sortatul și transportul porumbului, la 
pregătirea pentru iarnă a spațiilor 
de depozitare. Cot la cot cu cei 120 
de cooperatori din Cornești, lucrau 
Marin Ghinea. primarul comunei. 
Constantin Frățilă, președintele coo
perativei, toți specialiștii din coope
rativă. încă la mijlocul lunii trecute a 
fost indeplinită sarcina de livrare la 
fondul de stat. Intrucît s-a obținut 
o recoltă bună, cooperatorii de aici 
s-au angajat să suplimenteze con
tractele cu incă 200 tone. Cu un ritm 
zilnic de livrare de 45 tone, după 
cum ne asigura președintele coopera
tivei, in cel mult 5 zile cooperativa 
își va onora acest nou angajament.

Se muncea intens și în cooperati
vele agricole Cătunu și Mărcești. La 
Mărcești am întilnit pe ing. Nicolae

Cosac, președintele consiliului inter- 
cooperatist, de la care aflăm că în 
cele 9 cooperative agricole aparținind 
consiliului Bilciurești întreaga recol
tă de porumb a fost depozitată in 
bune condiții. Zilnic, 600—700 coope
ratori participă la sortatul știuleților. 
Prin numeroasele operații de prefi- 
rare executate in cooperativele de 
aici, s-a reușit să se prevină pierde
rile de porumb, iar umiditatea boa
belor a fost redusă pină la limita co
respunzătoare unei 
lungate. Rezultatul 
borator, afișate la 
pătul din curtea 
Mărcești, confirma
re. Cu sortarea a treia, la care parti
cipă acum între 60—80 cooperatori, 
se încheie de fapt acțiunea de depo
zitare a porumbului pentru iarnă și 
de livrare la bazele de recepție.

In raza consiliului intercooperatist 
din Bilciurești a fost înființată și o 
bază volantă cu scopul de a prelua 
întreaga cantitate de porumb din a- 
ceastă zonă. In ziua raidului nostru 
era insă închisă și, după cite am a- 
flat mai tirziu, stă închisă de mai 
multă vreme, pretextîndu-se lipsa 
spațiilor de depozitare. Spre surprin
derea însoțitorilor noștri, in bază se 
aflau incă nefolosite trei mari pă- 
tule, multe panouri și teren suficient 
pentru construirea de noi arioaie. De 
ce această risipă de spațiu de depo
zitare ? Pentru' că șeful de depozit, 
Constantin Dinu, dorind să evite 
preluările pe vreme ploioasă, a dis
pus dirijarea autocamioanelor spre 
alte baze, situate la 
aici. Nu a făcut-o cu de la sine pu
tere, ci cu aprobarea 
treprinderii județene de valorificare 
a cerealelor care, din cele aflate pe 
teren, se pare că nu este la prima 
aprobare de acest fel. Pentru că, tre
buie să o spunem, la baza amintită 
am văzut șiruri întregi de arioaie cu 
porumb lăsat în bătaia ploilor de mai 
bine de o săptămînă din lipsa folii
lor de polietilenă. Tot din lipsă de 
folii, unitățile agricole stat obligate 
să facă tot felul de improvizații în 
depozitarea porumbului, să consume 
un mare volum de muncă cu prefi- 
rarea repetată a știuleților. Sînt con
statări care îndeamnă la reflecții, la 
măsuri urgente și eficiente, astfel in
cit din recolta de porumb a acestui 
an să nu se piardă nici un bob. (Io
sif Pop, Constantin Soci).

conservări inde- 
probelor de la- 
capătul fiecărui 

cooperativei din 
această aprecie-

25—35 km de

conducerii în-

în județul Buzău, persistența ce- 
țurilor în ultima vreme ridică nu
meroase probleme pentru păstrarea 
in bune condiții a recoltei de po
rumb, îndeosebi a știuleților aflați in 
arioaie, în bazele volante, constitui
te in cimp în perioada culesului. Zil
nic numeroase echipe de cooperatori 
au fost repartizate la cele 25 baze vo
lante din județ, unde lucrează cu in
tensitate la prefirarea știuleților. Pînă 
acum, 57 500 tone știuleți au fost sor
tați și transportați la uscătoare. 
Alături de instalațiile de uscare e- 
xistente la bazele de recepție ale în
treprinderii de valorificare a cerea
lelor, funcționează zi și noapte o se
rie de cuptoare ale I.A.S.. ale fabri
cilor de nutrețuri combinate și ale 
întreprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr, care asigură un ritm 
zilnic de uscare de 1 500 tone boabe. 
Cantitatea totală trecută pină acum 
prin instalațiile de uscare se ridică 
la 50 268 tone porumb. (Mihai Bâzu).

Cooperativele agricole din județul 
Iași au încheiat recoltatul porumbu
lui pe toate cele 78 500 hectare. For
țele sînt insă concentrate pentru des- 
făcatul porumbului adunat în glugi 
și transportul știuleților la bazele de 
recepție și în pătulele unităților a- 
gricole. Porumbul neajuns la matu
ritate este trimis complexelor zooteh
nice, unde este insilozat sub formă 
de pastă și fulguit. Comandamentul 
județean a indicat să se acorde, in 
continuare, atenția necesară sortării 
porumbului direct din cimp, pentru 
ca transportul să se facă operativ 
spre toate punctele de adăpostire. 
Totodată, continuă uscarea porumbu
lui în cuptoarele fabricilor de cera
mică și in uscătoriile I.L.F.

In județ s-a făcut și o nouă redis
tribuire a forțelor auto de la I.T.A. 
și S.M.A., pentru ca în fiecare 
unitate transportul porumbului să 
se efectueze masiv în fiecare zi 
către locurile de depozitare. Au 
fost dirijate la comunele unde 
volumul transportului este mai mare 
și un însemnat număr de auto
camioane de la unitățile economi
ce ieșene. Drept urmare, in multe 
cooperative agricole — Bivolari, Schi- 
tu-Duca, Gorban, Tirgu-Frumos, Vi- 
nători-Iași, Movileni, Românești, 
Podu-Iloaiei — se înregistrează re
zultate bune la transportul porum
bului. (C. Manole).

La I.M.G.B.

BOTOȘANI
Realizări

ale industriei locale
Există in municipiul Botoșani 

o zonă industrială distinctă, unde 
sînt concentrate marea majori
tate a unităților de producție ale 
industriei locale — turnătoria, ate
lierele de prelucrări mecanice și 
confecții metalice, secțiile de bu
nuri de larg consum, de mobilă, de 
băuturi răcoritoare și gheață. Situa
rea lor in aceeași zonă a permis 
reducerea simțitoare a cheltuielilor 
de transport, energie și combustibil, 
folosirea mai judicioasă a mașini
lor și instalațiilor. Productivitatea 
muncii a crescut cu 10 la sută față 
de sarcina de plan, datorită mai 
bunei organizări a muncii. S-a 
realizat o depășire în valoare de 
14 milioane lei a producției globale 
și de 16 milioane lei a producției- 
marfă.

Notăm, totodată, că in acest an 
gradul de înnoire a producției a fost 
superior celui planificat, s-a extins 
colaborarea secțiilor de prelucrare 
a metalului cu diverse întreprinderi 
constructoare de mașini. S-au rea
lizat în total 82 de noi produse — 
mobilă, articole de artizanat, con
fecții, produse alimentare. Prin da
rea în exploatare în cursul lunii 
trecute a unei noi unități de pro
ducție a mobilei, cu o capacitate 
de 3 400 de garnituri pe an, intre- 

. prinderea va pune la dispoziția bo- 
toșăîlenilor cantități sporite de mo
bilier adecvat spațiilor din aparta
mentele ce se construiesc’ în loca
litățile 
cru și 
permit 
mobilă 
o funcționalitate mai mare. (E. Na
zar ie).

județului. Condițiile de lu- 
procesul tehnologic de aici 

realizarea unor piese de 
de calitate superioară și cu

k

întregul spor îl obținem prin 
productivității munciicreșterea

y

Pentru colectivul întreprinderii 
textile „Teleorman" din Roșiori de 
Vede, primul an din actualul cinci
nal este 
dovadă 
preeieri 
11 luni, 
a fost depășit cu 16 
In același timp,

o 
țesături,

..u

Importante sporuri 
de producție

Combinatul petrochimic Pitești se 
prezintă cu importante sporuri de 
producție înregistrate de la începu
tul anului in întrecerea socialistă. 
Rafinăriile I și II, de exemplu, au 
prelucrat suplimentar 420 000 tone 
de țiței, realizind sporuri valorice 
de peste 190 milioane lei la produc
ția globală și 500 milioane lei la 
producția-marfă. Colectivul fabricii 
de negru de fum, care împlinește 
luna aceasta 10 ani de activitate, 
tntimpină jubileul cu 1 000 tone de 
negru de fum produse peste plan, de 
cea mai bună calitate. La instalația 
de acrilonitril. valoarea producției 
peste prevederi este de circa 19 mi
lioane lei ; 3 500 tone polietilenă în 
plus a realizat și instalația de poli
etilenă de înaltă presiune. (Gheorghe 
Cîrstea).

Calitatea și funcționalitatea ridicate caracterizează produsele întreprinderii mecanice din Timișoara, care au ajuns 
să fie cunoscute și apreciate nu numai în țară, dar și departe, peste hotare. în fotografie: Vedere din hala prin

cipală a întreprinderii unde este în curs montarea unui pod rulant electric Foto : S. Cristian

de rodnic. O 
a acestei a- 
faptul că, în 

producția-marfă 
milioane lei. 

s-a realizat su
plimentar o cantitate de 270 000
mp țesături, ceea ce a creat
condiții favorabile pentru onorarea 
integrală a contractelor economice și 
satisfacerea în avans a multora 
dintre solicitările beneficiarilor. Se 
cuvine relevat și faptul că aproape 
întregul spor de producție a fost 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii, care, în perioada a- 
mintită, a fost superioară prevede
rilor de plan cu 6 000 lei pe angajat.

Indiscutabil, sint rezultate nor
male, firești, intrucît colectivul în
treprinderii, organizațiile de partid 
și-au evaluat permanent posibi
litățile, au acționat cu fermita
te și din timp pentru orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii, pentru folosirea judicioasă a 
potențialului 
uman. Dar 
testă că la 
man" — ca 
triale unde 
vele de muncă dau dovadă de ini
țiativă și pricepere gospodărească — 
pot fi depistate și valorificate ope
rativ noi și noi resurse de creștere 
a producției și eficienței economice.

— întregul colectiv este hotărit să 
înfăptuiască în avans prevederile de 
plan pe primul an al cincinalului — 
ne spunea ing. Ioan Gheorghiu, di
rectorul întreprinderii. Tocmai de 
aceea. luna decembrie s-a transfor
mat . intr-o perioadă a rezultatelor 
record in producție, cu realizări 
medii zilnice la nivelul sarcinilor 
prevăzute pentru prima lună a anu
lui viitor, pentru trimestrul I din 
1977. Mai exact, în decembrie vom 
obține o producție superioară cu 20 
la sută realizărilor din noiembrie și 
cu 35 la sută celor din luna 
a acestui an.

Decembrie — perioadă a 
telor-record în producție ! 
demn, o sarcină? La întreprinderea 
din Roșiori de Vede această deviză 
reprezintă mult mai mult: un anga
jament colectiv, hotărîrea 
lucrător, 
în parte, 
sectoare 
meroase 
în acest 
practice . .
rea acestui important obiectiv. Ne 
oprim, mai intii. in secția țesătorie. 
Pretutindeni, ordine și dișciplină, 
locurile de muncă sint bine apro
vizionate cu materii prime și ma
teriale, iar oamenii lucrează cu spor. 
Graficele arată că aici, de la o zi 
la alta, se realizează o cantitate tot 
mai mare de produse.

— Concomitent cu obținerea unei 
producții record — ne relata ing. 
Dumitru Istrate, șeful secției — 
luna decembrie va marca, cu certi
tudine, încă un eveniment de seamă 
în viața colectivului nostru: atinge
rea parametrilor proiectați. In secție 
s-a intensificat activitatea politico- 
educativă, au fost aplicate o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice. O 
atenție deosebită acordăm utilizării 
raționale a capacităților de pro
ducție.

Stăruința cu care se urmărește în 
această secție folosirea cu înalt ran
dament a mijloacelor tehnice este 
evidentă, ușor de remarcat. întări
rea asistenței tehnice în toate schim
burile, întreținerea și exploatarea în 
bune condiții a mașinilor și, cu de
osebire, a mecanismelor care execută

deosebit 
concludentă 
constă în 

planul la

tehnic, material și 
analizele economice a- 
întreprinderea „Teleor- 

în toate unitățile indus- 
conducerile și colecti-

ianuarie

rezulta- 
Un în-

fiecărui 
a fiecărei brigăzi și echipe 
O investigație în mai multe 
de fabricație dezvăluie nu- 
fapte de muncă concludente 

sens, căile și mijloacele 
de acțiune pentru înfăptui -

In două schimburi, dar... fără from de lucru

automat o serie de operații, efec
tuarea lucrărilor de revizie și repa
rații la termen și de calitate — iată 
numai citeva dintre căile prin care 
în secția țesătorie se asigură ob
ținerea unor indici ridicați de utili
zare a mijloacelor tehnice din do
tare. In același mod s-a acționat și 
la secția filatură, indicii de utilizare

La întreprinderea textilă 
„Teleorman" 

din Roșiori de Vede

a mașinilor crescînd substanțial în 
acest an.

Secția preparație. Aceeași ima
gine vie a muncii rodnice, bine or
ganizată.

— Sîntem bine aprovizionați cu 
materii prime și materiale, iar mun
citorii cunosc din timp sarcinile zil
nice pe care le au de îndepli
nit — preciza maistrul Marin Pană. 
Acum, realizarea unei producții-re- 
cord — așa cum am hotărit — și a- 
tingerea parametrilor proiectați de
pind numai de noi. de modul cum va 
lucra fiecare la locul său de muncă.

Două lucruri ne-au reținut în mod 
deosebit atenția în acest sector de 
producție. In primu1 rînd, fermita
tea cu care este urmărită respectarea 
tehnologiilor de fabricație. Cit se 
cîștigă in producție prin înfăp
tuirea unei atari cerințe? Colectivul 
secției a calculat exact: dacă la fie
care mașină de bobinat se execută 
necorespunzător o singură bobină, 
aceasta înseamnă că la nivelul unui 
an se irosește o cantitate de fire din 
care se pot obține 2 500 mp țesături. 
Dar lucrătorii secției nu s-au oprit 
la calcule, ci acționează stăruitor 
pentru folosirea rațională a fiecărui 
gram de materie primă — una din 
căile principale prin care se înfăp
tuiește acest obiectiv fiind tocmai 
respectarea riguroasă a prescripții
lor tehnologice. In al doilea rind, 
relevăm climatul de muncă în care 
se desfășoară aici activitatea produc
tivă. climat dominat de o inaltă 
disciplină muncitorească.

Sîrguința, priceperea și seriozita
tea cu care se muncește în întreprin-

dere pentru transformarea lunii de
cembrie într-o perioadă a rezultate- 
lor-record in producție se intilnesc 
în egală măsură și la colectivul 
secției filatură. Maistrul Ion Trin- 
can ne relatează despre măsu
rile aplicate în secție, in vede
rea unei tot mai bune organi
zări a locurilor de muncă, repartiză
rii judicioase și din timp a sarcini
lor pe oameni, echipe și mașini, u- 
tilizării raționale a capacităților de 
producție. Insistă însă asupra co
lectivului secției, format din mun
citoare tinere, dar cu o bună pre
gătire profesională, continuu preocu
pate de însușirea cit mai temeinică 
a meseriei. Așa aflăm că, prin re
zultatele obținute in producție, 
prin realizarea unor produse de 
înaltă calitate, tinerele muncitoare 
Elena Moraru, Marioara Pantazi, 
Jana Petrescu, Natalia Tuinete și 
multe alte lucrătoare se situea
ză. lună de lună, in rîndul fruntașe
lor. Trebuie spus insă că dacă la în
treprinderea „Teleorman" există a- 
semenea muncitoare în toate secții
le de fabricație, aceasta este și 
urmarea muncii politico-educative 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, perseverenței cu care 
se acționează pentru ridicarea ne
contenită a nivelului de pregătire 
profesională a lucrătorilor. Astfel, 
în acest an, la cursurile de perfecțio
nare a pregătirii profesionale au 
participat aproape 1 100 de mun
citori. Depășirea sarcinilor de pro
ducție cu 4,5 la sută, extinderea zo
nelor de servire de la 6 la 8 ma
șini, rezultatele prestigioase în în
trecerea socialistă sînt o altă dovadă 
a succeselor obținute in ridicarea 
nivelului de pregătire politică și 
profesională a lucrătorilor din între
prindere.

Hotărîrea colectivului întreprinde
rii textile „Teleorman", de a trans
forma luna decembrie intr-o pe
rioadă a rezultatelor-record în pro
ducție are, așa cum demonstrează 
numeroase fapte de muncă, o bază 
solidă: rezultatele prestigioase de 
pină acum, activitatea rodnică, stă
ruitoare și bine organizată din 
aceste zile de încheiere a primului 
an al cincinalului.

Iile ȘTEFAN 
Ion TOADER

O floare din snopul
care aduce primavara

(Urmare din pag. I)
Ar fi de adăugat aici faptul că 

producțiile acestea se obțin pe tere
nuri socotite ca fiind de categoria a 
treia de favorabilitate pentru cul
tura sfeclei de zahăr. Nici că se 
poate un exemplu mai convingător 
pentru ideea că diferențele de re
coltă nu se datoresc atît potențialu
lui diferit de fertilitate al pămîntu- 
lui, cît diferențelor 
munca oamenilor, in 
gindi și de a acționa 
rodnicia pămintului.

La sediul cooperativei. în hol 
atrage atenția un panou împodobit 
cu grijă. Fusese... locul de cinste 
pentru drapelul și diploma de uni
tate fruntașă pe țară Ia cultura sfe
clei de zahăr, obținute în 1974. Dra
pelul nu se mai află insă aici...

— Ni I-au luat — spune zîmbind, 
totuși, cu un anume înțeles, ingine
rul Sandi. Ni l-au luat anul trecut 
cooperatorii de la Salonta. Tocmai 
cînd eram foarte siguri că tot noi

care există în 
modul de a 

pentru a spori

Minis cu plus fac, lotuși, plus
Constructorii Șantierului nr. 1 din 

Pașcani, care ridică fabrica de 
zahăr de aici, n-au reușit să reali
zeze în 11 luni decit 82 la sută 
din planul anual de investiții. Cauze 
lint mai multe. Ing. Mihai Lăcătușu, 
șeful șantierului, învinuiește benefi
ciarul că nu a depus la timp unele 
documentații. Au asigurat cu întir- 
ziere anumite proiecte Trustul de lu
crări hidrotehnice speciale București, 
I.S.L.G.C. din Capitală, cit și atelie
rul de proiectări al Trustului de 
construcții industriale Iași.

Este adevărat, și constructorii 
recunosc că o bună parte din 
restanțe se datorează lor. pentru că 
atunci cind le-au sosit documenta
țiile s-au văzut descoperiți din 
punctul de vedere al forței de mun
că și al organizării unor activități, 
îndeosebi a aceleia de la stația de 
betoane. Ritmul scăzut de lucru de 
acum se datorează, in continuare, 
lipsurilor organizatorice la nivel de 
șantier și trust, neasigurării unui 
stoc suficient de agregate de riu, a 
necesarului de betoane. Pe de altă 
parte, mijloacele de transport (be
tonierele) nu sint folosite îndea
juns. Și celelalte mijloace de trans
port — autocamioane, autobasculante 
ș.a. ■— lucrează sub capacitate, pen
tru că se defectează des și șoferii 
nu respectă graficul de muncă. De 
asemenea, nu există personal califi
cat pentru lucrul în două schimburi. 
De la nivelul trustului s-a numit 
recent un șef de coloană auto, care 
a inceput să organizeze mai bine 
activitatea, dar nu s-a ajuns încă la 
îmbunătățirea necesară. Nici pro
blema mecanicilor pentru utilaje 
grele nu-i rezolvată și, ca atare, nu 
se poate organiza lucrul ta două 
schimburi. Lipsesc, totodată, mij
loace de transport pentru deplasarea 
în șantier a prefabricatelor și a al
tor materiale grele.

In ce privește îndeplinirea planu
lui fizic — închiderile la hala prin
cipală și alte locuri de producție — 
lucrările merg greoi și chiar stag
nează din lipsa geamului armat. 
Fabrica de geamuri din Scăeni n-a 
livrat nimic din cei 4 000 mp de geam 
prevăzuți in repartiție, 2 500 mp fiind 
necesari de urgență pentru unele in-

chideți. Documentația pentru înce
perea lucrărilor la stația de captare 
a apei industriale a venit tirziu (în 
noiembrie) și incompletă, așa că și 
aici activitatea se desfășoară greoi. 
Din lipsă de front de lucru, neasigu
rat de constructor, un mare volum 
de utilaje și instalații de producție 
sosite pe șantier stau nemontate. Be-

Pe șantierul 
Fabricii de zahăr 

din Pașcani

neficiarul nu mai are pe unde să le 
adăpostească de intemperii.

— Așa stind lucrurile — ne spu
nea ing. Nicolae Jechilă, directorul 
fabricii — este lesne de înțeles de 
ce s-au tot aminat termenele de fi
nalizare a unor obiective. Montorii 
au o stringentă nevoie de front de 
lucru. Stăm cu sute de tone de uti
laje sosite pe șantier și nu Ie putem 
monta din lipsa frontului de lucru.

Situația nesatisfăcătoare privind 
aprovizionarea cu anumite materiale 
și organizarea muncii pe șantierul 
Fabricii de zahăr din Pașcani ne-a 
îndreptățit să continuăm discuția 
Ia Trustul de construcții industriale 
din Iași. Ing. Mihai Părpăuță. șeful 
serviciului aprovizionare, precizează: 
„Ne străduim să îmbunătățim apro-

vizionarea cu materiale a șantierului 
din Pașcani. Dacă s-ar perfecționa 
relațiile fabricii de la Vaslui cu 
calea, ferată, problema cărămizii ar 
fi rezolvată, pentru că această fa
brică are multă marfă in stoc și nu 
o poate transporta. Cît privește asi
gurarea stocului de agregate de ba
lastieră, întîmpinăm aceleași greutăți, 
adică lipsesc mijloacele de trans
port. S-ar impune transportul aces
tora și cu mijloacele proprii ale șan
tierului, pentru că rampele de des
cărcare la calea ferată sint insufi
ciente. Mașinile puse la dispoziția 
trustului nostru de stația de utiiaje 
și transport mai mult stau, in loc să 
funcționeze". La aceste explicații, 
ing. Vasile Anastasiu, director ad
junct al trustului, a adăugat : „In
tr-adevăr. stația respectivă dă mare, 
bătaie de cap. Lipsa pieselor 
schimb imobilizează multe 
de transport. La Pașcani 
echipă de lucrători să mai 
ceva din mașini, dar prea 
s-a realizat".

După cum se vede, interlocutorii 
n-au pus accentul pe ceea 
buia întreprins, pentru a se 
încetineala in recuperarea 
țelor. Este vorba nu de 
țări" și nici de trecerea răspunde
rii in seama celuilalt, ci de prezen
ță directă pe șantier, de acțiune și 
ajutor concret.

de 
mijloace 
a fost o 

repare 
mult nu

ce tre- 
inlătura 
restan- 

„consta-

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Transformatorul cu numărul 40 000
Prin sporirea considerabilă a in

dicelui de folosire a mașinilor- 
unelte, introducerea în fabricație 
a unor noi produse și tehnologii și 
creșterea productivității muncii, 
tinărul colectiv muncitoresc al în
treprinderii de transformatoare 
mici din Filiași obține. lună de 
lună. însemnate succese în între-

cerea socialistă. Zilele trecute, 
bunăoară, a trecut probele de 
ștand cel de-al 40 000-lea transfor
mator realizat aici de la intrarea 
in funcțiune a unității. De men
ționat că mai mult de jumătate 
din producția fabricată în peste 
100 de tipodimensiuni este desti
nată exportului.

T

La construcția unor obiective zootehnice 
materiale de construcție - capacități mai 

animale adăpostite
resort care, împreună cu reprezen
tanții constructorilor și beneficiari
lor, analizează direct și nemijlocit, 
pe șantierele din toate județele tă
rii, posibilitățile de aplicare a noilor 
elemente constructive și tehnologi
ce, de reducere a cheltuielilor 
materiale, a consumurilor de ci
ment. oțel-beton ș.a.

— Cum se preconizează reducerea 
volumului de construcții și. in mod 
corespunzător, a consumurilor de 
materiale la viitoarele obiective agro
zootehnice ?

— Aceasta este o preocupare de 
căpătîi, accentuată mult în ultimul 
timp, cînd organizația de partid a 
cerut comuniștilor, 
fanților să nu 
ment că s-au 
posibilități de 
Cunoscind că 
iectări anterioare la complexele zoo
tehnice și, în special, la cele de 
creștere a porcilor și păsărilor s-au 
realizat importante economii și di
minuări succesive ale investiției 
specifice, conducerea 
analizat critic întregul 
proiectare-construcție. 
in fața proiectanților 
fini prin „reproiectarea fiecărui tip 
de hală și a fiecărei utilități, de Ia 
fundație pînă la acoperiș". O serie de 
elemente constructive mai eficiente 
s-au elaborat pentru toate componen
tele construcțiilor, începînd, firesc, de 
la fundație. De exemplu, prin folosi
rea betonului ciclopian la fundațiile 
grajdurilor și halelor destinate zoo
tehniei se economisește peste 30 la 
sută din cantitatea de ciment, in 
comparație cu vechile soluții con
structive, care prevedeau utilizarea 
betonului obișnuit.

— Cunoaștem că 
prinse în ultimul 
critică a propriilor 
permis proiectanților să găsească po
sibilități de înlocuire a unor maten-

— Tot mai mult, in ultima vreme, 
creșterea susținută a eficienței eco
nomice stă la baza întregii activități 
de proiectare a construcțiilor agro
zootehnice — ne spunea tovarășul 
ȘTEFAN MÎNDRU, directorul tehnic 
al Institutului de studii și proiec
tări pentru construcții in agricul
tură și industria alimentară. Acțio- 
nind in spiritul indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, proiectanții, 
împreună cu cercetătorii institutelor 
tehnologice de profil, au trecut la 
elaborarea unui program complex 
de reducere a cheltuielilor materiale, 
a costului investițiilor. Eforturile de 
pină acum se concretizează in noi 
soluții tehnologice și constructive. 
De exemplu, creșterea producției de 
carne de pasăre urmează să se ob
țină prin introducerea de baterii în 
halele existente. In acest fel, fără să 
se mai facă construcții noi, la o sin
gură fermă existentă numărul păsă
rilor sporește, pe an, de la 740 000 Ia 
1887 000 pe același spațiu construit.

— Ce alte acțiuni s-au întreprins ?
— Recent a fost elaborat un ca

talog al noilor soluții constructive și 
tehnologice, a căror aplicare per
mite să fie reduse în mod substan
țial consumurile de materiale și să fie 
extinse tehnologiile moderne în zoo
tehnie. Toate proiectele și documen
tațiile tehnice întocmite au fost su
puse dezbaterii cu factorii de resort 
din Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, cu specialiști și 
cadre de conducere din unitățile de 
producție. De 
torii adjuncți 
țiilor agricole 
împreună cu 
structorii, au 
aspecte și măsurile necesare pentru 
aplicarea imediată a elementelor noi 
cuprinse în documentațiile tehnice, 
pe șantierele agrozootehnice. In a- 
celași scop s-au alcătuit 11 colec
tive de proiectanți și tehnologi din 
I.S.P.C.A.I.A. și din ministerul de

curînd, la Iași, direc- 
cu zootehnia ai direc- 

din toate județele, 
proiectanții și con- 
dezbătut principalele

cu 
mari și

mai 
mai

și pentru

puține 
multe

închiderile

tuturor proiec- 
considere nici un mo- 
atins limitele marilor 
a se realiza economii, 
in urma unor repro-

investiției 
institutului a 
mecanism de 
Sarcina pusă 
se poate de-

studiile între- 
timp, revederea 
documentații au

ale cu altele 
laterale ale construcțiilor.

— Aceasta este realitatea și, în a- 
ceastă direcție, cele mai importante 
elemente vizează înlocuirea panouri
lor de beton prefabricate cu zidărie 
sau blocuri ceramice. In afara eco
nomiei de ciment, se asigură o 
bună izolație termică, se creează 
condiții pentru optimizarea micro
climatului in adăposturi.

— Putem construi mai efidient și 
rentabil, este loc pentru mai bine, o 
demonstrează propriile noastre re
zultate — ne spunea 
șef Nicolae Dragomir 
stitutului. O ilustrare 
este proiectul pentru 
in stabulație liberă, 
creșterea productivității 
angajat cu 44 000 lei 
pe mulgător cu circa 
Pe măsura cîștigului de 
aceste proiecte vor. fi reactualizate 
pentru reducerea mai substanțială a 
investiției specifice. Așa s-a proce
dat in cazul proiectării 
plexe de porci, unde 
creșterea numărului de 
același spațiu construit
25 la sută și micșorarea investiției 
specifice pe tona de carne cu 12 la 
sută. In momentul de față echipele 
de proiectanți și tehnologi aflate pe 
teren adaptează elementele amintite 
la situația existentă pe șantiere.

Contactul strîns cu constructorii si 
beneficiarii, care are loc. în aceste 
zile, pe șantiere, este de natură să 
contribuie la ridicarea eficienței 
muncii colectivelor de proiectanți și 
tehnologi. Este 
fie intensificate 
litate imediată 
carea soluțiilor 
tot acolo 
ducerea 
elemente 
strucțiile

și inginerul- 
din cadrul ta
in acest sens 

ferme de vaci 
care permite 

muncii pe 
anual, iar 

750 000 lei. 
experiență,

noilor com- 
se asigură 

animale pe 
cu aproape

posibil și necesar să 
studiile cu aplicabi- 
referitoare la unifi- 
constructive, peste 

este posibil, și la re
de repere de

unde 
numărului 
prefabricate la toate con- 
agrozootehnice.

sîntem primii, ne-au luat-o ei înain
te, „la mustață". Cu 115 kg la hec
tar. Nu ne-a răbdat inima și, intr-o 
zi. am ales pe cei mai iscusiți din
tre cooperatorii care au lucrat la 
sfecla de zahăr, ne-am urcat într-un 
autobuz și am pornit spre Salonta. 
O zi întreagă am colindat peste cîm- 
purile cooperatorilor de acolo, par
celă cu parcelă. Să înveți de la alții 
nu-i deloc o rușine...

— Și ce-ați învățat de la Salonta ?
— Am învățat și de acolo destule 

lucruri. In orice caz. ne-am Întors 
cu convingerea că trebuie să păs
trăm panoul de onoare, că vom avea 
curînd nevoie de el. Anul acesta, sin- 
tem convinși, drapelul va veni aici. 
Și n-o să mai plece trei ani...

Optimism exagerat ? Infatuare ? 
Am cercetat mai îndeaproape moti
vele de optimism ale inginerului 
Marin Sandi. Și le-am găsit înte
meiate.

De mulți ani. inginerul desfășoară 
aici și o muncă asiduă de cercetare 
științifică. Cercetare legată direct de 
producție, chiar pe terenurile marii 
producții. A devenit un colaborator 
foarte activ al Facultății de agricul
tură din Craiova. Colaborează și cu 
alți cercetători de la stațiuni și in
stitute specializate. Și a obținut 
de acum rezultate valoroase. încear
că, de exemplu, de trei ani și cu 
succes, un nou tip de îngrășăminte 
chimice, o noutate absolută în teh
nologia sfeclei de zahăr. Inginerul 
Sandi face, adică, exact ce trebuie 
să facă orice inginer agronom in
tr-o cooperativă agricolă de produc
ție. Să situeze munca țăranilor coo
peratori în prima linie a noutăților 
agrotehnice. Poate că și prin asta 
și-a atras încrederea temeinică a 
cooperatorilor...

Dacă primăvara, trecind prin Po
iana Mare, veți întilni țărani coope
ratori mergind cu un bețișor în mină, 
un bețișor așa cam de 18 centimetri 
lungime, să știți că nu e nici creion, 
nici „baghetă magică", nici fluier... 
E bețișorul pe care și l-au făcut ca 
să măsoare distanța dintre plante a- 
tunci cînd lucrează la răritul sfeclei 
de zahăr. Distanta aceasta, pe care 
atît de mult au învățat s-o respecte 
și care în viața lor a ocupat un loc 
atît de important, ar putea acum ci
neva să-și închipuie că este rezul
tatul a doi ani de încercări și con
troverse ? Un simplu bețișor dintr-o 
creangă de dud ori de salcîm... Dar 
cui i-ar trece prin minte că este, 
între altele, măsura distanței de la 
48 000 kg la 80 000 de kilograme de 
sfeclă de zahăr la hectar, de pe 150 
ha cultivate...

A invăța, a deprinde meșteșugul... 
științific al fiecărei culturi agricole 
sînt acum, la Poiana Mare, străda
nia firească, de la sine înțeleasă, a 
fiecărui cooperator.

Stan Virtosu, șef de echipă :
— In munca noastră e mai ușor ca 

oriunde să-ți furi singur căciula. 
Cîmpul e întins și e imposibil ca fie
care om să fie cu de-amănuntul con
trolat. Ce-ar fi dacă nu ne-am face 
datoria? Mai demult am avut și noi 
dintre aceia care iși făceau norma 
cam pină pe la amiază. O făceau 
trecind ca o vijelie cu sapa printre 
rinduri. In urma lor răminea jalea. 
Lupta a fost să învățăm să muncim 
și să respectăm ce scrie la cartea 
noastră agrotehnică. Acum îl vezi pe 
fiecare cu bețișorul... Și cu caietul 
de notițe.

Inginerul spunea că cele 80 000 de 
kg sint totuși doar un început de 
drum... Că n-o să fie simplu, dar se 
poate mai mult.

Să le urăm și noi cooperatorilor 
din Poiana Mare succes 1

C. BORDEIANU
Aurel PAPAD1UC 
Mihai CARANFU,
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Prospețimea vieții sporește forja educativă
lecției de științe sociale

în cuvîntarea la Consfătuirea pe 
tară a cadrelor din domeniul științe
lor sociale și al invățămintului de 
partid, tovarășul Nicolae 
formula cerința ca „zecile 
cadre din invățăniintul de 
predau științele sociale să 
detașament puternic in 
ideologică și politică desfășurată de 
partidul nostru". în scopul perfecțio
nării activității acestor cadre, al creș
terii .contribuției predării științelor 
sociale la cunoașterea și însușirea te
meinică de către tineretul studios a 
filozofiei marxiste și a principiilor 
politicii partidului nostru, la forma
rea unor puternice convingeri comu
niste, Programul de măsuri adoptat 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
in domeniul muncii ideologice-poli- 
tice și cultural-educative a formulat 
o seamă de măsuri precise.

De pe acum, unele din prevede
rile programului au căpătat forma 
unor acțiuni concrete. Astfel, s-au in
trodus cursuri periodice pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor didac
tice de științe sociale in cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu". în urma 
unor dezbateri largi, la care au par
ticipat practic toate cadrele didacti
ce care predau științele sociale, pro
gramele școlare au fost îmbunătățite 
și actualizate in spiritul documente
lor de partid recente.

în prezent se urmărește ca prin 
acțiunea Academiei de științe sociale 
și politice, a /Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și a Ministerului Educa
ției și Invățămintului să se asigure 
coordonarea activității centrelor de 
documentare, astfel incit toate cate
drele de științe sociale să primească 
periodic material documentar pri
vind principalele curente de idei 
din lumea contemporană, marile pro
cese ce au loc pe plan mondial etc.

Unele inspectorate școlare, precum 
cel din Capitală, au luat inițiativa de 
a organiza, la toate disciplinele de. 
științe sociale, cu precădere la teme 
actuale, lecții deschise, cu participa
rea tuturor profesorilor din discipli
na respectivă, urmate de dezbateri — 
bun prilej de schimb de experiență, 
de clarificare a unor probleme pri
vind atit conținutul, cit și metodica.

Toate acestea creează 
profesorii de 
fășoare o tot 
la catedre, să 
în idei, cu o 
tivă și educativă.

Problema care se pune este 
te condiții să fie din plin 
prin efortul personal de concepție și 
documentare al fiecărui cadru didac
tic. Iar principalul cimp al acestui 
efort trebuie să fie, desigur, orienta
rea spre problematica de 
internă și internațională, 
de pe pozițiile ideologice 
ale partidului nostru, a 
din țara noastră și din lumea 
temporană.

Tocmai in felul acesta predarea 
științelor sociale își va putea atinge 
scopul major — acela de a contri-

Ceaușescu 
de mii de 
stat care 
devină un 
activitatea

gindirii ideologice 
tinerilor, la edu- 
militant, revolu-

condiții ca 
științe sociale să des- 
mai rodnică activitate 
realizeze lecții 
înaltă valoare

bogate 
instruc-

ca aces- 
folosite,

actualitate, 
explicarea, 
și politice 
realităților 

con-

bui lâ dezvoltarea 
și social-politice a 
carea lor in spirit 
ționar.

Pe această linie 
deobște preocupările marii 
tăți a profesorilor. Iată un exemplu, 
din numeroasele pe care le-am pu
tea cita. La Liceul electronic din Ca
pitală profesoara Ciuraru Emilia, 
predind o lecție despre unitățile eco
nomice socialiste, a reușit, utilizind 
cu pricepere cunoștințele acumulate 
de elevi in timpul practicii, să e- 
vidențieze cu claritate preocupările 
actuale ale partidului nostru în di
recția perfecționării organizării între
prinderilor, a sporirii productivității 
muncii, utilizării intensive a capaci
tăților de producție și a fondului de 
timp. Este de remarcat că o bună 
parte a lecției a fost afectată expli
cării democrației economice, a mul
tiplelor modalități prin care oame
nii muncii sînt atrași la conducerea 
unităților. Referirile concrete ia do
cumentele de partid, la măsurile a- 
doptate in acest domeniu in ultimii 
ani au dat lecției viață și prospeți
me, au transformat-o intr-un mijloc 
real de cunoaștere a unor realități 
ale societății noastre.

Trebuie spus însă că preocuparea 
pentru tratarea largă a problemelor 
actuale — și in acest context a pozi
țiilor și contribuțiilor partidului nos
tru la soluționarea acestora — nu a 
devenit încă o constantă a activității 
didactice, accentul căzind, încă prea 
frecvent, pe aspecte de ordin istori- 
cist. Semnificativă in această direcție 
ni s-a părut lecția „Dezvoltarea gin
dirii economice românești" ținută la 
liceul .,Tudor Vladimirescu". Este, ne
îndoielnic, pozitiv faptul că in această 
lecție s-au prezentat ideile economice 
progresiste ale unor înaintași precum 
Dimitrie Cantemir. Nicolae Bălcescu, 
D. Pop Marțian, P.S. Aurelian. Xe- 
nopol, C. D. Gherea. Deficitară a fost 
insă explicarea contribuției P.C.R. la 
îmbogățirea gindirii economice, re
dusă în mod nefiresc doar la felul in 
care s-au înfăptuit in țara noastră 
naționalizarea mijloacelor de produc
ție și cooperativizarea agriculturii. 
Or, de atunci au trecut ani mulți, 
timp in care, după cum se știe, țara 
noastră a intrat într-o nouă etapă de 
dezvoltare, iar gindiroa economică a 
fost îmbogățită cu o serie de teze și 
orientări noi în ceea ce privește mo
dalitățile de înfăptuire a industriali
zării socialiste, de creștere a produ
sului social și a venitului național, 
aplicarea largă a cuceririlor științei 
și tehnicii, dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor țării etc., toate de
finind o strategie menită să asigure 
accelerarea procesului de dezvoltare 
a țării, ajungerea din urmă a state
lor avansate din punct de vedere eco
nomic. Dar despre toate acestea nu 
s-a spus nimic, lecția fiind astfel vă
duvită tocmai de ceea ce ar fi trebuit 
să formeze princinalul ei conținut !

Formarea gindirii politice a tineri
lor presupune din partea cadrelor di-

se și înscriu în-
majori-

dactice grija permanentă pentru a 
detașa și a scoate în relief implicați
ile de ordin politic ale fiecăreia din 
temele tratate. Citeva situații intilnite 
ne îndeamnă să stăruim asupra aces
tui aspect. Iată, de pildă, cum s-a 
desfășurat la liceul „Nicolae Bălces
cu" lecția de economie politică „Dez
voltarea economiei capitaliste .in Ro
mânia". Este, desigur, meritoriu că 
profesorul a căutat, sprijinindu-se pe 
cunoștințele de istorie ale elevilor, să 
antreneze clasa la expunerea lecției. 
Din păcate însă, el nu a izbutit să de
pășească perspectiva istoricistă. In 
fapt, au fost evocate tot felul de date 
puțin semnificative despre eveni
mente petrecute in țara noastră 
în secolul trecut — dar s-a omis să 
se arate corelația strînsă dintre dez
voltarea economică a țării, creșterea 
pieței interne și asemenea procese 
fundamentale pentru evoluția gene
rală a societății românești precum 
formarea statului național unitar 
român, apariția și dezvoltarea mișcă
rii muncitorești, nu s-a vorbit nimic 
despre consecințele negative pe care 
le-a avut dezvoltarea anarhică, speci
fic capitalistă a economiei in ceea ce 
privește repartizarea forțelor de pro
ducție, ritmul de dezvoltare a diferi
telor ramuri economice etc.

Desigur, deficiențe de felul celor 
pe care le-am amintit sînt deosebit de 
regretabile in predarea științelor so
ciale. Cum să calificăm insă situa
țiile în care nu se realizează nici 
măcar cerința elementară a explică
rii și clarificării unor noțiuni și cate
gorii esențiale ale temei tratate ? Un 
asemenea caz ne-a oferit lecția „Re
voluția săvirșită de marxism iii gîn- 
direa economică", predată la Liceul de 
electronică din Capitală. Nici una din 
multiplele noțiuni și categorii cu care 
se operează în cadrul unei asemenea 
lecții — muncă abstractă și muncă 
concretă, valoare, plusvaloare, profit 
— nu au fost lămurite corespunzător. 
Este cit se poate de clar că in ase-

Eminescu și științele secolului său
Studierea recentă a celor 50 de 

caiete manuscrise eminesciene, cer
cetare desfășurată sub egida Muzeu
lui literaturii române din București, 
are darul de a contribui la mai buna 
cunoaștere a ipostazei omului de ști
ință care a fost Eminescu. Pe 
de pagini, 
realizează ample comentarii, 
și traduceri în domenii, 
diverse, ale
XIX-lea. în domeniul fizicii. Emines
cu studiază, spre exemplu, 
legate de masă, accelerație,

zeci 
scriitorul face adnotări, 

studii 
extrem de 

științelor secolului al

fenomene 
mișcare,

greutate, gravitație, optică, electrici
tate, magnetism ș.a., enunță și co
mentează legea conservării 
Cu competență se ocupă 
științele sociale, abordînd 
de istorie, filologie, demografie, etno
grafie. Pagini bine documentate sînt 
rezervate Transilvaniei, iar datele a- 
mănunțite privind județele Hune
doara și Maramureș au valoare de 
monografii. O bună parte din docu
mentele poetului i-au servit pentru 
redactarea articolelor sale publicate 
în ziarul „Timpul".

energiei, 
poetul de 
probleme

i.

ARTĂ
Odată aflat in incin

ta expoziției găzduite 
în sala din Strada 
Franklin a Ateneului 
Român, chemat de un 
afiș ce-ți recomandă — 
rară împrejurare — să 
vezi artă contempora
nă și artizanat din Ni
geria, cauți mai întâi 
să-ți satisfaci un inte
res de ordin etnogra- 
fico-geografic. iar mai 
apoi să umbli să 
descoperi, în uni
versul de obiecte, 
de forme și de culori 
venite din valea Nige
rului, creația artistică 
propriu-Zisă.

Cine a avut ocazia 
să treacă prin celebrul 
Muzeu al Africii cen
trale de la Bruxelles, 
instituție cunoscută și 
sub numele de Muzeul 
de artă neagră, a ră
mas. ca și semnatarul 
acestor rinduri. cu im
presii de neșters des
pre minunile ieșite din 
fantezia1 și mîinile oa
menilor trăitori în 
imensul bazin al flu
viului Congo, actualul 
Zair, și în multe alte 
întinse regiuni înveci
nate cu Zairul. Nige
ria. țara dc departe cea 
mai populată a Africii 
(circa 65 000 000 de lo
cuitori), nu face parte 
din bazinul fluviului 
Congo și nu este prin 
nimic reprezentată in 
muzeul bruxelez, dar

DIN NIGERIA
tocmai de aceea inte
resul pe care ni l-a 
suscitat a fost cu atit 
mal viu și mai jus
tificat.

O vibrantă imagi
ne picturală sur
prinsă la marginea 
unui riu. o alta într-o 
lumină clară și în a- 
ceeași caldă tonalitate 
coloristică înfățișînd 
poezia unui lac. un 
număr de patru por
trete în ulei pe pinză 
înfățișînd un copil, o 
femeie din tribul yo- 
ruba, o fată și auto
portretul pictorului — 
iată lucrări ce dez
văluie nu numai o te
meinică stăpinire a 
desenului, dar și o in
contestabilă capacita
te de introspectare a 
universului psihologie, 
în sculptură, două re
marcabile portrete, 
zeități, personaj isto
ric, forme invederînd 
căutări in zonele ab
stracte ale, artei con
temporane.

în sfera artei 
ționale ne-am 
fruntat — cum 
așteptam — cu lucrări 
executate în modali
tăți și tehnici specific 
africane, din piele, cu 
sculpturi și pirogra
vuri pe tigvă și nucă 
de cocos. cu obiecte 
din alamă, cu măies
trite incrustații în os 
de elefant și fildeș. O

tradi- 
con- 

nc și

subliniere aparte se 
cuvine să facem 
măștii. Masca africa
nă. iar muzeul de la 
Bruxelles de care a- 
minteam in treacăt 
mai sus posedă o co
lecție unică în lume, 
constituie, credem, e- 
lementul de specifici
tate. inegalabil ca di
versitate de forme și 
viziune artistică, al 
tuturor populațiilor 
continentului. Masca 
la popoarele africane, 
iar Nigeria prin cele 
citeva exemplare pre
zentate in expoziție 
se dovedește unul din 
terenurile cele 
fertile in această 
terie, este obiect 
carnaval, obiect 
ritual religios, 
reprezenta un om sau 
un geniu. în toate ca
zurile însă are un rol 
simbolic și este artă.

Prin ceea ce ne-a 
înfățișat ca proces de 
creație tradițională și 
ca preocupări în sfera 
artei culte, expoziția 
de la Ateneu a adus 
un plus de cunoaștere 
a unei țări mari a lu
mii in curs de dezvol
tare, prietenă a Româ
niei, și deschisă căilor 
de cunoaștere recipro
că in multiple planuri.

mai 
ma

de 
de 

poate

Turneul celebrului Ber
liner Ensemble s-a înscris 
ca un adevărat eveniment 
artistic în cadrul „Zilelor 
teatrului 
Democrată 
Republica 
România". 
de creația 
contemporani 
Strittmatter. Peter 
Heiner 
Braun, 
etc.), Berliner Ensemble 
păstrează totuși, pe pri
mul loc al programului 
său. valorificarea moșteni
rii lui Brecht și a înain
tașilor săi imediați. în 
funcție de care s-a defi
nit dramaturgul. însuși 
turneul in România (care 
coincide cu cea de-a 28-a 
stagiune a teatrului înte
meiat de Brecht) este 
semnificativ în acest sens. 
Acesta a inclus, alături de 
Trezirea primăverii de 
Frank Wedekind, specta
col esențializat. de rafina
te valori simbolice, jucat 
nu numai de actori, ci 
mai ales de elevi și eleve 
din diferite licee berline- 
ze și ucenici din citeva 
întreprinderi — două lu
crări ale lui Brecht : 
Domnul Puntila și sluga 
sa Matti și Mama.

Jucîndu-și cu precădere 
maestrul și fondatorul, 
Berliner Ensemble este 
angajat intr-o misiune pe 
cit de dificilă, pe atit 
de nobilă : aceea de a 
valorifica dramaturgia lui 
Brecht (și „caietele de 
regie" ale marelui anima
tor), nu ca pe niște mo
dele de reprodus, ci în 
chip creator. Adică — îh 
lumina generoasă, clar
văzătoare a esteticii lui 
Brecht. înțeleasă ca o 
deschidere în actualitate, 
ca un demers viu. de na
tură să facă din teatru o 
artă politică, un instru- 
rffSfTt gftCăW de "Influen
țare a conștiințelor.

Paralel cu activitatea 
teatrală propriu-zisă. Ber
liner Ensemble desfășoa
ră și o activitate specială 
de contactare și modelare 
spirituală a publicului 
(elevi și oameni ai mun
cii. din zeci și chiar sute

din Republica
Germană in 

Socialistă
Interesat și 
dramaturgilor 

(Erwin 
Hacks, 
Volker 
Baierl

Miiller. 
Helmut

ce

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

menea situații ne aflăm în fața unor 
inadmisibile lacune științifice și pe
dagogice in pregătirea profesorilor, 
care deteriorează și anulează pină la 
urmă finalitatea științifică și educa
tivă a predării.

Concluzia care se desprinde din 
toate acestea este evidentă : măsurile 
întreprinse pe plan central sau local 
pentru perfecționarea predării știin
țelor sociale pot da toate rezultatele 
scontate numai in măsura in care iși 
găsesc completarea firească în efortul 
personal, în munca stăruitoare depusă 
de fiecare cadru didactic pentru in
formarea sa și pentru pregătirea mi
nuțioasă a fiecărei lecții. Oricit de 
frecvente ar fi conferințele organizate 
in cadrul cabinetelor de partid, case
lor corpului didactic sau cu prilejul 
invățămintului 
decisiv pentru 
mafiei în bun 
diul individual 
partid, al lucrărilor

politico-ideologic — 
transformarea infor- 
propriu rămine stu- 
al documentelor de 

al lucrărilor de speciali
tate, al altor surse documenta
re, concomitent cu cunoașterea pro
fundă a vieții și proceselor social- 
economice. Din acest punct de vedere 
trebuie să spunem că sursele tot mai 
bogate și mai diversificate de infor
mare a profesorilor nu au determinat 
în toate cazurile o imbogățire și îm
prospătare a cunoștințelor, preocu
pări sistematice în această direcție.

Este de aceea o îndatorire politică 
și profesională de prim ordin a pro
fesorului de științe sociale de a se 
informa in permanență asupra a ceea 
ce apare nou in viata politică și ideo
logică. a studia aprofundat documen
tele de partid, a-și ridica mereu ni
velul de pregătire ideologică și cul
turală. Numai astfel profesorul va 
reuși să-și perfecționeze continuu 
munca de educator și să-i amplifice 
roadele, să răspundă cit mai deplin 
sarcinilor ce-i revin în formarea 
conștiinței angajate a tineretului, în 
educarea sa in spirit revoluționar.

Paul DOBRESCU

de școli, licee și 
industriale), 
paralel cu 
acea „artă 
tacolului", 
Brecht.

Domnul 
sa Matti 
Kupke, scenografie și cos
tume : Johanna Kieling) 
ne-a apărut ca o foarte 
exactă și atentă lectură a 
firului epic și al situați
ilor piesei, din perspecti
va ideilor sociale și poli
tice urmărite de Brecht. 
O demistificare aproape 
didactică a formelor care

unități 
desfășurînd, 

arta dramatică, 
a făuririi speC- 
preconizată do

Puntila ?i sluga 
(regia : Peter

„Miini îndeminatice" școala
generalâ din Orașul Victoria

ISTORICA „Inscripțiile
din secolele IV-XIII

descoperite în România"

t
PROGRAMUL I

1Ș.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17.05 - -
17.30

18,00

Enciclopedie pentru tineret. 
Lecții TV pentru ' 
agricultură.
„Cupa mondială" 
proba feminină 
(Transmisiune de 
Tragerea Pronoexpres. 
Tribuna TV. 
1001 de seri.

lucrătorii dtn

la schi alpin : 
de coborire. 

la Val D’Isere).
18.40
18.50
19,20
19,30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : ,,O poveste 

două neveste".
20,45 Teleclnemateca. Un mare 

— Jean Gabin In filmul 
„Strada preriilor".

22.10 Caruselul melodiilor.
22.40 Telejurnal.
22.50 Fotbal : Dinamo — Steaua . . 

..Cupa României". (Rezumat înre
gistrat de la stadionul Dinamo).

20.00
20,30

cu...

actor 
artistio

la

PROGRAMUL II
Eroi îndrăgiți de copii : Heidl. 
Cîntece cu orchestra „Meseșul' 
din Sălaj.
Pe teme economice.
Telex.

20.50
21.10
21,15 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
21,55 Pictorul Catul Bogdan. (Portret 

TV).

sobrietăți, simplități șl 
fineți). actele lui Puntila 
— stilizate și ele, după 
legile șarjei enorme, 
„grose“. și ale unui cult ’ 
al detaliului impins pină 
la naturalism — dau, în 
ultimă instanță, senzația 
de monstruos și fantastic.

Afluxul deosebit de pu
blic care a caracterizat 
turneul lui Berliner En
semble a exprimat nu 
numai dorința iubitorilor 
de teatru din țara noas
tră de a vedea montări în 
„stilul Brecht" cel mai 
autentic și cel mai pur și

„Berliner Ensemble 
la București

Reintîlnire cu creația

tind să ascundă caracterul 
inuman și adevărata esen
ță de clasă a exploatării, 

înainte de prima bătaie 
a gongului (și intre di
versele tablouri), spectato
rul este invitat să con
temple o imagine realistă 
și totuși stranie — un pei
saj vag. nebulos (amin
tind de cețurile nordice) 
din care nu lipsesc, mai 
bine figurate, contururile 
unui om și ale 
plutind calm în 
unei ape.

Poezia realistă 
stranie, tulburătoare, su- 
gerind armonia omului cu 
natura, este întreruptă 
brusc, violent după prima 
ridicare de cortină cind 
asistăm Ia bețiile și fapte
le grotești, doar aparent 
contradictorii. definitorii 
în esență, ale Iui Puntila 
— comentate cind ironic, 
cind sarcastic în songuri 
și in dialogurile lui Matti, 
ale femeilor, ale muncito
rilor agricoli.

în decorurile stilizate 
(în spiritul unei maxime

unui cal
mijlocul

și totuși

totodată cel mai viu po
sibil, ci și de a cunoaște 
(sau a reîntîlni — căci 
Berliner Ensemble nu 
este pentru prima oară 
oaspetele țării noastre) — 
arta interpretativă a ac
torilor 1 
preluat 
Weigel, 
Busch.

Marea 
neului

berlinezi care au 
făclia Helenei 

ori a lui Ernest

revelație a tur- 
a fost, desigur, 

Ekkehard Schall, interpre
tul lui Puntila. A spune 
că jocul lui Schall amin
tește că printre sursele de 
inspirație ale Iui Brecht 
au fost și Luminile ora
șului al lui Chaplin este 
și prea puțin și inexact, 
jocul esențializat claunesc 
al lui Schall (actorul e și 
îmbrăcat și machiat vi
zibil ca atare) are o per
sonalitate. o originalitate 
și o forță cu totul ieșite 
din comun. Trecînd de la 
maxima și cea mai absurd 
Imaginabila agitație (și 
Schall are un ritm, o 
energie, un exercițiu 
acrobatic, o frenezie, o în

venție în mișcare cu totul 
extraordinare) la „poze" 
cataleptice. jucate cu a- 
ceeași forță de Creare a 
stării. Schall imprimă lui 
Puntila o copleșitoare tră
sătură de nebunie, ames
tecată cu spaimă.

Ca și Schall — ceilalți 
actori joacă „descoperit", 
adică exprimă nu atit 
aparențe, cit esențele de 
caracter și în ultimă 
instanță de clasă ale per
sonajelor, șarjind in gra
de diferite. Carmen-Maja 
Antoni și Victor Deiss 
(Eva, Atașatul) comunică 
răutatea, stridența, pros
tia. primatul calculului 
și al interesului. în rolul 
lui Matti, Hans Peter 
Reinecke, jucînd intr-un 
stil realist, grav, e 
profund convingător, con- 
ducind argumentat de
monstrația brechtiană. 
Admirabile ni s-au părut, 
prin subtilitate și finețe, 
Christine Gloger. Sonja 
Hbrbing, Angelika Waller, 
Barbara Dittos, Angelika 
Ritter și mai ales Fe- 
licitas Ritsch, care a in
terpretat cu rară finețe, 
poezie, umor blind sau 
ironie mușcătoare songu- 
rile lui Paul Dessau, cro
ind, în scurtele sale apa
riții. o atmosferă aparte.

Turneul lui Berliner 
Ensemble in Capitală va 
continua în cursul zilei de 
azi cu Mama — viața re
voluționarei Pelaghia Vla
sova din Tver scrisă de 
Bertolt Brecht în 1931, 
după celebrul roman al 
lui Maxim Gorki. Specta
colul, pe muzică de Hans 
Eister, este realizat sub 
conducerea distinsei regi
zoare Ruth Berghaus, di
rectoarea teatrului, și in
clude în distribuție, alături 
de Felicitas Ritsch, inter
preta de mare dramatism 
și expresivitate a rolului 
titular, pe Hans-Joachim 
Franck, Hans Peter Mi- 
netti, Peter Hladik, Kurt 
Goldstein, Achim Petri, 
Hans Peter Reinecke, 
Jutta Hoffman și pe mulți 
alții.

Natalia Stancu
ATANAS1U

ROMÂNIA-FILM prezintă :

„Jurnalul unui director 
de școală

Producție a studiourilor sovietice. Regia : 
Boris Frumin. In distribuție : Oleg Borisov, 
lia Savina, Alla Pokrovskaia, Liudmila 

Gurcenko, Elena Solovei.

^IALOMIȚA. în calendarul ac
tivităților cultural-educative, pri
mul loc îl ocupă in continuare ma
nifestările dedicate centenarului 
independenței de stat a României 
și aniversării răscoalei din 1907. 
Două dintre acestea : „Războiul de 
independență oglindit in arta plas
tică", dezbatere la care au par
ticipat membrii cercurilor de 
artă plastică de la Casa de cultură 
din Călărași, și „File din istoria sa
tului — participarea sătenilor la 
războiul din 1877 și la răscoalele 
țărănești din 1907“ în comuna Pe- 
rieți. • BOTOȘANI. Ediția a Il-a a 
fesiivalului-concurs de teatru scurt 
„Mihail Sorbul", încheiată dumini
că. 5 decembrie, la Săveni. s-a des
fășurat anul acesta in cadrul eta
pei de masă a Festivalului „Cintarea 
României". Au participat 13 formații 
de amatori de la casele de cultură 
și căminele culturale din județul 
Botoșani, care au prezentat piese 
noi inspirate din trecutul de luptă

al poporului român, din viața sa
tului contemporan. • NEAMȚ. La 
Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț a aVut loc premiera specta
colului cu piesa Răfuiala de Philip 
Massinger. Tot aici, Teatrul Națio
nal din Weimar din Republica De
mocrată Germană a prezentat 
spectacolul cu piesa Amfitrion de 
Peter Hacks. De asemenea, parti- 
cipind cu piesa Slugă la doi stăpini 
de Carlo Goldoni la prima ediție a 
colocviului Arta comediei, desfă
șurat la Galați, colectivul Teatrului 
tineretului din Piatra Neamț a ciș- 
tigat Marele premiu pentru cel 
mai bun spectacol, premiul pen
tru cea mai bună interpretare mas
culină (Horațiu Mălăele) și premiul 
pentru regie (Iulian Vișa). în co
muna Grințieș. din județul Neamț, 
au avut loc festivitățile prilejuite 
de împlinirea a 100 de ani de la 
prima atestare documentară a Șco
lii generale nr. 1 din localitate. Fes
tivitățile au fost însoțite de un bo

gat program artistic intitulat suges
tiv „Dialog intre generații". Au 
avut loc deschiderea unei expoziții 
retrospective, precum și o intil- 
nire cu fiii satului. • MUREȘ. 
La Tîrgu Mureș a fost verni
sat salonul anual de artă plasti

că Ia care expun artiști profesio
niști și amatori mureșeni, cu toții 
angajați în competiția de masă a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Toate lucrările expuse 
definesc crezul artiștilor comuniști, 
români și de alte naționalități, care 
slujesc deopotrivă, cu responsabi
litate patriotică, arta militantă, re
voluționară. • MEHEDINȚI. „Pro
cesul de formare a națiunii româ
ne și a statului unitar român" 
s-a intitulat acțiunea care a avut 
loc la Casa de cultură din Streha-

ia. S-a desfășurat, de asemenea, 
un simpozion cu tema „Lupta po
porului român pentru unitate si 
independență națională". Tot aici, 
formații artistice au prezentat o 
seară de poezie patriotică sub ge
nericul „Plecat-am nouă din Vas
lui". „Marile responsabilități ce re
vin tineretului in lumina Progra
mului ideologic al partidului" a 
fost tema unui simpozion organi
zat la casele de cultură din Drobe- 
ta Turnu Severin, Baia de Aramă 
și Vinju Mare, la căminele cultu
rale din comunele Vinători și Cuj- 
mir. • DOLJ. A luat sfirșit cea 
de-a cincea ediție a festivalului 
„Craiova muzicală", amplă mani
festare organizată în cadrul etapei 
de masă a Festivalului național 
„CINTAREA ROMÂNIEI". • SU
CEAVA. La Cimpulung Moldo
venesc a avut loc finala pe țară 
a concursului brigăzilor artistice 
din unitățile sanitare. Locul I 
a revenit, la egalitate, formații

lor sindicatului sanitar din Făl
ticeni și spitalului județean Bihor.
• VRANCEA. La Focșani, in ca
drul etapei de masă a Festivalului 
național „Cintarea României", au 
avut loc simpozionul „Independența 
și libertatea socială — ideal de 
veacuri al poporului nostru" ; co
locviul „Stilul artei românești. Sem
nificații ale artei populare vrînce- 
ne“ ; dezbaterea „Prioritatea lui 
Brâncuși in revolutionarea artei 
contemporane" și evocarea „Opera 
lui Brâncuși — expresie a virtuozi
tății artei țărănești din România".
• TIMIȘ. Sub genericul „(Zilele poe
ziei", Asociația scriitorilor din Ti
mișoara. în colaborare cu comitetul 
pentru cultură și educație socialistă 
al județului, a organizat o suită de 
șezători literare la cluburi muncito
rești și cămine culturale sătești, 
simpozionul pe tema „Poezia româ
nească sub semnul actualității", ex
poziții cu volume semnate de poeți 
bănățeni etc.

Corespondenții „Scinteii"

în cinstea Congresu- . 
lui internațional de 
tracologie. care s-a ți
nut în această toam
nă la București, a ie
șit de sub tipar, la 
Editura Academiei, o 
carte de reală valoare 
științifică și de maxim 
interes pentru epoca 
antică tirzie și feuda
lă timpurie a istoriei 
naționale. Este vorba 
de Inscripțiile din se
colele IV—XIII desco
perite în România, 
carte semnată de E- 
milian Popescu.

Lucrarea se înca
drează in eforturile 
specialiștilor din țara 
noastră, de culegere și 
inventariere a tuturor 
inscripțiilor antice (la
tine. grecești, palmi- 
rene) descoperite pină 
acum pe teritoriul 
României — operă co
lectivă 
porții, 
egida 
științe 
litice.

Socotim notabil 
tul că, in cadrul aces
tui important „corpus 
national" de documen
te epigrafice antice, a 
apărut, in 1975, primul 
volum din Inscripțiile 
Dacici Romane (alcă
tuit de I. I. Russu), al 
doilea (mărturiile scri
se din Banat) se află 
la tipar, iar al treilea, 
care conține inscrip
țiile de la Ulpia Traia- 
na Sarmizegetusa și 
zona înconjurătoare a 
fostei capitale a Da
ciei Romane, se gă
sește intr-un avansat 
stadiu de redactare. 
Dacă mai adăugăm că 
sînt in lucru citeva 
fascicole privind mo
numentele epigrafice 
grecești și latinești din 
Dobrogea (sec. V î.e'.n. 
— sec. III e.n.) și că

de mari 
efectuată 
Academiei 
sociale și

pro- 
sub 

de 
po-

fap-

este pregătit 
tipar volumul 
scripțiile din sec. II — 
III e.n. din ținuturile 
Daciei 
(Oltenia, 
întregim imaginea de 
ansamblu asupra unei 
activități de mare in
teres științific.

Volumul de față, e- 
ditat in condiții tehni
ce demne de subliniat, 
cuprinde toate cate
goriile de inscripții 
grecești și latinești fă
cute pe piatră, metal, 
os, ceramică, sticlă, 
lemn etc. in veacurile 
IV—XIII, ieșite la lu
mină in Dobrogea, Ol
tenia, Banat, Transil
vania. Muntenia și 
Moldova. Sînt adunate 
la un loc 447 documen
te epigrafice diverse, 
publicate sau inedite, 
însoțite fiecare in par
te de bibliografia apar
ținătoare, datele tehni
ce și împrejurările 
descoperirii, de ilus
trația necesară și de un 
scurt, dar substanțial 
comentariu epigrafic- 
istoric. Conținutul in
scripțiilor se referă la 
cele mai 
pecte ale 
blice sau private ; ele 
oferă informații pre
țioase, adesea unice, 
privind evenimente 
istorice, probleme ale 
vieții social-economice, 
administrative, cultu
rale, religioase din 
Imperiul romano-bi- 
zantin, raporturile a- 
cestuia sau ale popu
lației autohtone cu 
popoarele migratoare.

Continuitatea daco
română pe teritoriul 
României în epoca 
migrațiunil popoare
lor iese plenar în evi
dentă din numeroase 
Inscripții cuprinse in 
lucrare. Descoperirea
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pentru 
cu in-

sud-carpatice 
Muntenia),

variate as- 
vietii pu-

de inscripții latinești 
sau grecești din sec. 
IV—VI
Banat. ______ ____
Muntenia și chiar în 
Moldova, fără a mai 
vorbi de Dobrogea din 
sec. VII încoace — in
scripții făcute pe pia
tră, metal, dar mai cu 
seamă pe vase, cera
mică și diferite obiec
te de uz 
dovedește 
masivă și activitatea 
productivă 
lației daco-romane, a- 
testată și de alte do
cumente istorice, 
același timp, 
de materiale 
flce relevă prezența 
in spațiul carpato-da- 
nubian a populațiilor 
imigrate și raporturile 
lor cu autohtonii.

Prin locul de prove
niență, limba și par
ticularitățile lor, prin 
conținutul legat de 
aspecte extrem de va
riate din viată publică 
sau particulară, in
scripțiile fac, de ase
menea, dovada unor 
raporturi neîntrerupte 
și pe multiple planuri 
între daco-romanii de 
Ia nordul Dunării și 
din Imperiul roma- 
no-bizantin.

Această valoroasă lu
crare 
preciabilă 
la mai buna 
tere a istoriei 
naționale ; ea m
același timp, legătura 
între volumele „cor- 
pus-ului național" de 
inscripții antice pro- 
priu-zise și documen
tele medievale româ
nești din cunoscuta 
colecție Documenta 
Romaniae Historica.

Oltenia,in
Transilvania,

cotidian — 
prezența

a popu-

în 
o 6erie 
epigra-

constituie o a- 
contribuție 

cunoaș- 
noastre 

face, în

Conf. univ. dr, 
D. PROTASE

„Dicționarul școlar"
în cadrul acțiunii de 

cultivare a limbii, prin 
școală in primul rind, 
însușirea și folosirea 
corectă a vocabularu
lui, măi ales a cuvin
telor noi, tehnice, a 
neologismelor, consti
tuie o problemă coti
diană, cu destule sem
ne de întrebare pen
tru tineret. De aceea 
s-a cerut mereu un 
dicționar portativ bo
gat, bine făcut, care 
sa explice, ușurind 
astfel munca școlii in 
sfera asimilării corec
te, a acestor cuvinte, 
tot mai numeroase în 
limbă, pe măsura dez
voltării culturii mo
derne. Profesorul D. 
Hâncu de la Iași s-a 
însărcinat de mulți 
ani cu redactarea a- 
cestui dicționar și la 
Editura didactică și 
pedagogică, intr-un ti
raj de masă, i-a fost 
tipărită lucrarea.

Spre deosebire de 
anterioarele lucrări si
milare, actualul dicțio
nar nu e un inventar 
complet al limbii ro
mâne, întrucît nu cu
prinde cuvintele cele 
mai uzuale, de toată 
lumea cunoscute, care 
n-au nevoie de vreo

lămurire pentru vorbi
torul limbii noastre 
(casă, masă, carte, 
gazdă, zi etc.), ci miile 
de cuvinte care for
mează .stratul nou, dar 
și pe cel foarte vechi 
(arhaisme), sau popu
lare, regionale, exis
tente în operele lite
rare.

Dicționarul, cu mo
destie intitulat „șco
lar", e în realitate o 
lucrare „elaborată du
pă exigențele științei 
lexicografice și cores
punde mevoilor unor 
categorii foarte largi 
de cititori, nu numai 
elevi, ci și studenți, 
funcționari, profesio
niști de tot felul. 
Se știe că scrisul 
contemporan este co
pleșit adesea de ter
menii noi ai civilizației 
și ai limbii savante, 
iar cititorul obișnuit — 
cum s-a spus adeșea 
în discuțiile atit de 
utile despre scris și 
limbaj in rubrica zia
rului „Scînteia" „Cum 
scriem, cum vorbim 
românește" — e o- 
bligat să caute in 
dicționar (dacă-1 are), 
să întrebe pe al
ții adesea despre în
țelesul unor cuvinte

ca : apostat, cinegetic, 
evaziv, himeric, mira- 
bil, post-scriptum, re- 
ticul, sorginte etc. Ci
titorul e bucuros acum 
să afle și termeni din
tre cei mai noi, abia 
intrați in limbă, pe 
care dicționarele uzua
le de pină acum nu 
i-au înregistrat. Așa 
sînt : stress, neoplasm, 
rizicultură, numeroase 
compuse cu arhi-, cu 
tele-, cu auto- etc. E 
de asemenea meritoriu 
efortul de a explica 
elementele de formare 
a cuvintelor, deosebit 
de productive , azi : 
ante-. anii-, con-, 
des-, ex- etc, ca și sen
sul fundamental al cu
rentelor literare : sim
bolism, romantism, 
clasicism, pină și gîn- 
dirism — ceea ce con
feră un oarecare ca
racter enciclopedic a- 
cestui mic dicționar, 
aparte față de dicțio
narele curente ale 
limbii.

Editura didactică și 
pedagogică a realizat 
un lucru demn de lau
dă tipărind acest dic
ționar.

Gh. BULGAR

'AM •»
FILOZOFICA

„Teoria sistemelor logice"
Logica românească, 

fără a avea tradiția 
unor „școli", poate 
totuși rememora cu 
mindrie multe puncte 
de reper ale unei is
torii destul de înde
lungate : Fabriel Joul 
scrie încă la 1654 
„Proposiționes ex ani
versa logica", Dimitrie 
Cantemir în 1701 
„Compendiul sistemu
lui logicei generale", 
Samuil Micu „Loghi- 
ca„.“ în 1799. Ctitorii 
invățămintului și cul
turii naționale inclu
deau logica între dis
ciplinele de bază ale 
educației ; constanta 
preocupare pentru ști
ința gindirii corecte 
ce o observăm de a- 
tunci și pină azi fiind 
legată poate de încli
nația firească a po
porului român pentru 
„măsură" și „raționa
litate". în ultimele de
cenii s-au tipărit nu
meroase traduceri și 
lucrări originale de lo
gică.

în acest context au 
apărut și lucrările 
profesorului dr. Gh. 
Enescu de la Univer
sitatea București „In
troducere în logica 
matematică" (1965) ; 
„Logică și adevăr" 
(1967) ; „Logica sim
bolică" (1971) ; „Filo
zofie și logică" (1973).

Lucrarea de metalo
gică pe care o prezen
tăm aici, tipărită de 
„Editura științifică și 
enciclopedică", ocupă 
un loc aparte; ea este 
una din puținele lu

crări de această factură 
apărute în literatura 
de specialitate, detașin- 
du-se prin structura 
originală și nivelul de 
generalitate la care 
sint abordate proble
mele. Remarcăm mai 
întîi distincția, impor
tantă pentru construc
țiile teoretice și pen
tru cercetarea filozofi
că, pe care Gh. Enes
cu o introduce . intre 
demersurile cognitive 
conceptuale, semioti
ce și formale. „Teoria 
sistemelor logice" cu
prinde, de asemenea, 
o expunere exhausti
vă a metodelor logicii 
moderne, deosebit de 
utilă celor care vor să 
înțeleagă legăturile lo
gicii cu matematica, 
cit și esența revoluției 
care a avut loc in lo
gica contemporană.

Un capitol de mare 
erudiție este cel des
tinat antinomiilor lo
gice. Găsim aici o se
rie de reflecții nuan
țate despre cauzele a- 
cestui fenomen al cu
noașterii și metodele 
de eliminare a con
tradicțiilor formale. 
Asupra acestora din 
urmă, autorul insistă 
în mod special, dînd o 
adevărată „sinteză a 
metodelor de rezol
vare" (inclusiv punc
tul de vedere perso
nal) care dezvăluie in 
mod original legătura 
intimă dintre metode
le Cele mai diverse.

Cititorului i se ofe
ră .în capitolul „Se
miotica logică" (cu

cele două diviziuni : 
sintaxa și semantica 
logică) o viziune de 
ansamblu asupra ana
lizei logice a limbaju
lui și o concepție in
teresantă cu privire la 
problema semnifica
ției expresiilor.

Cartea oferă deschi
deri spre lingvistică, 
analiza logică a lim
bajelor dreptului, po- 
litologiei, moralei, ști
inței în genere. Ea 
contribuie la critica 
„semantismului" in fi
lozofie și dezvoltă un 
însemnat capitol de 
„filozofie a logicii". 
Vastul capitol despre 
antinomii este un a- 
jutor prețios în stu
diul logico-filozofic al 
contradicțiilor, inclu
siv al celor sociale. 
Autorul ne amintește, 
de altfel. în prefață, 
marea atenție pe care 
chiar Marx, Engels și 
Lenin au acordat-o 
problematicii logicii. 
Marx fiind primul 
ginditor care a folosit 
silogismul ca model 
in studiul unor rela
ții economice ele
mentare.

Prin tratatul său de 
metalogică. Gheorghe 
Enescu deschide drum 
spre logică unui cerc 
larg de cercetători, 
cadre didactice, stu
denți sau chiar unor 
simpli iubitori nu nu
mai ai modului cum 
vorbim, ci și ai mo
dului cum gindim.

Liviu
MITRANESCU
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Președintele Nicolae Ceausescu
9 9

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Suediei

încheierea vizitei președintelui Comitetului Executiv Tovarășul 1.1. Bodiul și-a încheiat 
vizita in țara noastră

în alocuțiunea rostită in cadrul so
lemnității de prezentare a scrisori
lor, ambasadorul Lars Erik Hedstrom 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea Ma
iestății Sale regele Suediei, cele mai 
cordiale urări de fericire personală, 
de progres și prosperitate României 
și poporului român.

„Este o mare cinste pentru mine, a 
spus noul ambasador, să-mi asum mi
siunea de a reprezenta Suedia in 
România — tară care se transformă 
atit de repede intr-un stat modern, 
industrializat și care joacă un rol de 
o importanță crescindă in Europa și 
în lumea întreagă. Ducind mai de
parte misiunea începută de predece
sorii mei. nu voi precupeți nici un 
efort pentru a încerca să contribui 
la strângerea în continuare a relații
lor foarte bune existente intre Sue
dia și România, relații care sint așe
zate pe o bază sănătoasă, de interese 
comune, de respect reciproc și o con
cordanță de vederi, mai ales intr-o 
serie de domenii ale politicii inter
naționale. Posibilitățile de dezvoltare 
a acestor relații sint departe de a fi 
epuizate. Ele vor putea fi lărgite și 
aprofundate considerabil, cu toate că 
Suedia și România au urmat căi di
ferite pentru infăptuirea unora dintre 
obiectivele lor naționale".

în continuare, vorbitorul a subli
niat : „Pe plan internațional. Suedia 
și România au găsit un teren fertil 
de colaborare, fie că este vorba de 
probleme mondiale sau de probleme 
ale continentului european. Unul din
tre elementele fundamentale ale po
liticii externe a Suediei constă in 
sprijinirea efectivă a Organizației 
Națiunilor Unite, Îndeosebi in efor
turile sale pentru menținerea păcii, 
dezarmare ți stabilirea unei noi or
dini economice în folosul țărilor in 
curs de dezvoltare. Un altul este 
sprijinirea eforturilor pentru promo
varea păcii și securității in Europa, 
în toate aceste domenii, guvernul 
suedez a constatat o similitudine sau 
chiar identitate de vederi din partea 
guvernului român și îmi permit, in 
acest context, să exprim un omagiu 
binemeritat contribuțiilor construc
tive pe care le aduc atit de des re
prezentanții români in cadrul orga
nizațiilor și reuniunilor internațio
nale".

în încheiere, ambasadorul Suediei 
și-a exprimat hotărîrea de a face to
tul pentru a contribui la nobila cau
ză a consolidării cooperării dintre 
cele două țări și popoare.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost transmis, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rîndul său 
Maiestății Sale regele Suediei cordia
le urări de sănătate și fericire per
sonală. de pace și prosperitate pentru 
poporul suedez prieten.

„Constatăm cu satisfacție — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — că 
raporturile româno-suedeze — situa
te ferm pe principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — au

Document de colaborare economică 
româno -ecuadoriană

La sediul Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale a avut loc. marți la 
amiază, semnarea Actului final al 
vizitei în Republica Socialistă Româ
nia a ministrului industriei, comer
țului și integrării al Republicii 
Ecuador.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.
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FOTBAL: Azi, în
Astăzi se dispută partidele din ca

drul „16-imilor“ de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. Iată programul 
meciurilor : Dinamo — Steaua (sta
dionul Dinamo) ; Sportul studențesc 
— U.T. Arad (stadionul Republicii) ; 
Rapid — F.C. Constanța (stadionul 
Giulești) ; Automecanica — Politeh
nica Iași (stadionul Triumf) : Univer
sitatea Craiova — Corvinul Hunedoa
ra ; F.C. Argeș Pitești — Progresul ; 
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș ; 
C.S.U. Galați — F.C.M. Galați ; Con
structorul Alba Iulia — F.C. Bihor ; 
Minerul Motru — Politehnica Timi
șoara ; Cetatea Tg. Neamț — Jiu!

ÎN
fn campionatul național feminin de 

fah de la Piatra Neamț nu s-a putut 
încă decide cîștigătorul titlului. în- 
tîlnirea directă dintre Elisabeta Po- 
lihroniade și Suzana Makai. princi
palele pretendente. s-a încheiat 
remiză la mutarea 13. astfel că cele 
două jucătoare, acum fiecare cu cite 
11 puncte, se vor reintilni intr-un 

cunoscut in ultimii ani un curs as
cendent. Există încă multiple posi
bilități pentru dezvoltarea colabo
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale, care pot fi puse in valoare 
prin eforturile comune ale celor două 
țări. Noi sîntem animați de dorința 
ca raporturile româno-suedeze să se 
dezvolte continuu, în folosul reciproc 
al celor două popoare, să constituie 
un exemplu de relații între state cu 
sisteme social-politice diferite, dar 
care sint profund interesate să-și a- 
ducă contribuția la promovarea unor 
raporturi noi. democratice. în Europa 
și în lume".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat : „Acționind 
pentru dezvoltarea relațiilor sale cu 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, România, participă ac
tiv la dezvoltarea conlucrării pe plan 
internațional, pentru asigurarea păcii 
și securității, înfăptuirea dezarmării 
generale, și in primul rind a dezar
mării nucleare, realizarea unei noi 
ordini economice, bazate pe princi
pii de egalitate și echitate. Pornind 
de la importanța Conferinței pențru- 
securitate și cooperare în Europa 
care a constituit un moment istoric 
în viața continentului nostru — con- , 
siderăm că trebuie să se intensifice 
eforturile tuturor statelor partici
pante indreptate spre infăptuirea 
prevederilor înscrise in Actul final, 
care constituie un tot unitar' în acest 
context ne pronunțăm și acționăm 
pentru o amplă și neîngrădită cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, cit și in alte domenii, între ță
rile europene și, indeosebi, pentru 
trecerea la măsuri concrete in direc
ția dezangajării militare pe conti
nent".

Referindu-se in continuare la pro
blemele majore care confruntă as
tăzi viața internațională. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Consi
derăm că. in soluționarea probleme
lor complexe ale lumii de azi, un 
rol important revine Organizației Na
țiunilor Unite, care oferă cadrul cel 
mai potrivit pentru participarea ac
tivă și efectivă a tuturor statelor la 
viața politică. Apreciem, de aseme
nea. că acest rol trebuie întărit prin 
eforturile tuturor statelor, astfel ca 
O.N.U. să devină un instrument cit 
mai eficace in menținerea păcii și 
securității, în promovarea cooperării 
între toate țările".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
al Suediei succes deplin în misiunea 
ce i-a fost încredințată și l-a asigu
rat de întregul sprijin ai Consiliului 
de Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a întreținut cordial cu 
noul ambasador al Suediei, Lars 
Erik Hedstrom.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macevescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membrii Ambasadei Suediei la Bucu
rești.

și de Galo Montano Perez, ministrul 
ecuadorian al industriei, comerțului 
și integrării. La semnare au fost de 
față Gonzalo Paredes Crespo, mi
nistru. însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Ecuador la București, și 
persoanele oficiale care-1 însoțesc pe 
ministrul ecuadorian.

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

industriei, comerțului și integrării al 
Ecuadorului a părăsit Capitala.

„Cupa României**
Petroșani ; Dierna Orșova -r S.C. Ba
cău ; A.S. Miercurea Ciuc — Metalul 
București : Rapid Jibou — Progresul 
Corabia : I.C.I.M. Brașov — Olimpia 
Satu Mare. Toate meciurile incep la 
ora 13. în caz de egalitate după 90 de 
minute, se vor disputa prelungiri 
(două reprize a cite 15 minute). Dacă 
egalitatea persistă, echipa ciștigătoa- 
re va fi decisă în urma executării lo
viturilor de la 11 m.

Meciul C.S. Botoșani — Petrolul 
Ploiești s-a disputat la 26 noiembrie, 
învingători cu 4—3. fotbaliștii de la 
C.S. Botoșani s-au calificat in opti
mile de finală ale competiției.

CÎTEVA RÎNDU
turneu de baraj de 4 partide. Locu
rile III. IV și V au fost ocupate, in 
ordine, de Lia Bogdan. Emilia Chiș 
și Ligia Jicman. (Ion Manea).

• în cadrul „Turneului campioni
lor" la tenis, care se desfășoară la 
Houston (Texas), au fost înregistrate 
două surprize : polonezul Wojtek 
Fibak l-a învins cu 7—5, 7—6 pe spa

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat
Marți a părăsit Capitala Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care. La invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Yasser Arafat a fost însoțit de 
Abdul Mohsen Abu-Maizar. purtăto

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a făcut 
o vizită de prietenie in România, în 
zilele de 5—7 decembrie 1976.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intîlnit și a avut con
vorbiri cu tovarășul Yasser Arafat.

Au participat :
— din partea română, tovarășii : 

Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Român. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Român. 
Cornel Pacoste, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Român, adjunct 
al ministrului afacerilor externe ;

— din partea Organizației pentru 
Eliberarea Palt-stinei : Abdul Mohsen 
Abu-Maizar, purtătorul de cuvint 
oficial al O.E.P.. șeful Departamen
tului Național și al Organizațiilor 
Populare, Yasser Abed Rabbo. șeful 
Departamentului Informațiilor, și Ta
lal Naji, șeful Departamentului Cul
turii. membri ai Comitetului Execu
tiv al O.E.P.. Imad Abdin, reprezen
tantul permanent al O.E.P. la Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de caldă priete
nie și deplină înțelegere reciprocă, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, s-au informat reciproc cu 
privire la preocupările actuale ale 
P.C.R. și O.E.P., au examinat pro
blemele dezvoltării in continuare a 
relațiilor dintre P.C.R. și O.E.P. și 
au făcut un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme internațio
nale actuale, indeosebi în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu.

A fost relevată cu deosebită satis
facție dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie și colaborare, a soli
darității dintre P.C.R. și O.E.P. și s-a 
exprimat hotărîrea fermă a celor 
două părți de a întări și extinde în 
continuare aceste raporturi, ceea ce 
corespunde intereselor poporului ro
mân și poporului palestinean. cauzei 
păcii și înțelegerii in Orientul Mij
lociu și în întreaga lume, afirmării 
dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, in deplină libertate și 
independență. Părțile au subliniat 
importanta dialogului permanent la 
diferite niveluri dintre P.C.R. șl 
O.E.P., în mod deosebit a convorbiri
lor și schimburilor de păreri la ni
velul cel mai înalt.

în acest context, tovarășul Nicolge 
Ceaușescu a salutat cu căldură actua
la vizită de prietenie a tovarășului

Plecarea ministrului afacerilor externe al Republicii
Democratice

Marți dimineața a părăsit Capitala 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democratice Madagascar, 
Bruno Rakotomavo, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

HOCHEI

România - Iugoslavia 
4-2

Marți după-amiază, pe patinoarul 
artificial din parcul sportiv „23 Au
gust". s-a disputat întilnirea inter
națională de hochei pe gheață dintre 
echipele României și Iugoslaviei. 
Hocheiștii români au obținut victoria 
cu scoful de 4—2 (2—2. 1—0. 1—0) prin 
punctele marcate de Pană. Ioniță, 
Pisaru și Gal. Revanșa acestei Intîl- 
niri va avea loc astăzi, de la ora 17.

RI
niolul Manuel Orantes, iar america
nul Brian Gottfried pe argentinea- 
nui Guillermo Vilas cu 6—3, 2—6, 
6—4.

• A început turneul internațional 
feminin de tenis de la Melbourne, 
în primul tur. cehoslovaca Renata 
Tomanova a cîștigat cu 6—1. 7—5 in 
fața Virginiei Ruzici (România). 

rul de cuvînt oficial al O.E.P.. șeful 
Departamentului Național și al Or
ganizațiilor Populare. Yasser Abed 
Rabbo, șeful Departamentului Infor
mațiilor. și Talal Naji. șeful Departa
mentului Culturii — membri ai Co
mitetului Executiv al O.E.P

La aeroport, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Emil Bobu. membru

Yasser Arafat. care a prilejuit o 
nouă contribuție de seamă la dezvol
tarea relațiilor dintre P.C.R. și
O. E.P.. la examinarea căilor de solu
ționare justă a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, de asigurare a rea
lizării drepturilor naționale inaliena
bile ale poporului palestinean.

Președintele Yasser Arafat a dat o 
Înaltă apreciere realizărilor, obținute 
de poporul român sub conducerea
P. C.R., a secretarului său general. în 
procesul de dezvoltare economică, so
cială și culturală a țării sale, contri
buției României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Ia promovarea cauzei pă
cii șl dreptății în lume. Tovarășul 
Yasser Arafat a dat. de asemenea, o 
înaltă apreciere poziției consecvente 
a Partidului Comunist Român, a Re
publicii Socialiste România, activită
ții remarcabile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, izvorite din Înțelegerea 
profundă a cauzei juste a poporului 
palestinean. din grija pentru asigura
rea Unei păci drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu.

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei a exprimat din toată inima 
caldele mulțumiri ale poporului pales
tinean. ale O.E.P. și ale sale perso
nal poporului român. Partidului Co
munist Român și îndeosebi tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru sentimentele de solidaritate, 
pentru sprijinul politic. diplomatic, 
material și moral abordat poporului 
palestinean. Acest sprijin se concre
tizează, între altele, și în pregătirea 
unui număr însemnat de cadre tinere 
necesare construcției economice, so
ciale și culturale a viitorului stat pa
lestinean independent.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a salutat efortu
rile depuse de președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. tovarășul 
Yasser Arafat, pentru întărirea soli
darității arabe și pentru reglemen
tarea situației din Liban și. indeosebi 
în conducerea O.E.P.. pentru reali
zarea drepturilor naționale ale po
porului palestinean.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au salutat rezultatele întilni- 
rilor arabe la nivel înalt de la Riad 
și Cairo, care au deschis calea regle
mentării Situației din Liban și au 
reafirmat sprijinul față de rezistenta 
palestineană reprezentată prin O.E.P., 
ca singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean. Părțile și-au 
exprimat satisfacția pentru incetarea 
luptelor din Liban, precum și spe
ranța că aceasta va duce la soluțio
narea de către libanezii înșiși a pro
blemelor lor. fără nici un amestec din 
afară. Cele două părți consideră că 

, un stat libanez independent Si suve
ran. unit și democratic corespunde 
Intereselor poporului libanez însuși.

Madagascar
Pe aeroportul Otopeni, ministrul 

malgaș a fost salutat de George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
tern^. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

J (Agerpres)

Cronica
Marți dimineață au început in 

Capitală lucrările celei de a IV-a se
siuni a Comitetului consultativ al 
Centrului european pentru invăță- 
mintul superior — CEPES. La șe
dința de deschidere au rostit alocu
țiuni Carlo Manara. președintele Co
mitetului consultativ. Harold Foecke, 
reprezentantul directorului general 
al UNESCO. Suzana Gâdea, minis
trul educației și fnvățămîntului. 
Thomas Keller, directorul Centrului 
european pentru invățămintul supe
rior. Au participat Bhagirathan De- 
varajan. reprezentantul P.N.U.D. in 
România, și Jean Livescu. președin
tele Comisiei naționale pentru 
UNESCO.

în prezența membrilor Comitetului 
consultativ, la actuala sesiune se 
analizează activitatea CEPES în 
anul 1976. se va stabili programul 
pentru anul viitor pe linia Întăririi 
legăturii dintre învățămint, cercetare 
și producție, pentru adaptarea In 
continuare a conținutului învăță-, 
mintului superior din Europa Ia ce
rințele vieții practice și diversifi
carea acestuia in contextul educa
ției permanente. 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Nicolae Doicaru. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid.

A fost prezent Imad Abdin. repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
București.

ale tuturor țărilor arabe, cauzei păcii 
și securității internaționale.

Analizind evoluția actuală a situa
ției din Orientul Mijlociu, cele două 
părți au subliniat pericolul grav pen
tru cauza păcii pe care îl reprezintă 
menținerea de către Israel a terito
riilor arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967 și Împiedicarea 
exercitării de către poporul palesti
nean a drepturilor sale naționale.

Cele două părți și-au reafirmat și 
cu acest prilej poziția lor potrivit 
căreia realizarea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Mijlociu trebuie 
să se bazeze pe retragerea neintir- 
ziată a Israelului' din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și pe soluțio
narea justă a problemei palestinene. 
prin asigurarea exercitării drepturi
lor naționale inalienabile ale poporu
lui palestinean. inclusiv a dreptului 
de reîntoarcere la căminele și pro
prietățile lor și a dreptului de a-și 
crea un stat propriu, liber și inde
pendent. potrivit aspirațiilor sale 
juste, în conformitate cu principiile 
Cartei și cu rezoluțiile pertinente 
ale O.N.U.

Cele două părți au reliefat rolul 
activ pe care trebuie să-1 joace 
O.N.U. în realizarea unei Păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu. în 
asigurarea înfăptuirii drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului 
palestinean. inclusiv crearea unui 
stat propriu, independent și suveran. 
Ele au salutat activitatea Comitetu
lui special al celor 20 pentru exer
citarea drepturilor Inalienabile ale 
ponorului palestinean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au subliniat 
importanța intensificării activității 
politico-diplomatice a tuturor state
lor iubitoare de pace, a tuturor for
țelor muncitorești. revoluționare, 
progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste pentru a se trece neintirziat 
la măsuri concrete pe calea instau
rării unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al
O. E.P au convenit să mențină și în 
viitor contacte și să efectueze con
sultări în legătură cu evoluțiile ul
terioare ale situației din. Orientul 
Mijlociu, in scopul de a contribui în 
continuare la soluționarea justă a 
problemei poporului palestinean.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P.. tovarășul Yasser Ara
fat. a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al
P. C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, sincere mulțumiri 
pentru Invitația de a vizita din nou 
România, pentru primirea deosebit 
de caldă și cordială de câre s-a 
bucurat, expresie a sentimentelor de 
prietenie, stimă și prețuire reciprocă 
care leagă P.C.R. și O.E.P.. poporul 
român și poporul palestinean.

București, 6 decembrie 1976.

De la A.T.M.
Asociația oamenilor de artă din in

stituțiile teatrale și muzicale anunță 
reluarea spectacolelor cu piesa 
„Excursia" de Theodor Mănescu. in 
regia și scenografia lui Ion Cojar.

Spectacolele au loc în sala Tea
trului de comedie. Biletele se pot 
procura la casa teatrului și de la 
difuzorii din întreprinderi, instituții, 
institute de învățămint superior fi 
licee.

zilei
Spectacol de gală. In ca‘ 

drul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia. marți după-amiază a avut 
loc în Capitală un spectacol de 
gală cu filmul „Republica din 
Uzice". La manifestare au participat 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale. 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Despre realizările cinematografiei 
Iugoslave și despre conținutul filmu
lui a vorbit scriitorul Corneliu Leu, 
directorul Casei de filme nr. 4.

Au participat Petar Dodic. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Expoziție La biblioteca »v. a. 
Urechia" din Galați a fost dbschisă 
marți expoziția intitulată „Vlad Țe- 
peș. luptător pentru libertate și ne- 
atirnarea românilor", prilejuită de 
împlinirea a 500 de ani de la moar
tea domnitorului.

Marți seara s-a încheiat vizita în
treprinsă in țara noastră. Ia invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele “ Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de către tovarășul Ivan 
Ivanovic! Bodiul. membru ai C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, și de to
varășa Claudia Bodiul. în această 
vizită, tovarășul I. I. Bodiul a fost 
însoțit de tovarășii M. S. Platon, 
membru al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Ungheni. 
A. A. Jucenko, membru supleant al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că. vicepreședinte al Academiei de 
științe din R.S.S. Moldovenească, 
A. A. Gesmegian. membru supleant 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldove
nească.

în cursul dimineții, oaspeții din 
R.S.S. Moldovenească au făcut o vi
zită in unități agricole de producție 
și cercetare din județul Ilfov, fiind 
însoțiți de tovarășii Constantin Dăs- 
călescu. secretar al, C.C. al P.C.R.. 
Aldea Militaru. prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R

La I.A.S. 30 Decembrie, tovarășul 
I. I. Bodiul a fost informat pe larg 
despre experiența dobîndită și rezul
tatele obținute în cadrul acestei uni
tăți în creșterea animalelor, in dez
voltarea sectorului legumicol, precum 
și în industrializarea produselor de 
carne și legtime.

în continuarea vizitei, la Institu
tul de cercetări pentru cultura ce

VIZITA DELEGAȚIE! CONSILIULUI REVOLUȚIEI 
DIN PORTUGALIA

Delegația Consiliului Revoluției din 
Portugalia, formată din generalul 
Franco Charais. comandantul Ribeiro 
Cardoso și căpitanul de fregată Victor 
Crespo, care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. face o vizită de prietenie in 
țara noastră, s-a intîlnit marți cU 
tovarășul Corneliu Măncscu, membru 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.. cu care 
a avut o convorbire desfășurată in
tr-o atmosferă prietenească, cor
dială.

în aceeași zi, generalul-colonel Ion 
Coman, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, a 
primit delegația Consiliului Revolu
ției din Portugalia.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, prieteneas
că. au luat parte Antonio Novais Ma
chado, ambasadorul Portugaliei la 
București, și generalul de brigadă 
Hugo dos Santos, atașat militar.

Tot marți, membrii delegației por
tugheze au făcut o călătorie in ju
dețul Prahova, unde au avut o în

Conferința de presă la Ambasada 
R. S. Vietnam

La Ambasada Republicii Socialiste 
Vietnam din București a avut loc 
marți O conferință de presă consa
crată celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

Au luat parte reprezentanți ai zia
relor centrale, Agerpres și Radiote- 
leviziunii, precum și corespondenți 
ai presei străine acreditați in tara 
noastră.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
Nguyen Tan a subliniat — in expu
nerea prezentată cu acest prilej — 
importanța deosebită pentru poporul 
tării sale a celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, care iși va desfășura 
lucrările la mijlocul acestei luni. în 
cadrul congresului Vor fi discutate 
liniile revoluției socialiste în în
treaga tară, sarcinile principale 
ale celui de-al doilea cincinal 
(1976—1980). statutul partidului și se 
va alege noul Comitet Central. în 
întîmpinarea congresului — a arătat 
vorbitorul — au loc numeroase 
adunări populare in întreprinderi, 
pe șantiere și în cooperative agri
cole. în cadrul cărora oamenii mun
cii și-au manifestat hotărîrea de a 
obține noi succese în cinstea acestui 
eveniment.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 decembrie. In țară : Vreme re
lativ caldă. C6rul va fi variabil, mai 
mult noros în vestul și nordul țării, 
unde local va ploua, tn celelalte re
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realelor și plantelor tehnice de la 
Fundulea, a avut loc o discuție pe 
marginea obiectivelor cercetării a- 
gricole din România și R.S.S. Mol
dovenească, la care au luat parte 
Constantin Glăvan. adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei 
alimentare. Grigore Obrejan. vice
președinte al Academiei de științe 
agricole și silvice, specialiști ai insti
tutului.

♦
Seara. V. I. Drozdenko, ambasado

rul U.R.S.S. la București, a oferit, 
în onoarea oaspeților din R.S.S. Mol
dovenească. un dineu. Au participat 
tovarășii Ilic Verdet. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanii, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C R„ Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești ai P.C.R.. Constantin Dăscă- 
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Catrinescu. membru al C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Turcus. adwnct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R... Ma
ria Groza, membră a Biroului. Con
siliului Național al Femeilor.

★
în aceeași seară. I. I. Bodiul șl 

persoanele care l-au însoțit au pă
răsit Capitala. La plecare, in Gara 
de Nord, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Ilie Verdet și Constantin 
Dăscălescu. de activiști de partirt

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S la București, 
și membri ai ambasadei.

trevedere cu Ion Clrcei. prim-secre
tar al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.. președintele Comitetului 
județean al F.U.S.. și cu alți mem
bri ai comitetului și au vizitat prin
cipalele sectoare ale Combinatului 
petrochimic Brazi.

Seara, ambasadorul Portugaliei Ia 
București a oferit o recepție in o- 
noarea delegației Consiliului Revo
luției.

Au participat . tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Convin, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale. Corneliu 
Mănescu și Eugen Jcbeleanu, vice
președinți ai Consiliului Național al 
F.U.S.. Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Glisa, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Evocînd epopeea luptei poporului 
vietnamez împotriva dominației co
lonialiste și imperialiste, însărcina
tul cu afaceri a relevat realizările 
obținute in cei doi ani care au tre
cut de la victorie, menționind că 
sarcina strategică a revoluției în 
noua etapă o reprezintă desăvirșirea 
reunificării țării, progresul său ra
pid și sigur spre socialism.

Nguyen Tan s-a referit apoi la po
litica externă a țării sale. Evidenți
ind bunele relații româno-vietna- 
rneze, el a subliniat importanța deo
sebită a rezultatelor vizitei delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in R.D. Vietnam. în 1971, 
și ale vizifei efectuate în România 
in 1975 de delegația de partid și gu
vernamentală vietnameză, in frunte 
cu tovarășul Le Duan. pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească din
tre țările noastre, in interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în întreaga lume.

în încheiere. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R.S. Vietnam a răspuns 
la întrebările puse de ziariști.

(Agerpres)

giuni, burnițe și ploi izolate. Vintul va 
sufla în general slab, exceptînd vestul 
țării, unde va atinge 20—30 km pe oră 
și va predomina din sud-vest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 3 grade, iar maximele 
intre 2 și 10 grade, local mai ridicate. 
Dimineața și seara ceață, mai persis
tentă în sudul și estul țării. în Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va fi 
temporar noros. Ceață și burniță. Vînt 
slab. Temperatura ușor variabilă.

• OPERAȚIU
NEA „DEZAMOR
SARE" întregul Vietnam 
continuă lucrările de dezamor
sare a bombelor. obuzelor și 
minelor râmase neexplodate de 
pe timpul războiului. Bilanțul pe 
ultimele șase luni al acestei ac
tivități este edificator : au fost 
neutralizate 575 000 de bombe, 
obuze și mine de toate calibrele 
și genurile, ceea ce a făcut po
sibil ca 26 000 ha să fie redate 
agriculturii. Eroii acestei peri
culoase operațiuni, ce va înceta 
numai odată cu completa cură
țire a teritoriului vietnamez de 
explozibilele aducătoare de 
moarte, sint ostași ai trupelor 
regulate și milițieni, precum și 
un mare număr de civili, care 
au dobîndit o pregătire specială 
in acest domeniu.

• ALPINISM... IN PA
LEOLITIC. Arheologii sovie
tici au descoperit in Pamir o

tabără a omului epocii de pia
tră, la peste 4000 metri altitu
dine ; record față de cele simi
lare cunoscute pînă acum. Din 
cercetarea vestigiilor date la 
iveală — în total peste 4000 o- 
biecte din piatră, arme și unelte 
— a urmelor vetrelor și oaselor 
de animale, s-au putut trage 
concluzii prețioase cu privire la 
modul de viață al omului ce 
trăia în acele locuri în urmă cu 
circa 10 000 de ani. Rezultă, ast
fel. că vînătorii urcau în timpul 
verii, pe urma pradei. pinâ la 
aceste înălțimi considerabile, 
poposind aici vreme mai înde
lungată.

• FASCINAȚIA LUMII
POLARE. exploratori
francezi ai Antarcticei. Jerdme 
Poncet și Gărard Jănichon. se 
află Ia începutul unei călătorii 
de o excepțională temeritate. în 
cursul precedentelor lor expe
diții. la bordul ambarcațiunii cu 
pinze ..Damien", ei au atins 
Tara Adelie și insula Adelaide,

fără a zăbovi insă prea mult 
pe acele meleaguri. De astă 
dată, vor naviga separat — fie
care împreună cu soția sa —' pe 
două veliere mult mai puter
nice, „Damien II" și „Damien 
III", Traseul va fi. totuși, co
mun. După ce vor străbate A- 
tlanticul și vor poposi Ia Rio de 
Janeiro, se vor îndrepta, pentru 
o escală mai lungă, spre arhi
pelagul Georgia de sud. situat 
la est de Capul Horn. în timpul 
viitoarei veri australe (1977— 
1978), vor continua să înainteze 
spre sud, pentru a-și petrece 
următoarea noapte polară prin
tre ghețuri.

• IN AJUTORUL TU
RIȘTILOR. Vizitatorii ora

șului Hanovra (R.F.G.) au la dis
poziție un sistem de ghidaj tra
sat cu vopsea pe caldarimul 
străzilor. Din loc in loc, pe dun
ga de culoare albă sint desenate
mici cercuri numerotate. Mar

cajul reprezintă un ingenios sis
tem de ghidaj al turiștilor dor
nici să cunoască valorile artis
tice și arhitectonice ale orașului 
vest-german. La hotel, ei găsesc 
un ghid întocmit de oficiul local 
de turism. în care se află sche
ma întregului traseu, cercurile 
punctate reprezentînd obiecti
vele ce pot fi vizitate și despre 
care se dau in lucrare expli
cații mai ample. Traseul turistic 
pornește chiar de la hotelul res
pectiv’ și, străbătind orașul, re
vine In punctul inițial. Turiștii 
pot astfel să cunoască in detaliu 
orașul, alegind pentru vizitare 
acele obiective care-i intere
sează.

• VACILE Șl ERGO
NOMIA. Unii specialiști con
sideră că. in condițiile fermelor

modern!?, animalele incep să 
prezinte simptomele... seden
tarismului — de la îngrășarea 
excesivă și musculatura flască, 
pină la apatie. Pentru a combate 
aceste manifestări cu efecte ne
gative âsupra calității produc
ției. un specialist american din 
Logan (statul Utah) a construit 
p mașină ergonometrics destinată 
a menține „în formă" vacile. în 
interiorul unui cerc împrejmuit, 
ele sint obligate să alerge 1—2 
km pe zi. Rezultatele se pare că 
sint dintre cele mai încuraja
toare...

• ECOLOGIA JUN
GLEI AMAZONIENE. u 
riaș „rezervor" de oxigen. nu 
numai al emisferei sud-ameri- 
cane, ci și al întregului glob, 
jungla amazoniană exercită o

influență binefăcătoare asupra 
climei terestre. Dar intervenția 
omului ar putea avea repercu
siuni nedorite asupra acestui 
„climatizor" al Pămintului. După 
cum este știut, construirea ma
gistralei transamazoniene. pre
cum și lucrările de punere in 
valoare a „iadului verde" au 
fost însoțite de defrișări masive 
și uneori necontrolate ale jun
glei, care. susțin experții. ar 
putea antrena o rupere a echi
librului climei locale. Distruge
rea veșmintului vegetal pe mari 
suprafețe ale pădurii tropicale 
poate provoca o creștere nedo
rită a temperaturii medii anua
le in întregul bazin al celui mai 
mare fluviu din lume*, precum 
și o reducere a cantității preci
pitațiilor. Aceste fenomene ar 
duce, la rîndul lor. de asemenea, 
la scăderea debitului Amazo
nului.

® DEZAMĂGIRE. ° 
expediție științifică americană 
care a plecat vara trecută spre 
Scoția. în căutarea vestitului

Nessie, a revenit dezamăgită : 
monstrul nu s-a deranjat să 
răspundă semnalelor electronice 
care i-au fost adresate, astfel 
incit existența Iui in apele la
cului Loch Ness continuă, ca și 
pină acum, să rămînă «ub 
semnul îndoielii. Echipa de spe
cialiști americani afirmă insă 
că a făcut totuși o descoperire. 
Se afirmă astfel că s-a ajuns la 
certitudinea că. la o distanță de 
aproximativ 91 de metri de la 
suprafața lacului, in adincurile 
apelor, se află o masă lungă de 
circa nouă metri care ar putea 
fi orice, de la spinarea unui a- 
nimal subacvatic pină la... epava 
unei ambarcațiuni. Vara trecută, 
o altă echipă de cercetători a- 
mericani, finanțată de „Național 
Geographic Society". a răscolit 
apele Loch Nessului, in căuta
rea monstrului legendar, dar 
singura concluzie certă la care 
a ajuns a fost aceea că fundul 
lacului este împestrițat... cu o

mulțime de ceainice ruginite șl 
sparte.

• „TIRGUL NEGRU 
AL ÎNGERILOR". S a in~ 
tîmplat în Italia, la Salerno : un 
nou-născut a fost vindut de că
tre moașă unei familii fără co
pii. după ce lehuza fusese în
științată că purtase un făt mort; 
pentru a scăpa de temniță, moa
șa a fugit peste graniță. La 
Aversa, lingă Napoli, un copil 
de două zile a avut aceeași 
soartă ; moașa, care a propus 
mamei s-o „despăgubească", a 
ajuns în spatele gratiilor 
Multe alte mame procedează la 
fel... Adevărul este că, mai ales 
în regiunile sărace din sudul 
Italiei, Înflorește un veritabil 
„tîrg al noilor născuți" (unii il 
numesc, cu durere, „piața înge
rilor"). cedați de părinții lor 
împovărați de griji. Se afirmă 
că numai în S.U.A. sint „expor
tați" anual 100 000 de nou-năs- 
cuți.
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PROIECTE DE REZOLUȚII PREZENTATE

ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

In sprijinul convocării grabnice a Conferinței 
de la Geneva pentru pace in Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE - Țările ara
be, prin intermediul a trei state — 
India. Sri Lanka și R.S.F. Iugoslavia 
— au prezentat amendamente la un 
demers israelian privind «convoca
rea conferinței de la Geneva in pro
blema Orientului Mijlociu. Amenda
mentele — arată agenția France 
Presse — subliniază necesitatea ca 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei să participe la negocierile de la 
Geneva, ca parte egală.

18 state nealiniate au prezentat in 
cadrul Adunării Generale a O.N.U. 
două proiecte de rezoluție privind so
luționarea situației din Orientul Mij
lociu. Primul document, cu caracter 
general, condaipnă „continuarea ocu
pației israeliene in teritoriile arabe". 
In acest sens, proiectul de rezoluție 
menționează că o pace justă și du
rabilă in regiune „nu poate fi reali
zată fără evacuarea trupelor israc- 
lienc din teritoriile ocupate in 1967. 
și pină cind poporul palestinean nu 
va obține recunoașterea drepturilor 
sale legitime". Proiectul condamnă 
„toate măsurile adoptate de Israel în 
teritoriile ocupate vizind modifica
rea caracterului demografic și geo-

grafic, precum și a structurii insti
tuționale". In același timp, șe cere 
Consiliului de Securitate să acționeze 
pentru a determina respectarea rezo
luțiilor adoptate in problema Orien
tului Mijlociu.

Cel de-al doilea proiect de rezolu
ție cere secretarului general al 
O.N.U. să stabilească rapid „contacte 
cu toate părțile interesate, pentru a 
prezenta 
Securitate 
mersurilor ___ T. __ ,__ _____
din Orientul Mijlociu, cel mai tirziu 
la 1 martie 1977“. Proiectul mențio
nează, de asemenea, necesitatea unei 
reuniuni a Consiliului de Securitate 
consacrate examinării situației' din 
Orientul Mijlociu în lumina datelor 
cuprinse de raport, pentru relansarea 
eforturilor vizind instaurarea unei 
păci juste și durabile în regiune.

Proiectul de rezoluție se pronunță 
pentru convocarea rapidă a Confe
rinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Mijlociu, organizată sub 
auspiciile Națiunilor Unite, cel mai 
tirziu pină la sfirșitul lunii martie 
1977.

un raport Consiliului de 
asupra rezultatelor de- 
sale și asupra situației

Noi masuri pe linia normalizării 
vieții în Liban

© Consultări ale președintelui Sarkis pentru constituirea viitorului 
guvern • Lucrări de reconstrucție in zonele cel mai greu afectate
BEIRUT — în capitală și în alte 

zone ale Libanului situația se men
ține in ansamblu calmă. In zonele 
care au avut cel mai mult de suferit 
de pe urma războiului au început 
lucrările de reconstrucție.

Sursp citate de agenția France 
Presse: âu afirmat că portul Beirut 
urmează a fi redeschis traficului co
mercial la 15 decembrie. O decizie în 
acest sens a fost luată în cadrul unei 
reuniuni a conducerii companiei por
tului din capitala libaneză, "tin ,, vas. 
al Comitetului internațional al Cru
cii Roșii, așteptat să sosească la 15 
decembrie, va fi primul, după nouă 
luni, care va ancora în portul Beirut.

Președintele Libanului, Elias Sar
kis. a avut marți consultări finale cu 
liderii politici asupra constituirii nou
lui guvern. Postul de radio Beirut a 
comunicat că echipa ministerială ar 
putea fi anunțată în următoarele 48 
de ore.

Presa din Beirut, reluată de agen
ția Reuter, consideră drept candidat 
principal la funcția de șef al unui

guvern de reconstrucție națională pe 
Selim Al-Hoss, profesor de științe e- 
conomice, care, la izbucnirea cu 19 
luni in urmă a conflictului, condu
cea Banca de dezvoltare industrială 
a Libanului.

După cum s-a mai arătat, noul ca
binet. libanez 
ciază că va 
experți fără 
dele politice 
primul rînd, 
asigurarea păcii depline. Apoi, prio
ritatea absolută a guvernului o va- 
constitui reconstrucția economiei 
țării.

Pe de altă parte, reuniunea Comi
tetului pentru 
cării acordului 
(grupind Siria, 
dită și Kuweit) 
zile.

— despre .care se apre- 
cuprjnde i în. principal
apartenență, la parti-

— va fi confruntat, in 
cu problemele privind

supravegherea apli- 
de încetare a focului 

Egipt, Arabia Sau- 
s-a aminat cu citeva

/

BONN

Dezacordul între U.C.D. 
și U.C.S. persistă

BONN. — Cele două grupări ale 
opoziției vest-germane — Uniunea 
creștin-democrată și Uniunea creștin- 
socială — s-au întilnit luni, intr-o ul
timă încercare de a depăși divergen
țele care au dus la scindare. După 
șapte ore de discuții, Helmut Kohl, 
preșef'"1"’- ’T<,r* - J--’—x -~
„nici__ ___—
în legătură cu

lâintele U.C.D., a declarat că 
im acord nu a putut fi realizat 

... " „j forma de organizare
prin care deputății U.C.D. și U.C.S. 
ar fi putut prezenta, in Bundestag, 
politica comună a opoziției". în legă
tură cu aceasta, agenția France 
Presse arată că Joseph Strauss, lide
rul U.C.S.. și-a exprimat părerea că 
opoziția ar putea să-și apere mai 
bine pozițiile, acționind în cadrul a 
două grupări separate. Aceasta nu 
înseamnă însă, arată agenția, rupe
rea tuturor punților de legătură între 
U.C.D. și U.C.S. Helmut Kohl a pre
cizat. astfel, că liderii celor două 
grupări rămin in continuare de acord 
asupra obiectivelor politicii de opo
ziție.

Tovarășul Fidel Castro a primit delegația 
română condusă de președintele M.A.N.

HAVANA 7 (Agerpres). — Tova
rășul Fidel Castro, prim-șșqrștjr al 
C.C. al Partidului Comuhiăt din 
Cuba, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Cuba, a primit delega- 

. ția română condusă de Nicolae Gio- 
san. președintele Marii Adunări Na
ționale, care a asistat la sesiunea de 
constituire a Adunării Naționale a 
Puterii Populare a Republicii Cuba 
și la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XX-a aniversare a debarcării 
de pe vasul „Granma",

Cu acest prilej, din partea tovară
șului N'colae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis tova
rășului Fidel Castro un cald mesaj 
de prietenie; urări de sănătate și de 
succes pentru poporul Cubabez in o- 
pera de edificare socialistă și a fost 
exprimată dorința conducerii parti
dului și statului, nostru de a întări .in 
continuare prietenia româho-cubane-

ză și de a amplifica relațiile pe mul
tiple planuri între România și Cuba.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, tovarășul Fidel Castro a 
rugat să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și succese în activitatea pe care o 
desfășoară în conducerea poporului 
român pe drumul construirii societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Giosan a avut o 
întrevedere cu Pedro Miret Prieto, 
membru al Biroului Politic, al Secre
tariatului C.C. al P.C. din Cuba și al 
Consiliului de Stat. în cadrul căreia 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării în continuare a relațiilor româ- 
no-cubaneze.

în timpul șederii sale în Cuba, de
legația română a vizitat mai multe. - 
unități agricole și centre de cerceta
re și a purtat discuții cu „membri ai 
conducerii Ministerului Agriculturii, 
cu alte oficialități cubaneze.

MOSCOVA

întrevederi
sovieto-libiene

la care 
Leonid 
Aleksei 
iar din

MOSCOVA — în capitala Uniunii 
Sovietice au continuat marți convor
birile oficiale sovieto-libiene. 
participă din partea sovietică 
Brejnev, Nikolai Podgornîi. 
Kosîghin și Andrei Gromiko.
partea libiană Moamer El-Geddafi, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției, informează a- 
genția T.A.S.S. Au fost discutate as- 

’ pecte legate de posibilitățile de adin- 
cire și lărgire pe multiple • planuri 
a relațiilor bilaterale, precum și 
probleme internaționale actuale, pri- 

, vind ,în special situația din Orientul 
Mijlociu.

VIENA

Convorbiri R. P. Bulgaria

„FESTIVALUL MUZICII ROMÂNEȘTI 
IN U.R.S.S.

MOSCOVA 7 — Corespondentul
Agerpres transmite : Marți seara, in 
marea sală a Conservatorului din 
Moscova, a avut loc concertul inau
gural al „Festivalului muzicii româ
nești in U.R.S.S.", susfinut de Or
chestra simfonică a Radioteleviziunii 
române, sub conducerea dirijorului 
Iosif Conta.

In sală erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice. Au fost in
tonate imnurile de stat ale celor două 
țări.

La concert au asistat K. V. Voron
kov, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S., Z. P. Tumanova, prim- 

. adjunct al șefului secției cultură-in- 
vățămint a C.C. al P.C.U.S., repre
zentanți ai conducerii Uniunii com
pozitorilor, funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., oameni de artă Și 
cultură sovietici.

Au fost de față Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică, șefi de misiuni diplomatice

' «

acreditați la Moscova, precum și 
membrii delegației Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste și delegației 
de muzicieni români aflați in aceste 
zile in capitala sovietică.

Publicul a făcut o primire călduroa
să artiștilor români. Concertul a fost 
transmis in direct de postul de radio 
Moscova și retransmis in aceeași sea
ră de postul central de televiziune 
sovietic.

★

în aceeași zi, s-au desfășurat lucră
rile simpozionului comun al repre
zentanților vieții muzicale din cele 
două țări, avind ca temă „Tradiție și 
contemporaneitate", in cadrul căruia 
a fost realizat un rodnic schimb de 
informații și de experiență. Simpo
zionul constituie o continuare a dez
baterilor incepute la București de 
muzicologii români și sovietici, cu 
prilejul „Festivalului 
sovietice", desfășurat 
a lunii octombrie in

muzicii ruse și 
in prima parte 

tara noastră.

iugoslavo-franceze
BELGRAD. — în cadrul convorbi

rilor purtate, președintele . Iugosla
viei, Iosip Broz Tito, și președintele 
Franței, Valâry Giscard d’Estâihg, au 
procedat la un larg schimb de opinii 
asupra unor probleme internaționale 
și a unor aspecte ale cooperării bila
terale — informează agenția Ta- 
niug. Dintre problemele internaționa
le. cei doi șefi de stat au acordat o 
atenție deosebită actualei evoluții e- 
conomice din lume și relațiilor din
tre țările industrializate și cele in 
curs de dezvoltare. Subliniindu-șe că 
este necesar să fie sporite ’eforturile 
pentru a face ca lucrările Conferinței 
asupra cooperării internaționale, de 
la Paris, să ducă la rezultatele atep- 
tate. Actuala situație din Europa a 
fost abordată de cei doi pr^șefîipți în 
lumina hotăririlor ConferirȚei gene- 
ral-europene pentru securitate și co
operare. subljniindu-se necesitatea u- 
nor. acțiuni sporite din partea tutu
ror statelor pentru apărarea și ga
rantarea păcii și securității pe conti
nent. Pe agenda de lucru au figurat, 
de asemenea, situația din Orientul 
Mijlociu, activitatea și rolul țărilor 
nealiniate în viața internațională.

Aprobarea rezultatelor 
Consfătuirii de la București

SOFIA 7 (Agerpres). — Biroul Po
litic al C.C. al P.C.B.. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale R.P. 
Bulgaria au aprobat hotăririle Con
sfătuirii de la București a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
Comunicatul. difuzat de agenția 
B.T.A.. subliniază că această consfă
tuire și documentele adoptate consti
tuie un moment important în relațiile 
dintre stătele participante Ja Tra- 

■ tatul de,.la,Varșovia, in lupta pentru 
afirmarea tot'mai’puternică a coridil 
țiilor construirii socialismului și co
munismului, pentru pace, și progres 
social în Europa și in întreaga lume.

Intilniri la nivel înalt

ungaro-austriece

Rudolf 
avut 
rela- 

cadrul 
Bruno

VIENA 7 (Agerpres) — Jânos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care face o vizită oficială în Austria, 
s-a întilnit cu președintele 
Kirchschlaeger, cu care a 
un schimb de păreri privind 
țiile dintre cele două țări. în 
convorbirilor cu cancelarul
Kreisky, au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale, îndeosebi 
cele privind cooperarea economică. 
Părțile au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri privind situația in
ternațională. prin prisma traducerii 
în viață a prevederilor Actului final 
de la Helsinki.

Consiliul de Securitate s-a pronunțat 
pentru realegerea lui K. Waldheim 

în funcția de secretar general al O.N.U.

Consiliul de Securitate a dat pu
blicității marți un comunicat în care 
menționează că „recomandă Adună
rii Generale a Organizației Națiuni
lor. Unite numirea lui Kurt Wald
heim in funcția de secretar general 
al O.N.U. pentru ,un al doilea man
dat. incepind de la 1 ianuarie 1977

pînă la. 31 decembrie 1981“. Docu
mentul precizează că textul comu
nicatului a făcut obiectul unei rezo
luții adoptate in unanimitate, după 
desfășurarea unui scrutin secret. 
Data ședinței Adunării Generale va 
fi fixată ulterior.

Consultări la Londra asupra stadiului
conferinței în problema rhodesiană

Referindu-se la perspectivele ne
gocierilor de la Geneva între repre
zentanții populației africane majori
tare și cei ai regimului rasist de 1» 
Salisbury, oficialități guvernamen
tale britanice, citate de agenția 
United Press International, aprecia
ză că există șanse de realizare a 
unui acord asupra modalităților de 
constituire și de repartizare a por
tofoliilor in viitorul guvern de tran
ziție din Rhodesia,, care va asigura 
conducerea țării pină la obținerea 
independenței.

în cursul zilei de marți, ambasa
dorul britanic Ivor Richard a con
ferit la Londra cu ministrul de ex
terne. Anthony Crosland.

După aceste consultări, cabinetul 
britanic urmează să precizeze „mo
dalitățile de intervenție" și „limitele 
rolului direct al Marii Britanii" in1 
ceea ce privește constituirea și func
ționarea guvernului de tranziție din 
Rhodesia.

La Whitehall 
acum că prezența 
desia rămîne încă

s-a indicat pină 
britanică in Rho
de definit. Ea ar

putea fi concretizată prin trimiterea 
unui guvernator general sau a unui 
comisar rezident. însoțit de, un grup 
de experți. Se au în vedere, după 
cum s-a menționat la Londra, ‘mai 
multe opțiuni, dindu-se in,să asigu
rări că este exclusă trirpiterea de 
trupe britanice sau instaurarea unei 
administrații coloniale .

Abel Muzorewa. lider , al Consiliu
lui Național African, prezent la Con
ferința de la Geneva, a declarat că 
asasinarea, duminică, a celor trei 
misionari în Rhodesia constituie 
opera forțelor controlate direct de 
către Ian Smith, primul ministru al 
guvernului minoritar rasist de la 
Salisbury. El a afirmat că nu are 
nici un dubiu că aceste crime au 
fost comise cu singe rece de către 
agenții regimului lui Smith.

Șăful iguvernului .rasist, rhodesian, 
Ian Smith, a părăsit marți Salisbury 
cu destinația Geneva. După cum se 
știe, el a condus delegația regimu
lui minoritar participantă, la prima 
fază a lucrărilor conferinței (între 
28 octombrie și 3 noiembrie).

Semnificații și realități
ale scrutinului parlamentar nipon
Rezultatele scrutinului parlamen

tar de duminică sint comentate pe 
larg de cercurile politice și obser
vatorii de presă din Japonia. Da
tele definitive sint cunoscute. După 
cum s-a relatat. Partidul liberal
democrat, aflat la guvern, a obți
nut 249 mandate : partidul socia
list — 123 ; Komeito — 55 ; Par
tidul socialist-democratic — 29 ;
partidul comunist — 17 (plus încă 
două mandate ale unor candi
dați independenți care au ob
ținut victoria Cu sprijinul comu- 

■ — • • ■ ■ liberal, for-
creată. din- 
— 17 măn- 
21 de man-

niștilor) : Noul club 
mațiune politică recent 
tl-o fracțiune a P.L.D. 
date ; independenții — 
date.

Acestea sînt. sintetic, rezultatele 
cifrice ale repartizării mandatelor. 
Dar aceste cifre trebuie analizate 
mai in profunzime, pentru a înțe
lege in mod just, corect, realitățile 
și tendințele vieții politice nipone. 
Neîndoios, forurile de conducere ale 
partidelor, politice vor întreprinde 
analizele de rigoare, insă de pe 
acum observatorii scenei politice 
nipone pun in evidență anumite 
elemente semnificative, aduc pre
cizări și explicații utile pentru în
țelegerea tendințelor ce s-au con
turat in cadrul scrutinului.

In ce privește Partidul liberal
democrat — aflat la conducerea 
țării ’ neîntrerupt de la înființarea 
sa in 1955 — reține atenția faptul 
că acest partid a inregistrat un re
cul, pentru prima dată 
acestei perioade de 
nemaireușind să obțină 
parlamentară absolută, 
contestabil, in această 
reflectat nemulțumirea 
lui față de persistența dificultăților 
economice generate de inflație și 
recesiune, cu consecințele lor ne
gative asupra nivelului 
populației ; un rol de 
portantă l-au jucat, de 
disensiunile din sinul 
care au avut drept 
„scandalul Lockheed", 
cercetările în legătură cu acest caz

nu au fost incă duse pină la capăt, 
după cum se arată aici. Deși prin 
ralierea a opt deputați indepen
denți 
urmă 
săi.
Miki, 
rit o 
tea unor profunde 
structurile acestuia.

Referitor la partidul socialist, 
acesta a dobindit cinci mandate in 
plus față de trecuta legislatură. 
Au înregistrat.: de asemqnea. sur
plusuri de mandate Komeito, partid 
de centru-stinga (26 de 
în plus).

în privința rezultatelor 
de Partidul Comunist din 
trebuie făcută o disociere 
intre numărul de voturi și numă
rul de’ mandate obținute. La 
prima vedere, s-ar „putea crede 
că cele 17 mandate obținute, față de 
38 in cadrul precedentei legis
laturi, ar oglindi. " un 
Or,, adevărul este că 
laritatea partidului comunist s-a 
menținut neștirbită : numărul de 
voturi obținute nu 
nu s-a micșorat,

P.L.D. a redobîndit 
majoritatea, simplă, 
respectiv premierul 
apreciază că „partidul 
infringere“i reliefind neoesița- 

reforme în

pină la 
liderii 
Takeo 

a sufe-

mandate

obținute 
Japonia, 
limpede

recul, 
popu-

că
con-

CONGRESUL P. S. M. SPANIOL
MADRID 7 (Agerpres). — Repre

zentanții celor 50 de federații din 
întreaga țară ale Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), re
uniți la Madrid in cadrul celui de-al 
27-leă Congres, și-au continuat dez
baterile In .cadrul comisiilor de lucru. 
Rapoartele pe comisii vor fi discutate 
în sesiune plenară miercuri, în ulti
ma zi a congresului. Participanții la

lucrări au aprobat activitatea desfă
șurată intre congrese de Comisia 
executivă a P.S.M.S.

★
Regele Spaniei. Juan Carlos, l-a 

primit la Madrid pe Willy Brandt, 
președintele Internaționalei socialiste, 
care a participat la lucrările, Congre-, 
sului Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol.

Desemnarea reprezentanților opoziției democratice 
spaniole pentru negocierile cu guvernul

MADRID 7 (Agerpres). — Marți 
au fost desemnați cei nouă membri ai 
Comisiei: însărcinate de partidele din 
opoziție să poarte negocieri' cu gu
vernul spaniol asupra reformelor po
litice ce urmează să constituie o- 
biectul referendumului din 15 de
cembrie, precum și asupra legii elec
torale.

Partidul Comunist din Spania a de
semnat ca reprezentant al său în ca
drul comisiei pe Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C.S.

Felipe Gonzales, prim-secretar 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol^ și Enrique Tierno Galvan, 
președinte al Partidului socialist 
popular, vor reprezenta P.S.M.S. și, 
respectiv, P.S.P. Din partea Federa
ției social-democrate a fost desem
nat Francisco Fernandez Ordonez,

iar din partea Alianței liberale — 
Joaquin Satrustegui. Jordi Pujol a 
fost numit să reprezinte Convergen
ța Democratică din Catalonia, iar 
Anton Canellas — Uniunea democra
tică din Catalonia. Partidul naționa
list Basc va fi reprezentant de Julio 
Jauregui. Valentin Paz Andrade, in
dependent, va reprezenta Galicia.

Cele trei sindicate declarate de ofi
cialități ca ilegale au anunțat că iși 
vor desemna ulterior reprezentantul.

★
Șapte membri ai Partidului Socia

list Popular din Spania au fost ares
tați marți dimineață, la Madrid, în 
timp ce răspîndeau manifeste cerind 
populației să se abțină de la vot In 
cadrul referendumului asupra refor
mei politice, de la liy decembrie.

agențiile de presă transmit

creștere al

lot ce- ’ 
distincții

Tratative între Bangla
desh și India in privinta apelor 
Gangelui. într-o declarație făcută la 
sosirea la Dacca, unde se vor desfă
șura negocierile, conducătorul dele
gației indiene, Djagjiwan Ram. mi
nistrul agriculturii și irigațiilor, a 
subliniat dorința țării sale de a se 
ajunge la o înțelegere acceptabilă 
pentru cele două țări. Ziarele apă
rute luni la Dacca salută începerea 
negocierilor și iși exprimă speranța 
in reușita lor.

Emisiune specială de 
timbre» ln Republica Socialistă 
Vietnam a fost emisă o serie de 
timbre consacrată Congresului al 
IV-lea al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, ale cărui lucrări 
urmează să inceapă in curind. Ima
ginile simbolizează alianța indes
tructibilă dintre clasa muncitoare, 
țărănimea, armata și intelectualita
tea din. Vietnam și, totodată, reflectă 
potențialul economic în 
țării.

Amînare. Negocierile Intre 
Washington și Manila, privind men
ținerea bazelor americane în Filipi
ne, au fost suspendate pină la 20 ia
nuarie anul viitor, a anunțat Depar
tamentul de Stat.

în decursul 
21 de ani, 
majoritatea 
în mod in- 
situatie s-a 
electoratu-

de trai al 
primă im- 
asemenea, 
partidului, 
catalizator 
chiar dacă

numai 
ci a 

tin nat să crească. Astfel, dacă la 
precedentele alegeri comuniștii au 
obținut 5 702 170 voturi, la actualul 
scrutin ei au înregistrat (împreună 
cu cei doi candidați independenți 
sprijiniți de P.C.J.), 6 032 820 vo
turi, adică peste 330 000 in plus. 
Numărul mandatelor insă s-a mic
șorat.

Care- este cauza 7 Este vorba 
de mecanismele legii electorale, ba
zate pe circumscripții mici, care 
fărîmițează voturile și care au fa
cilitat acțiunea coalițiilor locale al
cătuite împotriva partidului 
munist.
dintre 
mărul de mandate reiese și din 
faptul că Partidul socjalist-demo- 
cratic.
mult mai mic in comparație cu co
muniștii — 3,6 milioane — a obținut 
cu 12 mandate in plus ! Același lu
cru se remarcă și în ce privește

co-
De altfel. disparitatea 

voința alegătorilor și nu-

la’ tiri număr de voturi cu

Komeito. care, cu un număr 
de voturi aproximativ egal 
cu ale Partidului Comunist, a ob
ținut de peste trei ori mai multe 
mandate decit P.C.J. în ce ii pri
vește pe liberal-democrați, deși, ca 
număr de voturi aceștia au obținut, 
in cifră absolută, 23 milioane de 
voturi, deci de 4 ori mai multe vo
turi decit cele 6 milioane ale P.C.J,, 
au întrunit, in schimb, un număr 
de mandate de aproape 15 ori mai 
mare. Acestea șint elemente fun
damentale pentru a înțelege rapor
turile reale de forțe nu numai din 
cadrul parlamentului, ci și din 
viața politică a țării.

Arătind că forțele anticomuniste 
și-au intensificat propaganda, și-au 
coalizat forțele și au lansat atacuri 
concertate împotriva Partidului Co
munist din Japonia, pentru a-i 
.bloca avansul. Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.J., și-a exprimat în
tr-o conferință de presă . convin
gerea că partidul comunist își va 
întări pozițiile in viitor.

Prezidiul Permanent al C.Q. al 
P.C.J. a dat publicității o declara
ție in care se subliniază că; drept 
urmare a alegerilor, situația poli
tică și relațiile dintre partide vor 
deveni tot mai instabile. In aceste 
condiții — relevă declafația — pro
punerea P.C.J. pentru formarea 
unui guvern provizoriu, bazat pe 
cele trei obiective evidențiate incă 
mai demult — opoziția față de sis
temul circumscripțiilor electorale 
mici,, investigarea completă a scan- 
ialului Lockheed Și apărarea nive
lului de trai al populației — devine 
tot mai actuală. Documentul expri
mă. totodată.' hotărîrea P.C.J. de a 
depune toate eforturile pentru a 
promova linia stabilită la Congresul 
al XlII-lea, extraordinar, al parti
dului și a determina o creștere cali
tativă și cantitativă a forței comu
niștilor niponi.

Tokio, 7
Paul DIACONU

i. ,
I

Adeziune Iu S.E.L.A. Gu- 
vernul argentinean și-a anunțat ade
ziunea totală la Sistemul economic ■- 
lațino-americgn (S.E.L.A.), sancțio- 
nind o lege prin care este aprobată, 
sub toate aspectele, Convenția con
stitutivă a S.E.L.țV., semnată în oc
tombrie 1975. la Ciudad de Panama, 
de 24 de națiuni latino-americane. 
Argentina este cel de-al 15-lea stat 
de la sud de Rio Grande care: rati
fică acordul constitutiv al S.EL.A.

La Teheran a avut 
remonia acordării de 
unor întreprinderi de comerț 
exterior străine pentru activita
tea depusă în. serviciul promo
vării cooperării bilaterale. în
treprinderile românești de co
merț exterior „Contranșimex" și 
„Universal Tractor" au fost 
distinse! cu ; medalia „Gold 
Mercury International Award".

GlOVă. AProximativ 28 000 de 
lucrători de la cele 11 uzine ale com
paniei constructoare de automobile 
„General Motors of Canada" au de
clarat marți grevă, in semn de pro
test față de impasul in care se află 
negocierile dintre reprezentanții lor 
sindicali și cei ai patronatului asu
pra noilor contracte colective de mun
că. îmbunătățirea condițiilor de via
tă ale muncitorilor constituie una din 
principalele revendicări prezentate de 
reprezentanții sindicali in cadrul ac
tualelor negocieri.

Agenția China Nouă anun- 
ță că. la 7 decembrie, în R. P. Chir 
neză a fost lansat cu succes un nou 
satelit .artificial al Pămintului.

Demonstrație de protest
persoane aula Paris. Mii de

participat luni seara, la Paris, .la o 
manifestație de protest împotriva 
evacuării de către poliție, cu o zi 
în urmă, a lucrătorilor care ocupau 
sediul tipografiei cotidianului „Le 
Parisien Libere" — informează _ 
genția France Presse. In fruntea' 
participanților Ja demonstrație — 
muncitorii tipografi, cărora li s-au 
alăturat numeroase alte categorii de 
oameni ai muncii — se aflau con
ducători ai celor trei centrale sin
dicale care au adresat chemarea la 
această acțiune de protest, membri 
ai conducerilor partidelor comunist, 
socialist și socialist unificat.

Penetrația capitalurilor 
particulare americane în 
economia Marii Britanii a devenit 
atît de accentuată incit in unele 
zone ale țării .aproape jumătate din 
muncitori lucrează în întreprinderi 
aflate sub controlul unor companii 
din S.U.A.. se arată intr-un studiu 
elaborat de specialiști ai Universi
tății din orașul Manchester.

a-

I

♦
La Muzeul Național din. Que

bec a avut loc vernisajul expo
ziției de scoarțe românești. Mi
nistrul afacerilor culturale și al 
comunicațiilor din provincia 
Quebec, Louiș O’Neill, a subli
niat importanta acestei manifes
tări culturale și dorința, de a in
tensifica raporturile de cooperare 
șu. țara noastră în diverse do
menii de activitate.

Programul Națiunilor fi
nite pentru mediul înconju
rător 3 anunțat deschiderea, în 
Malta, a unui centru pentru comba
terea poluării cu produse petroliere 
a Mării Mediterane. Centrul va a- 
corda asistență pentru cele 18 țări 
riverane la Marea Mediterană, in 
scopul combaterii deversărilor de pe
trol in acest bazin.

Șomajul în Belgia. 251 346 
persoane (9.4 la sută din totalul for
ței- de muncă a. țării) sînt afectate 
de șomaj — a anunțat la Bruxelles 
Ministerul belgian i al Muncii — ni
vel record pentru întreaga perioadă 
postbelică. Femeile să află într-o si
tuație și mai gravă, întrucit acestea 
reprezintă 147 866 dtn totalul persoa
nelor care nu au un loc de muncă. 
Rata șomajului in rîndul femeilor 
apte de muncă este de 16,8 la sută.

Opt sateliți din seria c?s- 
mos" (871—878) au fost lansați marți 
in Uniunea Sovietică cu ' o singură 
rachetă purtătoare. La bordul aces
tora se află aparatură științifică în 
vederea continuării cercetării spațiu
lui cosmic.

Dispute vamale. rn urma 
deciziei americane de â majora ta
xele vamale la o serie de băuturi 
alcoolice, Piața comună a ■ luat mă
suri de represalii, impunind taxe va
male mult mai mari' pentru curcani, 
proveniți din S.U.A.

Sindicatele britanice se opun 
devalorizării

LONDRA. — Congresul Sindicate
lor Britanice (T.U.C,) a dat publici
tății marțț la Londra o declarație in 
care reafirmă opoziția față de orice 
intenție a C.E.E. de devalorizare a 
„lirei verzi" și se cere cu insistență 
o nouă reformă a politicii agricole a 
Pieței comune. In document se men
ționează că avantajele pe care le ob
ține Marea 1 Britanie prin utilizarea 
intre „cei nouă" a sistemului numit 
al „lirei verzi" (unitatea de cont in 
care se achită importurile britanice 
de la partenerii săi din C.E.E.) sînt. 
contrabalansate de prețurile ridicate, 
ca rezultat al politicii agricole co
mune. Astfel, se arată in declarația 
T.U.C., politica agricolă a „celor nouă" 
neglijează interesele consumatorilor 
șj transformă Marea Britanie într-o

„lirei verzi“
țară cumpărătoare de produse scum
pe, in timp ce înainte aceasta im
porta produse agricole la prețuri ac
ceptabile.

Pe de altă parte. T.U.C. preconi
zează încheierea de acorduri pe ter
men lung pentru importul unor pro
duse agroalimentare din Noua Zee- 
landă. Argentina și Australia. Cit 
privește așa-numita „Europă verde" 
(Piața comună agricolă), sindicatele 
au propus un plan in șapte puncte 
de reformă a acesteia.

Miercuri urmează ca reprezentanții 
T.U.C. să aibă convorbiri cu minis
trul britanic al agriculturii, John Sil- 
kin, în probleme referitoare la poli
tica agricolă a „celor nouă“ și la 
implicațiile acesteia pentru Marea 
Britanie-

Inundații. Cel pu’in 38 de Pe
roane și-au pierdut viata în Filipine 
din cauza inundațiilor și alunecărilor 
de teren provocate de furtunile tro
picale din ultima săptămină. Regiu
nea cea mai'afectată a fost Samar, 
la 500 kilometri sud-est de Manila, 
unde mai multe mii de persoane au 
fost nevoite să-și abandoneze cămi
nele.

Desemnare. GruPul partidului 
democrat din Camera Reprezentan
ților a S.U.A. l-a desemnat pe Tho
mas O’Neill ca viitor președinte al 
acestei camere. Alegerea grupului 
democrat trebuie să fie ratificată de 
către cameră-la inoeputul anului 1977, 
dar, după cum notează agenția Fran
ce Presse, ratificarea nu ridică nici 
o problemă, dat fiind faptul că parti
dul democrat deține o largă majori
tate în congres.

în Bolivia aproximativ două 
milioane de persoane adulte nu știu 
să scrie și să citească. Populația 
țării este de circa cinci milioane lo
cuitori.

Atentate. °rsanizatia negaiă 
Armata Republicană Irlandeză a re
cunoscut, intr-un comunicat apărut 
luni seara, că a comis cu o zi in urmă 
o serie de atentate, cu bombe care 
s-au soldat cu distrugerea a 15 ma
gazine din principalul cartier al o- 
rașului Londonderry, al doilea ca mă
rime din Irlanda de Nord.

0 maree de dimensiuni excep
ționale a acoperit punctele cele mai 
joase ale centrului istoric al Ve
neției. Apa, atingind înălțimea de 123 
centimetri peste nivelul obișnuit, a 
inundat numeroase locuințe și ma
gazine.

O realizare remarcabilă a construc
torilor sovietici: la Kiev a fost 
ridicat peste apele Niprului un pod- 
monolit, în lungime de 300 de metri. 
Terminat cu o lună înainte de ter
men. noul pod face 
cele mai' populate 
orașului. în imagine: 
de mare capacitate, 
la

legătura între 
cartiere ale 

autocamioane 
umplute pînă 

probelor 
rezistență a construcției

refuz, în timpul de

de
pu-

se

Societatea petrolieră 
stat italiană A G I P- a dat 
blicității un comunicat în care 
artunță că la Cairo a fost semnat un
acord cu firma „Egyptian General 
Petroleum Agency", in baza căruia 
A.G.I.P. urmează să întreprindă cer
cetări in Marea Mediterană, la est cie 
Canalul Suez, intr-un perimetru de 
Circa 2 500 km pătrați. Acordul pre
vede ca o parte din producția petro
lieră ce ar urma să provină din 
această • zonă să acopere cheltuielile 
de investiții, iar restul sumei să re
vină intreprinderii de stat egiptene 
și societății italiene.

Arestarea „SS"-istului 
Meilten. Ministerul Olandez al Jus
tiției a anunțat marți că Pietțr 
Menten, fost membru al trupelor 
hitleriste „SS“, a fost arestat in ora
șul elvețian Ziirich. în anii celui 
de-al doilea război mondial. Menten 
a fost membru al unui -„detașament 
de șoc" al trupelor „SS“ care a ac
ționat în regiuni ocupate din Polo
nia și U.R.S.S. reprimind populația 
pașnică. După război el s-a stabilit 
în Olanda. în cursul lunii trecute 
autoritățile au emis împotriva sa un 
mandat de arestare.

Prognozele meteorologice și modificările 
cimpului magnetic solar

In cadrul lucrărilor 
reuniunii anuale a Uniu
nii Americane de Geo
fizică. ce se desfășoară 
la San Francisco, s-a 
anunfat că noile infor
mații furnizate de apa- 
ratajul sondei spațiale 
„Pioneer" 11. in perioada 
februarie-noiembrie, au 
demonstrat că limita 
cimpurilor magnetice ale 
calotelor solare de la 
Polul Nord și Polul Sud

se află la o distanță de 
citeva miliarde de km 
fafă de Soare, ele pu
țind atinge chiar orbita 
planetei Pluton — 
la aproximativ 6.5 
liarde km 
Cercetătorul 
Smith, de 
Propulsion 
din Pasadena 
nia), 
care cimp magnetic por
nește din emisfera nor
dică a Soarelui și, ca in

aflată 
mi- 

depărtare. 
Edward 

la „Jet 
Laboratory" 

(Califor- 
a precizat că fie-

orice circuit electric 
complet, se „reintoarce" 
pe astru in emisfera su
dică. Cele două timpuri 
magnetice sint separate 
in zona ecuatorului so
lar. Un alt participant la 
reuniunea de 
Francisco a < 
prognozele 
gice terestre 
modificările 
magnetic solar pot fi 
efectuate cu un avans 
de 2—3 ani.

1 la Sau 
declarat că 
meteorolo- 
bazate pe 
cimpului
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