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a vizitai ieri o expoziție 
consacrată noutăților 

inaomeoiultehnologiilor 
șinntertaEelor tie consîruciii 

si a analizat probleme 
im nor tant e ale crest urii 
eficieotei in acest sector 

ile producție
O fructuoasă întîlnire de lucru cu specialiști 

din construcții și industria materialelor 
de construcții, cu cadre de conducere din ministere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a examinat, joi dimineața, în cadrul unei cuprin
zătoare expoziții organizate la Complexul din Piața 
Scînteii, soluțiile prezentate de specialiști vizînd introdu
cerea unor tehnologii și materiale de mai ridicată eficiență 
în construcții, sporirea gradului de industrializare a lucră
rilor prin folosirea prefabricatelor și extinderea mecani
zării, ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea func
ționalității și aspectului dotărilor social-culturale.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tova
rășii Manea Mănescu, Gheorghe Cioară, Ion Dincă, losif 
Uglar, Teodor Coman, Vasile Patilineț, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, Maxim Berghianu, minis
trul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, Vasile Bumbăcea, ministrul construc
țiilor industriale, Mihai Florescu, ministrul industriei chimice.

Această analiză aprofundată asu
pra unor probleme esențiale ale 
afirmării revoluției tehnico-științi- 
fice într-un sector de o deosebită 
însemnătate pentru progresul țării 
se înscrie, în chip firesc, în cadrul 
preocupărilor pentru înfăptuirea în

cele mai.bune condiții a hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, în scopul dezvoltării 
continue a economiei românești și 
sporirii în ritm înalt a venitului 
național, ridicării neîncetate, pe 
această bază, a nivelului de trai al

populației. Noua întîlnire a secre
tarului general al partidului cu 
cadre' de conducere din toate orga
nismele și instituțiile de resort, cu 
specialiștii din diferite domenii 
care concură la realizarea sarcini
lor de investiții din industrie, 
agricultură, transporturi, din do
meniul social-cultural a pus în 
evidență deopotrivă existența u- 
nor însemnate rezerve de re
ducere a cheltuielilor materiale 
și necesitatea valorificării lor op
time pentru creșterea eficienței ac
tivității economice, pentru execu
tarea integrală a tuturor obiective
lor de dezvoltare economico-socia- 
lă cu consumuri mai reduse și cos
turi de producție mai mici, pentru 
realizarea suplimentară, din fon
durile astfel economisite, a unui 
număr important de apartamente, 
dotări edilitare și unități econo
mice.

Concluziile acestui dialog vor sta 
la baza unor programe unitare de 
acțiune vizînd reducerea consu
murilor de materiale și a cheltuie
lilor de producție din construcții, 
diminuarea volumului de manope

ră și atingerea unui grad mai înalț 
de mecanizare a lucrărilor, spo
rirea productivității muncii și a e- 
ficienței întregii activități econo
mice din sectoarele supuse anali
zei.

Ampla expoziție din pavilionul 
din Piața Scînteii grupează, mate
rializate îh produse noi, cu para
metri funcționali și calitativ su
periori, rodul eforturilor creatoare 
ale constructorilor, inginerilor, 
proiectanților, arhitecților, din toa
te compartimentele de activitate 
răspunzătoare de înfăptuirea am
plelor programe de investiții in
dustriale, agrozootehnice și social- 
culturale prevăzute pentru actua
lul cincinal. Ele concretizează în 
fapte indicațiile și recomandările 
cuprinse în cuvîntările secretarului 
general al partidului la Plenara din 
2—3 noiembrie 1976 a C.C. al 
P.C.R., la consfătuirile de lucru din 
septembrie a.c. cu cadrele din pro
iectare și construcții industriale, 

' din cercetarea științifică și proiec
tarea tehnologică, concluziile for-
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN CRONICA ÎNTRECERII —
NOI ȘI REMARCABILE

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL

• 16 UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL SATU MARE au ra
portat pină acum îndeplinirea sar
cinilor de producție pe întregul an. 
Se estimează că pină la finele anu
lui aceste unități vor obține, peste 
prevederi, o • producție globală de 
126 milioane lei și o producție- 

, marfă de 145 milioane lei, ce se va 
i concretiza in 21 000 mc semifabri
cate din lemn, 2 000 mc cherestea 
foioase, 4 000 butoaie stejar, a- 
proape un rnilion țesături subțiri 
și groase. 28 tone fire, textile, 2 300 
mc prefabricate din beton, 4 500 mp 
uși și ferestre ,din lemn, 110 garni
turi de mobilă convenționale. 10 000 
hl bere, precum și alte diferite bu
nuri de larg consum. (Corneliu 
Cârlan).

0 10 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 
JUDEȚUL PRAHOVA au realizat, 
cu mai mult: de ,o lună de zile îna
inte de termen, planul anual de 
producție. Printre acestea se nu
mără întreprinderea de reparații 
utilaj greu p.entru construcții din 
Ploiești, Grupul de șantiere mon
taj utilaj chimic, care a realizat un 
volum de lucrări suplimentar de 
circa 50 milioane lei. salina „Vic
toria" din Slănic-Prahova, unde 
s-au extras și livrat peste plan 
25 000 tone de sare pură și s-au 
realizat beneficii suplimentare de 
10 milioane lei. (Constantin Că
prarul.

0 COLECTIVUL COMBINATU
LUI DE FIRE ȘI FIBRE SINTE
TICE DIN SĂVINEȘTI și-a onorat 
integral sarcinile de plan pe 1976, 
succes care echivalează cu livrarea 
suplimentară a 2 900 tone fibră me- 
lână, 175 tone fibră relon. 95 tone 
rețele cord. 3 000 tone acid sulfuric 
și altele. Se apreciază că realiză
rile prin care s-a consemnat înde
plinirea planului pe 1976 se situează 
la. nivelul parametrilor productivi 
stabiliți pentru sfirșitul lunii ianua
rie a anului viitor. (Ion Manea).

0 ÎNTREPRINDEREA ..ELEC
TROCONTACT" DIN BOTOȘANI a

REALIZĂRI
raportat îndeplinirea planului anual 
de producție, urmind să realizeze, 
pină la sfirșitul anului, o produc
ție .suplimentară în valoare de 25 
milioane lei, constind din aparataj 
electronic de joasă tensiune, an- 
samble și dispozitive de comandă 
necesare diferitelor ramuri produc
tive. (E Nazarie).

0 UNITĂȚILE INDUSTRIALE 
DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI — 
întreprinderea de confecții, între
prinderea de materiale de con
strucții și combinatul de celuloză 
și hîrtie — au îndeplinit sarcinile 
planului anual. Potrivit estimărilor, 
pină la sfirșitul anului industria 
municipiului urmează să realizeze 
suplimentar o producție in valoare 
de 165 milioane lei. Astfel. între
prinderea de confecții va livra pes
te plan 300 000 confecții și trico
taje. De asemenea, planul anual 
de producție a fost realizat și de 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui din Slobozia, preliminîn- 
du-se să se realizeze suplimentar o 
producție in valoare de 46 milioane 
lei, concretizată în 132 tone unt. 750 
tone brînzeturi și alte produse. (Lu
cian Ciubotarul.

ÎN INDUSTRIA 
CAPITALEI

SARCINILE LA EXPORT — 
REALIZATE

Realizînd în cele 11 luni ale 
anulpi o producție-marfă în va
loare de peste 2.2 miliarde lei, co
lectivele de oameni ai munții din 
întreprinderile industriale bucu- 
reștene au reușit să-și onoreze' in
tegral și sarcinile prevăzute în 
planul de export pentru această 
perioadă. Numeroase unități au în
registrat la acest capitol depășiri 
substanțiale, îndeplinindu-și încă 
de pe acum prevederile planului 
anual. De pildă, întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate a livrat 
suplimentar la export mașini-unel
te cu comandă-program în valoare 
de aproape 11 milioane lei valută ; 
de la „Vulcan" au pornit spre 
partenerii din diverse țări ale lumii

unități de pompaj în valoare de 
18 milioane lei valută, realizate 
peste prevederile planului, iar de 
la întreprinderea de mașini elec
trice — motoare electrice insumind 
aproape 12 milioane lei valută. 
Printre unitățile care și-au înde
plinit planul anual la export se 
află, de asemenea, întreprinderile 
de utilaj chimic „Grivița roșie1’, 
„Timpuri noi", de mecanică fină, 
„Neferal". „Flacăra roșie", „Progre
sul", întreprinderea chimică Du- 
dești, „Anticorozivul", întreprinde
rea de confecții și tricotaje, F.R.B. 
și altele. (Dumitru Tircob).

ÎN JUDEȚUL COVASNA 
A intrat în funcțiune 

o nouă unitate 
industrială

Pe platforma industrială de la 
întorsura Buzăului, ludețul Co- 
vasna, a intrat in funcțiune o fabrică 
de scaune, primul din obiectivele 
cincinalului 1976—1980, prevăzute 
pentru această localitate. Conecta
rea la circuitul economic a acestei 
noi capacități de producție, la a 
cărei realizare' și-au adus contri
buția toți locuitorii orașului, în 
frupte cu comuniștii, va duce la 
creșterea substanțială a valorifică
rii masei lemnoase, va determina 
o serie de mutații cantitative și 
calitative în viata social-economică 
a localității.

într-o telegramă transmisă cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu de. către 
Comitetul de partid și Consiliul 
oamenilor muncii din această tî- 
nără întreprindere se spune, prin
tre altele :

Vă rugăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, să primiți hotărî- 
rea noastră, a tuturor, _ care trăim 
și muncim în această frumoasă 
parte a țării, de a nu precupeți 
nici un efort, de a munci cu și mai 
multă responsabilitate și dăruire 
pentru realizarea fără preget a 
sarcinilor ce ne revih din Progra
mul Partidului Comunist Român.

- - - - - - - ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE - - - - - - - -
Astăzi, începînd din jurul orei 10, studioul nostru de televiziune 

va efectua, din orașele Giurgiu și Ruse, transmisii directe de la 
manifestările ce vor avea loc, în prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, cu prilejul inaugurării lucrărilor de con
strucție a întreprinderii comune pentru producerea de mașini și 
utilaje grele.

în jurul orei 11, posturile noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct, de la Giurgiu, mitingul prieteniei româno-bulgare.

Pe șantierele 
muncii patriotice
In numeroase localități din țară, 

mii de cetățeni, de toate vîrstele, 
participă la întrecerea patriotică 
consacrată înfrumusețării orașelor, 
mai bunei gospodăriri a acestora. 
Sub genericul „Orașul nostru — o 
grădină înfloritoare" — întrecerea 
patriotică declanșată în municipiul 
Brașov s-a soldat cu realizarea unor 
obiective edilitar gospodărești de 
mare interes cetățenesc, cum sînt 
cabanele de la satul de vacanță al 
pionierilor și școlarilor, amenajările 
șoselei asfaltate și a drumului vechi 
care leagă Brașovul de Poiana etc. 
Au fost, totodată, plantați peste 71 
milioane pomi ornamentali, repa
rate numeroase străzi, amenajate 
noi parcuri și spații verzi.

La rindul lor. locuitorii municipiu
lui Tecuci, deținători ai unui pre
miu I și ai unui premiu II in între
cerea pe țară pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașului, 
au amenajat in acest an un lac de 
agrement pe o suprafață de 50 000 
mp, au extins spațiile verzi și flo
rale cu incă 15 000 mp, au plantat 
peste 20 000 arbori și arbuști, au 
modernizat noi străzi etc.

Și Bucureștiul — orașul parcurilor 
și grădinilor — a cunoscut în acest 
an o vastă activitate patriotică pen
tru mai buna sa gospodărire, pentru 
înfrumusețarea sa permanentă. Ih 
sectorul 4 al Capitalei, de exem
plu, cetățenii au contribuit, in 
acest an, la amenajări și reamena- 
jări de spații verzi pe o suprafață 
de aproape 1 000 ha, plantind în 
același timp peste 68 000 arbori și 
arbuști și mai mult de 80 milioane 
flori. (Agerpres)

în orașul de pe meridianul

23 minute și 58 de secunde
La începuturi cetate, 

înălțată de Bătrinul 
Mircea din nevoia de 
a-și apăra pe malul 
sting al fluviului „să
răcia și neamul" îm
potriva expansiunii o- 
tomane, loc de care 
și-au legat pe rind nu
mele, cu spada, mai 
întîi el, întemeietorul, 
și Vlad Țepeș, și Mi
hai Viteazul, și Mihnea 
al III-lea. Giurgiu — 
botezat „Sangiorgio" 
de genovezii corăbiilor 
comerciale pe care 
le-a legănat s-au le-a 
înmormintat Dunărea 
— trebuie să fi pur
tat cu greu legile im
puse timp de patru 
secole și mai bine de 
guvernarea otomană. 
Poate tocmai de aceea, 
„scuturindu-se“ de po
vara străinilor ca de 
un vis urit, generațiile 
ultimelor aproape două 
secole au păstrat doar 
în centrul orașului un 
turn de veghe, ca un 
semn de exclamare 
zidit din piatră, de 
parcă dăinuirea lui a- 
colo ar fi vrut să le 
amintească urmașilor 
că n-a fost dintotdea- 
una cum e azi.

Pentru că azi. la 
Giurgiu — dind zilei di
mensiunea istorică a 
ultimelor decenii — se 
pun temeliile unei alte 
cetăți. Nude mult, to
varășul Stoian Stoian, 
primarul orașului, om 
tinăr și nu numai din 
această cauză neobo
sit, alături de cei a- 
proape 60 000 de lo
cuitori ai municipiului 
care simt istoria, dar o 
și construiesc, ne vor
bea despre marile 
răspunderi pe care le 
impune tuturor locui
torilor acest cincinal. 
Un gînd firesc, pornit 
din conștiința că nici
odată și nicăieri na 
s-a zidit bătind din 
palme. Or, și la Giur
giu, ca și în atitea alte 
mii de locuri din țară, 
se zidește. Și nu nu
mai de azi. de ieri ! 
De zece ani încoace 
mai ales se zidește 
virtos. S-au zidit 
și rezidit, s-au con
struit și reînnoit hale 
și tehnologii la „ve
teranii" orașului — 
șantierul naval, fa
brica de zahăr — in
cit și unul și altul 
și-au dublat producția 
în comparație cu cea 
obținută la începutul 
cincinalului trecut ; un 
modest atelier de con
fecționat dale și bor
duri de trotuare și 
șosele a ajuns in ulti
mii ani, în cea mai 
mare parte prin efor

tul propriu al oame
nilor de aici, prin in
vestițiile lor de inte
ligență, principalul 
furnizor de grinzi pen
tru podurile feroviare 
și rutiere și de stilpi 
din beton pentru elec
trificarea căilor fera'e 
ale tării ; cea mai 
mare țesătorie din 
tară, despre care cre
dem că deține și re
cordul tinereții la 
„vîrsta medie a anga
jatelor", a depășit de 
mult perioada grea, 
inerentă oricărui în
ceput într-un loc fără 
tradiție, reușind să-și 
creeze propria ei tra
diție prin cantitatea și 
calitatea țesăturilor. 
Adăugind la toate a- 
cestea unica fabrică de

Oamenii, 
industria 
și viitorul 
la Giurgiu

acid citric din țară, o 
nouă fabrică de con
serve. o puternică in
dustrie locală și meș
teșugărească. miile de 
apartamente, moder
nele magazine, școlile 
noi, marea casă de 
cultură. policlinicile, 
grădinițele și creșele, 
o rețea comercială și 
prestatoare de servicii 
în continuă perfecțio
nare și diversificare și 
tot n-am putea crea o 
imagine veridică a 
chipului de azi al mu
nicipiului de la Du
năre. Oricum, chiar și 
numai prin acestea, 
orașul, prin oamenii 
lui, este ceea ce se 
poate numi un con
structor de nouă și 
viguroasă istorie. Un 
constructor conștient 
al propriului său des
tin, care a învățat 
inălțînd. Și pentru că 
și aici politica parti
dului de industrializa
re tinde deopotrivă 
spre armonizarea ra
murilor economice și 
corelarea și amplasa
rea lor in raport cu 
potențialul uman, lo
cuitorii municipiului 
învață in continuare : 
peste 10 000 in școli și 
licee industriale și de 
construcții și aproape 
8 000 la cursuril" or
ganizate la locurile de 
muncă.

„Avem de rezolvat 
două probleme esen
țiale pentru dezvolta
rea orașului — ne spu
nea primarul —reali

zarea programului de 
investiții și pregă
tirea cadrelor- pen
tru noile ’ obiective 
industriale ale . aces
tui cincinal. ■ Pină 
în 1980 trebuie să pu
nem in „operă", din 
fondurile statului, 7,5 
miliarde lei. Adică 
două mari platforme 
industriale — una chi
mică, la care se lu
crează, și alta din ra
mura construcțiilor de 
mașini. Și de pregă
tit, numai pentru a- 
ceste obiective — pes
te 8 000 de oameni, a- 
proape in exclusivitate 
tineret, in diferite me
serii, multe noi pentru 
zona și județul nostru. 
Grija deosebită pe 
care conducerea par
tidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au 
dovedit-o și pentru 
municipiul Giurgiu, 
munca neobosită pe 
care organele și orga
nizațiile de partid lo
cale, județene și mu
nicipale sint hotărîte 
să o depună în conti
nuare ne dau garanția 
că vom încheia și a- 
cest cincinal cu rezul
tate bune".

Asta îpseamnă, Intre 
altele, realizarea în 
1980, in industria mu
nicipiului Giurgiu, a 
unei producții globale 
apropiate de valoarea 
celei obținute în 1975 
de întregul județ Il
fov. Atingerea unui a- 
semenea obiectiv a- 
trage după sine creș
terea numărului locu
rilor de muncă cu 
incă 8 000, construirea 
unui număr de aproa
pe 10 000 apartamente, 
a unui spital, 46 săli 
de clasă, cinci cămine 
pentru nefamiliști, pa
tru cantine școlare, 
cinci internate, creșe, 
aproape 10 000 mp 
spatii comerciale...

Dar cite nu s-ar mai 
putea spune despre a- 
cest oraș din Cîmpia 
Burnazului, în care 
prima școală a fost în
ființată in 1861. primul 
gimnaziu în 1868, ate
lierele navale in 1910, 
fabrica de zahăr in 
1920 și o fabrică de 
conserve după 1930. 
Adică două școli în 8 
ani, un atelier de re
parat bărci și două 
făbricuțe în 30 de ani. 
Tot aici, 1 unde se în
tretaie în imaginație 
meridianul 23' și 58 
secunde. longitudine 
estică, cu paralela 43’ 
și 53 secunde latitu
dine sudică. Aceleași 
locuri, dar alți stăpîni.
Alexandru BRAD

I
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FAPTUL
DIVERS
Batista 
înnodată

In comuna Roznov era zt de 
ttrg. Lume multă, forfotă, toc
meală. Ca la tîrg; Făcindu-și 
loc prin mulțime, o bătrinică 
întreabă in dreapta și-n stingă:

— Oameni buni, n-ați găsit o 
batistă înnodată ?

Oamenii înălțau din umeri ți 
W vedeau, mai departe, de tre
burile lor. La celălalt capăt al 
tirgulul, Costică Munteanu, din 
Zărnești, muncitor la Combina
tul de îngrășăminte chimice din 
Piatra Neamț, întreba și el :

— Cine ți-a pierdut o ba
tistă 1

La un moment dat, bătrlnica 
t-a intilnit cu Costică Munteanu, 
găsindu-și batista, In „nodul" ei, 
femeia își pusese vreo șapte sute 
de lei.

Are de ce 
să se bucure

A ieșit la pensie, după mai 
bine de 40 de ani de muncă, 
lăcătușul Gheorghe Cușmir, de 
la întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice Galați. 
Colegii l-au sărbătorit, l-au feli
citat. Itinerarul șantierelor pe 
care a lucrat străbate harta țării 
de la un capăt la altul : Bucu
rești (halele noi de la uzina 
„Republica") ; Hunedoara (fur
nale și oțelării) ; Reșița (poduri 
metalice) ; Moreni și Tîrgoviște 
(sonde petroliere) ; Giurgeni 
(superbul arc peste Dunăre) și 
multe altele. Dar construcțiile cu 
care Cușmir se mîndrește cel 
mai mult și mai mult sînt fur
nalele Galațiului, de care n-o să 
se despartă nici în anii pensiei. 
Dimineața, cînd deschide fereas
tra casei, dă cu ochii de ,,pipele“ 
lor care pufăie necontenit...

I
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Iarna 
și albinele

Unul din cei mai pasionați 
apicultori din Tg. Mureș, Csath 
Gavrilă, este autorul unei me
tode originale pe care a și în
ceput s-o aplice la stupii să_i. 
Este vorba de asigurarea iernă- 
rii albinelor. El a meșterit o 
rețea de rezistențe electrice, 
pentru încălzirea aerului care 
pătrunde prin urdiniș. Tempera
tura — plus 4 grade — este 
menținută constant cu ajuto
rul unui termometru reglabil. 
In toată perioada iernii, indife
rent cit de geroase vor fi unele 
zile, urdinișul rămîne la deschi
derea sa normală, asigurindu-se 
astfel o bună aerisire in interior. 
Apicultorul ne asiguri că în a- 
ceste condiții prielnice, matca 
depune ouă continuu, iar cuibul 
va fi la primăvară plin ochi cu 
harnicele zburătoare, gata să ia 
cu asalt primele flori de salcim.

Un test
Scriam de curind în rubrica 

noastră despre un șofer acci
dentat, în miezul nopții, pe una 
din șoselele Ialomiței, și că timp 
de 5 ore nici un conducător auto 
nu oprise pentru a-i acorda pri
mul ajutor. în cele ce urmează 
este vorba de un test efectuat de 
organele de miliție împreună cu 
ziarul „Drum nou" din Brașov, 
în mijlocul unei șosele a fost 
pus un manechin, simulînd un 
om accidentat. Au trecut pe lin
gă el 50 de conducători auto. Din 
cei 50, numai 4 au oprit să vadă 
ce s-a întîmplat și să-1 ajute pe 
„omul din mijlocul șoselei". în
trebați de ce n-au oprit, unii 
dintre cei 46 au dat răspunsuri 
de-a dreptul incredibile : loan 
Enescu, cooperativa agricolă 
Tărlungeni : „Eu nu opresc 
niciodată să văd un mort" ; Va- 
sile Ifrim, de la întreprinderea 
„6 Martie“-Zărnești : „Trebuia 
să opresc ?“ ; Daniel Bâcărin, 
I.T.A. Argeș : „Am simțit eu că 
trec roțile peste ceva moale, dar 
nu am auzit pe nimeni țipînd" : 
Traian Bădescu, de la O.N.T. 
„Carpați“-Brașov : „Eram gră
bit. Plec în... concediu". Și in 
concediu dă cineva „dispensă" 
de omenie ?

Din nou 
despre 
pocnitori

Scriam de curind in rubrica 
noastră despre distrugerea unui 
apartament ți avarierea altoi 
două învecinate, dintr-un bloc 
din Ferentari, din cauza unui 
amestec de substanțe in confec
ționarea de pocnitori pentru 
apropiatul pom de iarnă.

Iată că tot in București, in 
ziua de 5 decembrie, s-au pro
dus alte două explozii din a- 
ceeași cauză : una la domiciliul 
Nicullnei Tudor din strada Aba
nosului nr. 2, etajul 4, iar cea
laltă in apartamentul Silviei 
Nicolae din Aleea Pantelimon 
nr. 18, tot la etajul 4. La ultimul 
apartament s-a produs și un in
cendiu, S. N. fiind internată în 
spital, in stare foarte gravă.

Ținind seama de aceste intim- 
plări — ca și din cele de anul 
trecut, cărora le-au căzut victi
me nu numai copii, ci ți unii 
părinți — Inspectoratul General 
al Miliției recomandă procurarea 
unor asemenea pocnitori numai 
din comerțul de stat. Totodată, 
cititorii tint rugați ca ori de cite 
ori intilnesc „fabricanți" sau 
bișnițari care vehiculează ase
menea pocnitori improvizate, să 
sesizeze primul organ de miliție

Rubricd realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

experiență

Cu satira printre indisciplinați

organizatorice 
un an în urmă 
direcție de că- 
Comitetului ju- 

partid Argeș.

bul de experiență pentru 
perfecționarea muncii pe 
acest tărîm. (Maria Babo- 
ian).

și de sin- 
mobiliză- 

a tuturor 
realizarea 
luate în

formărilor politice. S-au 
stabilit și modalități de re- 
întîlnire periodică cu ca
drele participante la schim-

S chimb de 
pe șantier

Comitetul județean Bacău 
al P.C.R. a inițiat un inte
resant schimb de expe
riență pe tema organizării 
superioare a producției și 
a muncii constructorilor, 
care a avut loc pe șantierul 
marelui combinat de îngră
șăminte chimice. Acțiunea 
s-a înscris în șirul măsuri
lor întreprinse în urma in
dicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la consfătuirea de lucru 
consacrată activității în do
meniul proiectării șl con
strucțiilor industriale. Con
structori, proiectant!, acti
viști de partid, specialiști 
au discutat pe concret des
pre măsurile tehnice și or
ganizatorice ce se impun în 
vederea organizării mai 
bune a producției, despre

munca politico-educativă 
desfășurată de organizațiile 
de partid, U.T.C. 
dicat în vederea 
rii comuniștilor, 
muncitorilor la 
angajamentelor 
întrecere pentru punerea 
în funcțiune, înainte de 
termen, a obiectivelor in
dustriale aflate în con
strucție. Schimbul de ex
periență a constituit un 
bun prilej de generalizare 
a experienței pozitive pri
vind aplicarea metodelor 
moderne de conducere și 
organizare a producției și 
a muncii pentru creșterea 
eficienței economice, pre
gătirea investițiilor din a- 
nul viitor și asigurarea 
unui larg front de lucru In 
timpul iernii. (Gheorghe 
Baltă).

Cum realizăm informarea 
politică a comuniștilor?

între miile de lucrători 
de la întreprinderea meta
lurgică din Iași se numără 
și cîțiva pasionați ai epi
gramei, cunoscuți pentru 
creațiile lor nu numai în 
întreprindere, ci și dincolo 
de porțile ei. Cu cîtva timp 
în urmă, comitetul de par
tid de aici a decis să valo
rifice în munca educa
tivă aceste talente ; cu 
alte cuvinte, să îndrepte 
tăișul epigramelor împotri
va atitudinilor și mentali
tăților înapoiate, anacroni
ce ce se mai manifestă la 
unii dintre angajați.

Așa s-a născut panoul e- 
pigramlștilor din întreprin
dere și. totodată, un nou 
mijloc de înrâurire a con
științelor, un valoros in
strument de influențare po-

litică aflat la îndemîna or
ganului de partid. După 
cum am putut constata. în 
vîrful... floretei epigramis- 
tilor de aici se află meteh
ne precum lucrul de mîn- 
tuială. șueta în timpul pro
ducției, chiulul, alcoolismul 
etc. Toate ridiculizate cu 
haz și vervă. Privind pa
noul. se impune însă si ob
servația că unor epigrame 
le lipsește tocmai adresa 
precisă — la oameni, fapte 
si mentalități din propria 
unitate economică. Efortul 
pentru a depăși aceste ne
ajunsuri — care nu știrbesc 
valoarea inițiativei ieșe
ne — merită să fie tă
cut pentru a spori forța de 
convingere, eficienta pa
noului epigramistilor meta- 
lurgisti. (Silviu Achim).

„In sprijinul producției"
în scopul asigurării unei 

cit mai temeinice informări 
politice a comuniștilor, a 
uteciștilor, a celor mai 
largi categorii de cetățeni, 
Comitetul orășenesc de 
partid Medgidia, județul 
Constanța, a organizat un 
schunb de experiență pe 
această temă, cu participa
rea secretarilor comitete
lor de partid, al organiza
țiilor de bază subordonate 
comitetului orășenesc, a 
numeroși lectori și propa
gandiști. Au fost prezen
tate și supuse apoi discu
ției două asemenea infor
mări politice, realizîndu-se 
un instructaj cu privire la 
organizarea și urmărirea 
tinerii lor în fiecare or
ganizație de bază, în or
ganizațiile U.T.C. și de sin
dicat. Totodată, a fost

clarificat un șir de pro
bleme, stabilindu-se ca in
formările politice să nu se 
rezume la simpla trecere 
în revistă a evenimentelor 
interne și internaționale, 
ci să le și evidențieze sem
nificația, oprindu-se, de a- 
semenea, asupra hotărîri- 
lor de actualitate ale or
ganelor de partid județene, 
orășenești, cit și ale orga
nizației respective. Cu a- 
celași prilej, comitetul oră
șenesc de partid a repar
tizat unor organizații cu 
posibilități mai restrînse 
— de pildă, celor de la 
întreprinderea de apă și 
canal. I.R.E.C., I.R.I.C.-
D.C.A., ca și organizațiilor 
de bază din cartiere — 
propagandiști In măsură 
să asigure ținerea la un 
nivel corespunzător a in-

Sub acest generic a fost 
prezentat noul scurt-me- 
traj realizat de sectorul 
muncă politică de masă al 
Comitetului municipal de 
partid din Mediaș și pre
zentat în premieră, zilele 
trecute, Ia Casa de 
a. sindicatelor din 
tate. Filmul redă 
numeroase forme 
loace ale muncii 
de masă inițiate și

cultură 
locali- 

sintetie 
și mij- 
politice 
puse in

Munca 
în rindul

Secretari de partid, ca
dre cu munci de răspun
dere, precum și angajați 
din întreprinderile orașu
lui Cimpulung Muscel care 
locuiesc la sate au luat

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

RĂSPUNDEREA PREZENTULUI FAȚĂ DE VIITOR

Pentru liniștea și aerul
Cu toată dezvoltarea impetuoasă — 

industrială, urbanistică și edilitar-» 
gospodărească — din ultimele trei 
decenii, Bucureștiul continuă să fie 
un oraș cu atmosferă bună, sănătoa
să. în ultimii ani s-au luat măsuri 
hotărîte pentru zonarea industriilor, 
pentru aplicarea unor soluții mai e- 
ficiente în domeniul sistematizării și 
construcțiilor de tot felul. Capitala 
patriei noastre este avantajată și de 
poziția ei geografică, fiind situată în-» 
tr-o zonă de cimpie bine ventilată 
de curenții de aer aproape perma- 
nenți. Cu toate acestea, există încă 
surse poluante — pulberi, zgomote, 
mirosuri, gaze de eșapament — mai 
ales în anumite cartiere.

— în ultima săptămînă a lunii au
gust din acest an am avut în zona 
Capitalei condiții atmosferice specia
le. A foșt o perioadă de inversie teri 
mică și calm atmosferic — ne spune 
tovarășul dr. Vasile Frunză, de la 
Centrul sanitar antiepidemic. Aceas
tă perioadă a prilejuit o reinventa- 
riere a principa
lelor surse poten
țiale de poluare 
a atmosferei. Pen
tru asanarea lor, 
Comisia pentru 
protecția mediu
lui de pe lin
gă Consiliul popu
lar al municipiu
lui București și Centrul sanitar anti
epidemic au elaborat in comun un 
plan de asanare a surselor respecti
ve, cu măsuri imediate și de per
spectivă, plan care a fost aprobat 
de Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

Deși a trecut puțin timp de atunci, 
în momentul de față se pot sublinia 
citeva rezultate încurajatoare. Pen
tru eliminarea surselor de mirosuri 
de la abator s-au etanșat bazinul de 
ape reziduale si platforma de de
șeuri, s-au betonat padocurile și s-a 
prevăzut tratarea continuă a aces
tora cu var cloros. Pentru viitor se 
preconizează o soluție radicală, de
finitivă. Dar pînă atunci, este ne
cesar să se manifeste mai mult spi
rit gospodăresc in interiorul acestei 
unități de către toți cei ce muncesc 
acolo. Pentru fabrica „S.Î.N.", insta
lațiile poluante sînt în curs de triere, 
ultima dintre ele avind termen 
31 decembrie. Producția curentă a 
început într-o altă zonă a țării. Pen
tru întreprinderea „Protan" s-a pre
văzut ca unitatea să-și desfășoare 
activitatea în condiții de salubritate, 
riguros controlată. Un plan mai am
plu de salubrizare prevede dezodori- 
zarea secției de prelucrare și rafi
nare a grăsimilor, de la fabrica „Ste
la" din zona bulevardului Ion Șulea. 
Soluții diferențiate s-au aplicat sau 
șe aplică și pentru alte unități.

Un amplu plan de măsuri urmă
rește asanarea, în timp, a tuturor 
celor circa 100 de surse de poluare 
a aerului, apei și solului, precum și 
de zgomot din Capitală. Cam două 
treimi dintre acestea au de pe acum 
programe de depoluare specifice pro
filului lor (dar a căror realizare se 
cere impulsionată), iar restul urmea
ză să și le alcătuiască în cursul a- 
nului viitor.

Fără îndoială, este un fapt pozi
tiv că s-au luat măsuri, că se văd și 
rezultate. Iată însă și citeva între
bări la care se așteaptă răspuns : 
De ce o unitate mare, cum e beto
niera din cartierul Titan, continuă, 
de ani de zile, să „betoneze" feres
trele cartierului pe o rază de 400—500 
de metri ? De ce fabrica „Acumula
torul" poluează vecinătățile ? (Ea se

MĂSURI, REZULTATE, 
PREOCUPĂRI 
IN CAPITALĂ

află și într-o zonă de grădinărit, ale 
cărei produse se desfac pe piețele 
Capitalei 1). Amîndouă unitățile au 
programe proprii de depoluare. Cum 
se aplică aceste programe ? Cum se 
măsoară debitele de nocivități 
emise ?

— Uneori — ne spune tovarășul 
inginer Constantin Ciucescu, secreta
rul comisiei pentru protecția mediu
lui și combaterea poluării în Capi
tală — ne aflăm în fața unui cerc 
vicios. După ce se stabilesc progra
me cu măsuri concrete, cei în cau
ză se angajează să le aplice, dar 
practic efectele nu se văd. Cit pri
vește betoniera amintită, în loc de 
măsuri eficiente, apar an de an noi 
capacități de producție, care funcțio
nează în condiții necorespunzătoare. 
Și la „Acumulatorul" măsurile efi
ciente se lasă așteptate. Nu dispu
nem de un aparat de control in sta
re să tragă de minecă, zi de zi, pe 
orice neglijent. Este nevoie ca fo
rurile tutelare, conducerile centrale

lor și întreprin
derilor să mani
feste mai multă 
răspundere pen
tru problemele 
depoluării, iar la 
nevoie să se a- 
plice sancțiuni 
pentru încălca
rea legii de pro- 

Pentru aceasta etecția mediului, 
nevoie și de o rețea de supraveghere 
care să indice în orice moment, pre
cis, nivelul de poluare, pentru a se 
putea interveni operativ.

— Dispunem în Capitală — arată 
dr. Șerban Stoicescu, de la Centrul 
sanitar antiepidemic — de trei punc
te permanente de orientare asupra 
gradului de poluare, care funcționea
ză cu mijloace clasice, avînd avan
tajul preciziei măsurătorilor, dar nu 
permit intervenții operative. în fie
care an studiem, prin puncte neper
manente, încă trei-patru zone indus
triale. Citeva unități de cercetare și 
producție, din subordinea unor mi
nistere, supraveghează și ele calita
tea aerului. Este necesară însă o su
praveghere continuă, dinamică și in
formațională la toate punctele mai 
importante de poluare a aerului.

Aceiași interlocutori ne-au de
monstrat că pentru realizarea aces
tui lucru e nevoie, in primul rind, 
de o mai mare preocupare din par
tea tuturor factorilor interesați. în 
esență, in domeniul aerului se im
pune o rezolvare in mod analog cu 
cea prevăzută în domeniul apelor, 
unde există obligativitatea legală a 
ținerii evidenței cantității și calității 
apelor uzate inainte și după epurare. 
Deci, fiecare unitate, prin laborato
rul propriu, trebuie să fie obligată 
să țină evidența cantitativă și ca
litativă a emisiunilor de pulberi’ și 
gaze, fapt care le va oferi date și 
informații asupra desfășurării corec
te a proceselor tehnologice, date și 
informații care constituie puncte de 
pornire spre noi perfecționări ale a- 
cestor procese. La rîndu-i. Centrul 
sanitar antiepidemic 
damenta activitatea 
supraveghere și pe 
de întreprinderile
care ar facilita intervenții mai ope
rative și verificări periodice. La a- 
ceasta s-ar adăuga modernizarea și 
perfecționarea sistemelor de măsu
rare și control proprii ale Centru
lui sanitar antiepidemic. Este una din 
soluțiile simple și eficiente menite 
să pună aerul Capitalei sub un con
trol ferm, exigent.

și-ar putea fun- 
sa de control și 
datele obținute 

respective, fapt

Al. PLAIEȘU

aplicare de organizațiile 
de partid în sprijinirea 
concretă a activității de 
producție. După difuzarea 
în marile unități econo
mice ale Mediașului, pro
blemele ridicate în film 
vor face obiectul unei dez
bateri cu toți factorii cu 
responsabilități în munca 
politică de masă din unită
țile și instituțiile medie- 
șene. (Al. Constantinescu).

politică 
navetiștilor

parte la o dezbatere orga
nizată de comitetul orășe
nesc de partid privind 
munca politică în rindul 
navetiștilor. A fost anali
zat modul în care s-a ac-

ționat pentru înfăptuirea 
programului de măsuri po
litice și 
stabilit cu 
în această 
tre biroul 
dețean de , ...... ,
S-a conturat cu acest pri
lej experiența valoroasă 
acumulată de organizațiile 
de partid, sindicat și 
U.T.C. de la întreprinderea 
mecanică Muscel, combina
tul de lianți, întreprinderea 
minieră. Lunar, ele depla
sează In comune formații 
artistice care prezintă 
spectacole interesante, În
fățișează comportarea în 
muncă, societate și familie 
a navetiștilor ; de aseme
nea, prin scrisori și tele
grame, ca și prin deplasa
rea la navetiști 
organizațiile 
conducerile 
lor țin un 
cu familiile
La gazetele ... ____  __
Aninoasa, Podeni, Lerești, 
Dragoslavele, Rucăr apar 
chipurile muncitorilor frun
tași, după cum sînt criti
cați și cei cu atitudini ori 
rezultate nesatisfăcătoare ; 
în autobuzele-navetă, an
gajați! sînt informați In 
mod sistematic cu privire 
la evenimentele interne 
externe. în același timp, 
dormitoarele minerilor, 
și ale constructorilor 
fost instalate difuzoare, _
fost procurate cărți, ziare 
și reviste, se organizează 
expuneri pe marginea unor 
importante documente de 
partid și a unor legi, lm- 
bogățindu-se informarea 
acestor categorii de anga
jați. Organizațiile comu
nale de partid, la rindu-le, 
îi antrenează pe muncitorii 
navetiști — electricieni, 
mecanici, instalatori, zi
dari etc. — să participe di
rect sau să acorde asis
tență tehnică la Înfăptui
rea -unor obiective edilițar- 
gospodărești. (Gheorghe 
Cîrstea).

acasă, 
de partid și 
intreprinderi- 

contact string 
din comune, 

de stradă din

și 
in 
ca 
au 
au

Mobilă rădăuțeană In marile magazine comerciale
Avansul substanțial cu care co

lectivul fabricii mixte de industrie 
locală din Rădăuți a îndeplinit pla
nul anual se va materializa pînă la 
finele lunii decembrie într-o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 50 milioane lei: mobilă, 
piese de schimb, confecții și mon
taj mobilier comercial. Consemnăm 
in cele ce urmează opiniile tovară
șului inginer Dîimitru Parsene, di
rectorul unității.

— Ca urmare a unor cereri su
plimentare, vom; realiza în acest an 
o producție de mobilier comer
cial peste sarcinile planificate în 
valoare de 6 milioane lei. în ultima 
vreme am produs, livrat și montat 
mobilierul ' ' __
„Unirea" și complexul de magazine 
„Bucur" din Capitală, pentru alte 
unități comerciale de la Țr. Măgu
rele, Constanța, Alexandria, Călă
rași, Bistrița, precum și din jude
țul Suceava.

Mă folosesc de prilejul care mi 
s-a oferit pentru a releva buna 
conlucrare cu Institutul de proiec
tări comerciale din București ; con-

la magazinul central

stituirea unor formațiuni de lucru 
ți specializarea lor, precum ți or
ganizarea a două brigăzi formate 
din lucrători cu Înaltă calificare, 
avînd misiunea să monteze mobi
lierul la fața locului in spațiile puse 
la dispoziție de beneficiar. Și incă 
un fapt. Odată cu diversificarea 
gamei de mobilier fabricat, specia
liștii noștri ;.ail posibilitatea să vină 
în sprijinul cerințelor Unor între
prinderi comerciale privind do
tarea corespunzătoare a unor spații 
mai 'mici, împreună cu spe
cialiști din Ministerul Comerțului 
Interior, am stabilit o serie de so
luții pentru mai buna adecvare a 
mobilierului la cerințele practicii 
comerciale moderne, pentru redu
cerea secțiunilor montanților meta
lici la rafturi, de înlocuire a poli
țelor din lemn și metal cu polițe 
din masă plastică și altele. (Gh. 
Parascan).

In fotografie: aspect din magazi
nul bucureștean „Unirea", cu mo

bilier executat la Râdâuțl
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Singiorz-bâi. Complexul sanatorial al sindicatelor

EDIFICII DE SĂNĂTATE,
INSTRUIRE Șl EDUCAȚIE

realizate de sindicate potrivit politicii 
partidului consacrate bunăstării omului

Urinare firească a dezvoltării in ritm înalt a economiei, se I 
gistrează, an de an, o continuă creștere a nivelului material și 
tural al oamenilor muncii — țelul suprem al politicii partidului și 
tulul nostru. De Ia un an la altul, statul alocă din bugetul său sume 
tot mai importante pentru dezvoltarea bazei materiale a invățămin- 
tului, culturii, sănătății, odihnei oamenilor muncii. în acest scop, pen
tru finanțarea acțiunilor social-culturale, in bugetul de stat pe 1976, 
de exemplu, este prevăzută suma de aproape 57 miliarde lei, cu peste 
5,3 miliarde lei mai mult decît în 1975.

La realizarea politicii partidului și statului In acest domeniu, 
contribuție importantă o aduc sindicatele, cea mai largă organizație 
masă a oamenilor muncii din țara noastră.

inre- 
cui- 

i sta-

o 
de

Grija pentru odihna și sănătatea 
omului muncii, pentru petrecerea 
plăcută și utilă a timpului său liber, 
pentru instruirea și educarea sa 
— reprezintă laturi importante ale 
preocupărilor sindicatelor din țara 
noastră. Sindicatele participă în mod 
nemijlocit la aplicarea politicii parti
dului in organizarea tratamentului 
balnear și a odihnei oamenilor mun
cii. Atît pentru tratament și odihnă, 
cit și pentru activitățile culturale, 
ele asigură în permanență lărgirea 
bazei materiale necesare — case de 
odihnă, complexe sanatoriale cu baze 
de tratament, cluburi, case de cul
tură etc. în fiecare an se alocă zeci 
și zeci de milioane de lei din fondu
rile sindicatelor. Numai în acest an, 
prin sindicate s-au trimis la trata
ment și odihnă circa 560 mii de oa
meni ai muncii, care au petrecut mai 
bine de 8.5 milioane zile in stațiunile 
balneoclimatice. în același cadru de 
preocupări se situează și trimiterea 
prin sindicate, împreună cu Ministerul 
Educației și învățămîntului, a peste 
48 000 de copii în tabăra de la Nă
vodari. Merită subliniat că, în me
die, 50 la sută din cheltuielile nece
sitate de tratamentul balnear și odih
nă sînt finanțate din bugetul asigu
rărilor sociale de statjjj costul bile-» 
telor de trimitere fiind suportat nu
mai parțial de oamenii muncii, in 
mod echitabil, în funcție de nivelul 
retribuției. întreținerea copiilor in 
tabăra de la Năvodari este în între
gime finanțată de sindicate. Pentru 
anul viitor, numărul celor ce vor fi 
trimiși Ia tratament și odihnă prin 
sindicate 
persoane, 
milioane 
complexe 
pitorești stațiuni ale țării.

va spori la 620 de mii de 
Ei își vor petrece peste 9,6 
zile în case de odihnă și 
sanatoriale, din cele mai

deSindicatele dispun In prezent 
sanatorii proprii construite și admi
nistrate de ele in folosul oamenilor 
muncii cu o bază de tratament mo
dernă și bine dotată pentru afecțiuni 
reumatismale, digestive, cardiovascu
lare și altele, Se depun eforturi pen
tru extinderea continuă a bazei ma
teriale proprii de tratament și odihnă, 
în 1976 s-a terminat și dat în folo
sință un complex cu 340 locuri la 
Eforie Nord, și in zilele următoare 
se finalizează un complex sanatorial 
cu 500 locuri la Felix, s-a amena
jat baza de tratament în aer liber 
pe malul lacului Amara. Au continuat 
lucrările de construcție la comple
xele sanatoriale de Ia Covasna (500 
locuri), Herculane (1100 locuri) și vor 
Începe anul viitor la complexele de 
la Olănești (1 000 locuri), Govora (500) 
și Predeal (350). De asemenea, în de
corul feeric al munților, în zona ma
rilor lucrări hidrotehnice de pe Lo
tru, Începe transformarea ansamblu
rilor de construcții ale fostelor șan
tiere de la Voineasa și Vidra in sta
țiuni de odihnă și cură balneară cu 
o capacitate de 3 500 de locuri. Nu
mai pentru amenajarea obiectivelor 
de pe Lot.ru sînt prevăzute investiții 
de 85 milioane lei.

Sindicatele construiesc din fonduri 
ptoprll și alte obiective s6cial-cultu- 
râie. Printre altele, s-au dat în folo
sință, in acest an, creșe-grădinițe de 
cite 300—340 de locuri la Arad, Boto
șani, Brașov, Sf. Gheorghe, R. Sărat. 
Mediaș, București. Ele au fost astfel 
concepute, Incit în funcție de solici
tare, de numărul și vîrsta copiilor, o 
parte mai mare sau mai mică a clă
dirilor respective să fie folosită în- 
tr-un scop sau altul. Sînt cunoscute, 
îndeosebi, prin prisma activităților 
desfășurate, casele de cultură ale sin
dicatelor din Bacău, Suceava. Tulcea, 
Oradea, Ploiești și altele. Continuă 
înzestrarea centrelor mai importante 
cu asemenea edificii, avînd săli de 
600—800 locuri și anexe pentru dife
rite activități culturale, iar a celor
lalte localități muncitorești și plat
forme industriale, cu cluburi avînd 
săli cu 400 de locuri. Astfel, în acest 
an s-a terminat construirea caselor 
de cultură de la Alba Iulia și Călan, 
și s-au continuat lucrările de con
strucție la cluburile de la Copșa Mică, 
întreprinderea de confecții București 
și altele. De asemenea, au început 
sau va începe în curind construcția 
unor noi case de cultură și clu
buri la Constanța, Satu Mare, Bra
șov, Miercurea Ciuc, Medgidia și al
tele. Numai in 1977 investițiile pre
văzute din fondurile sindicatelor în 
obiective social-culturale însumează 
peste 160 milioane lei.

B. MAXIMILIAN

Cu doi ani în urmă, trăind bucuria 
obținerii unui titlu de localitate frun
tașă pe țară în acțiunea de gospodă
rire și înfrumusețare, Victor Gîrtone, 
primarul comunei Poarta Albă, din 
județul Constanța, era totuși frămân
tat de unele neajunsuri pe care nu 
se ferea să le împărtășească nici co
laboratorilor săi. „V-ați uitat oare 
vreodată, sîmbătă seara și duminica, 
pe străzile și prin spațiile verzi, să 
vedeți ce se întimplă?'' 
bat el pe cei care-și 
de bucuria premiului 

în zilele următoare, 
petat întrebarea, 
dar răspunsurile “ 
pe care le-a pri
mit au fost ges
turi 
rire. 
deau 
mal 
șoseaua era plină 
de tineri, că era 
mai mare aglo
merație la bufet __ ______
cultural, că spațiile verzi tindeau să 
se transforme în ceea ce fuseseră 
altădată, adică maidane cu bălării.

Așa a fost luată în discuție pro
blema organizării timpului liber al 
tineretului. Au fost invitați tinerii 
care știau să cinte la diferite instru
mente (și erau destui). S-a înființat 
o orchestră, care a rezolvat „funda
lul muzical" al reuniunilor și serilor 
distractive, precum și al spectacole
lor care se prezintă, de atunci, cu 
regularitate.

Un teren viran din marginea sa
tului — mai precis, o groapă în care 
se făcuse cîndva cărămidă — a fost 
transformat, prin munca voluntară a 
tinerilor, într-o cochetă bază sporti
vă. S-a înființat și o echipă de fot
bal, al cărui susținător înfocat este 
insuși primarul. „Slăbiciunea" lui 
aduce acum pe stadion toată sufla
rea satului Pentru că echipa „Glo- 
ria-Poarta Albă" joacă, începînd din 
acest campionat. în divizia „C“, iar 
alți zeci și zeci de tineri și copii 
practică și alte discipline sportive, 
aici desfășurindu-se, ceea ce numim, 
sport de masă.

— Ca la oraș — ne spune prima-

— i-a intre- 
frecau palmele 
obținut, 
primarul a re-

rul, bucuros că și în anul trecut co
muna lor a mai obținut o mențiune 
pe țară în întrecerea patriotică, pen
tru că intre timp a mai fost dat in 
folosință un dispensar modern, că 
proiectanții de la sistematizare au 
terminat parcelarea a 400 de tere
nuri pentru construcții de locuințe 
pe care urmează să se ridice primele 
clădiri cu etaj...

...Privind clădirea impunătoare a 
magazinului universal din satul Du
năreni, care aparține de comuna Ali- 
manu, mă gindeam să-i cer părerea 
primarului comunei dacă nu cumva

comenzi. Gestionarul de Ia raionul 
de confecții și tricotaje ne dă noi a- 
mănunte :

— Cu ani în urmă, vindeam mai 
mult „metraj", oamenii aveau mai 
puțini bani și Ii se părea mai ieftin. 
Acum, confecțiile merg juma’-juma’ 
cu țesăturile.

— N-avem de ce ne plinge de ma
gazin, și nici magazinul de cumpă
rători — ne spune Ion Eniu. Ne- 
cazu-i altul : numai în satul nos
tru sînt vreo 80 de butelii de a- 
ragaz, dar nu se gîndește nimeni să 
rezolve problema transportului, oa-

de nedume- 
Unii nu ve- 
nimic anor- 
in faptul că

Sate în ambianță urbană
«

declt la căminul

ÎNSEMNĂRI DIN DOUĂ SATE CONSTĂNȚENE
construcția e cam exagerată, ca pro
porții, pentru un sat ca Dunăreni. 
Aglomerația dinăuntru însă ne-a fă
cut să punem altă întrebare :

— Ce se vinde în 
atîta lume ?

— De toate — ne-a 
Dan, primarul. De la 
cuie pînă la mobila __  ____

La rindul său, președintele coope
rativei comunale.de consum, Vasile 
Pasvangiu, ne-a spus că magazinul 
are plan de desfacere un sfert de mi
lion de lei pe lună și nu numai că 
se realizează, dar se și depășește.

Aș putea să vă enumăr citeva din 
sortimentele care se cer din ce în ce 
mai mult: frigidere, mașini de spă
lat, aspiratoare, televizoare. Dacă in 
’62, cînd s-a deschis magazinul, nu- 
mărai pe degete pe cei care cumpă
rau astfel de produse, acum, cum 
sosesc in magazin, cum dispar.

— Dar mobilă unde vindeți, că 
magazin nu se vede ?

— O vindem după catalog. Vine 
mul, cere o garnitură, noi îi arătăm 
catalogul, el iși alege. îi spunem pre
țul, face comanda șl intr-o săptămî- 
nă o are acasă Acum, cînd e vre
mea nunților, avem o mulțime de

magazin, de e
răspuns Hristu 
ața de cusut și 
cea mai bună.

ne
în
o-

menii pierzîndu-și mult timp de po
mană. Apoi, in comună sînt pe pu
țin 500 de televizoare, dar pentru 
orice defecțiune trebuie să bați dru
mul Ia Cernavodă, cale de 40 de ki
lometri.

— Așa e, au dreptate oamenii — 
încuviințează primarul. Avem multe 
de făcut și de rezolvat, chiar și a- 
ceastă problemă a înființării unui a- 
telier de reparații radio, televizoare, 
în general mașini electrocasnice. 
Pină acum am rezolvat alimentarea 
cu apă, am tras 24 km de conductă 
în toate satele. Pe toate ulițele avem 
robinete, cei mai mulți și-au „adus" 
conducta în curte și chiar în casă, 
astfel că au apărut la Nicolae Coman 
și la alții băi în faianță șl căzi. Ca 
la bloc. Acum amenajăm drumurile, 
cărăm piatră din carieră și le mo
dernizăm. în plus, au Început să 
apară în sate și mașini mici, pro
prietate personală, plus motociclete, 
iar oamenii participă cu dragă ini
mă, prin contribuție patriotică, la 
acțiunile primăriei. Chiar acum, aici, 
la Dunăreni, avem în lucru 3 km de 
străzi.

— Dar cu atelierul de reparații 
eum rămine 7

— Pentru început, am calificat 
băiat din sat, iar cooperativa 
mează să-i pună la dispoziție o 
căpere și sculele necesare.

...Străbatem ulița principală a ... 
tului. Notăm, în treacăt, că Ia ate
lierul de croitorie al cooperativei 
meșterul Ion Tudor abia poate face 
față comenzilor, că în sat mai există 
un magazin alimentar cu autoser
vire, ba chiar și o cofetărie.

— Oamenii noștri sînt prea ocu
pați cu treburile cîmpului ca să mai 
piardă timpul pe la oraș după cum
părături sau reparații. Vor să aibă 

totul la dispoziție 
și e dreptul lor, 
continuă prima
rul. De cîțiva ani. 
de cînd valoarea 
normei convențio
nale la C.A.P. e 
de 40—50 de lei, 
de cind noile 
plantații ds vii au 
intrat pe rod, ni

meni nu mai lipsește de la mun
că. Nici tinerii nu mai vor să 
plece musai la oraș ca mai înainte. 
O treime din forța de muncă de 
la C.A.P. o formează acum tinerii. 
Chiar dacă se duc la școală, se în
torc in sat să-și facă meseria : trac
torist, șofer, tehnician. Contabilul 
primăriei, care este și mandatar 
C.E.C., poate să vă spună că 80 la 
sută din familiile din comună sint 
depunătoare permanente pe librete. 
De pildă, Vasile Popescu, șef de e- 
chipă, a ciștigat anul trecut de la 
cooperativă 30 000 de lei, soția lui 
încă vreo 15 000 de lei... Așa că oa
menii nu mai umblă toată ziua, 
bună ziua, pe la oraș. își au orașul 
în sat.

Printre cele cîteva localități rurale 
din județul Constanța, prevăzute să 
devină orașe în perspectivă, nu figu
rează și nici nu vor figura, probabil, 
niciodată, nici Poarta Albă, nici 
Dunăreni. Dar locuitorii lor, ca și ai 
multor 
creează 
bană !

un 
ur- 
tn-
sa-

altor localități rurale își 
de pe acum ambianță ur

George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii"

Lot.ru
comunale.de
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

mulate cu prilejul unor analize si
milare, desfășurate în cursul lunii 
trecute în Capitală în cadrul unor 
vizite de lucru.

în prima parte a vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a exa
minat noile propuneri formulate de 
specialiști pentru ieftinirea con
strucțiilor industriale, agrozooteh
nice și a unor lucrări hidro
tehnice și de îmbunătățiri fun
ciare. Ele sînt ilustrate în ex
poziție printr-o serie de pre
fabricate și materiale noi sau 
aflate încă în fază de prototip, 
machete ale unor construcții-tip 
cu diferite destinații asamblate din 
asemenea elemente constructive, 
precum și schițe privind tehnolo
giile și procedeele adecvate de 
realizare. Rețin atenția în mod 
deosebit elementele de fundație, 
zidurile și pereții portanți, plan- 
șeele, grinzile și alte produse- 
tip pe diferite genuri de construc
ție, reînnoite și reproiectate în 
așa fel încît să reclame un con
sum sensibil micșorat de materiale 
în condițiile menținerii rezistenței 
și sporirii funcționalității lor. Este 
subliniat faptul că la realizarea 
acestor produse s-au folosit cu 
precădere materii prime mai ief
tine, așa cum a indicat secretarul 
general al partidului, că ele se 
înscriu în limitele unor norme de 
consumuri îmbunătățite și prezin
tă în același timp însușiri func
ționale mai bune. Trezesc, de ase
menea, interesul o serie de solu

□ ■■■bhbbsb

Ritm înalt de lucru, economii. calitate Bunii gospodari
Anul acesta, agricultura a beneficiat de importante fonduri de in

vestiții pentru construirea de noi complexe și ferme zootehnice, capa
cități pentru prelucrarea și depozitarea produselor vegetale, amenajari 
pentru irigații ș.a. Finalizarea acestor obiective, la termen sau in 
avans, răspunde unor cerințe imperioase pentru creșterea producției 
agricole. Este firesc deci, ca, acum cind a rămas mai puțin de o lună 
pină la finele anului, să prezentăm stadiul realizărilor pe șantiere de 
investiții din agricultură, problemele care se pun în legătură cu înfăp
tuirea planului în acest domeniu. Pentru aceasta ne-am adresat to
varășului Ion RUȘINARU, președintele Băncii pentru agricul
tură și industrie alimentară, care ne-a relatat :

— în 11 luni din acest an au fost 
integrate în circuitul economic 85 o- 
biective agricole importante. Este 
vorba, îndeosebi, de amenajări pen
tru irigații ce însumează peste 
218 000 hectare, complexe și ferme 
pentru creșterea taurinelor cu o ca
pacitate totală de aproape 8 000 
locuri, complexe avicole ce vor spori 
cu peste 688 000 locuri baza materia
lă a acestui sector, fabrici pentru 
producerea nutrețurilor concentrate, 
întreprinderi și secții pentru prelu
crarea produselor agrozootehnice ; 
totodată, au fost înființate noi plan
tații de vii și livezi intensive și au 
fost întreprinse importante acțiuni 
pentru mecanizarea agriculturii ș.a. 
La acestea se adaugă un mare număr 
de grajduri pentru animale și lucrări 
de hidroameliorații executate cu for
țele proprii ale cooperativelor agri
cole. Multe din aceste obiective și-au 
făcut debutul productiv cu avansuri 
substanțiale față de prevederile din 
grafice. Și aș aminti, în primul rînd, 
ingrășătoriile de taurine de la Cora
bia și Smirdan-Galați, ferma de vaci 
Ivești-Galați, instalația de uscat fu
raje Iernut-Mureș ș.a. Volumul total 
al fondurilor fixe puse in funcțiune, 
pînă la finele lunii noiembrie a a- 
cestui an, se ridică la peste 16 mili
arde Iei.

în pofida rezultatelor bune ce ca
racterizează activitatea de investiții 
din agricultură in acest an, trebuie 
să spunem însă că sint și șantiere 
unde nici activitatea și nici realiză
rile nu corespund posibilităților 
reale de care dispun constructorii și 
beneficiarii. Sînt județe — Caraș-Se- 
verin, Gorj, Argeș, Dolj și Satu 
Mare — unde, cu toate că s-au luat 
măsuri pentru asigurarea documen
tațiilor, utilajelor tehnologice și ma
terialelor. realizările pe 11 luni abia 
depășesc 80 la sută din prevederi. 
Am ținut să fac aceste precizări în- 
trucît, de regulă, județele amintite 
sînt și cele care, la fiecare început 
de an, se plîng că nu dispun de su
ficiente fonduri de investiții, dar 
după ce le primesc nu le folosesc sau 
le imobilizează în lucrări netermina
te, care aduc serioase prejudicii eco
nomiei naționale.

— Ce anume considerați că este 
necesar să întreprindă constructorii. 

ții aflate în curs de experimentare 
privind fabricarea unor materiale 
noi, elaborate de specialiștii in 
hidrotehnică, menite să le înlocu
iască pe cele tradiționale, mai 
scumpe, la lucrările de aducțiuni 
și canalizări de ape.

Apreciind, în ansamblu, efortu
rile depuse de proiectanți și arhi- 
tecți pentru realizarea unor ele
mente de construcție industriale 
mai simple, mai eficiente, mai pu
țin costisitoare, secretarul general 
al partidului a considerat, toto
dată, că unele din prototipurile 
prezentate sînt încă supradimen
sionate, cerînd să se continue șl 
să se aprofundeze studiile și cer
cetările în acest domeniu. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
introducerea cît mai urgentă în 
producție a acelor elemente care 
se înscriu în normele și exi
gențele impuse în acest domeniu, 
urmînd ca, în cîteva luni, specia
liștii să prezinte o serie de noi so
luții constructive, bazate pe matev 
riale ușoare, pe materiile prime de 
care dispunem. Atenția deosebită 
față de problemele reducerii con
sumurilor de materiale și a costu
lui construcțiilor, în condițiile spo
ririi gradului de eficiență, de re
zistență și ale îmbunătățirii aspec
tului estetic este ilustrată și de ho
tărârea de a se organiza anual ex
poziții pe acest profil, care să re
flecte modul în care cercetarea ro
mânească merge și în domeniul 
respectiv în pas cu tendințele ac
tuale pe plan mondial. In acest 
context, secretarul general al parti

beneficiarii, proiectanții și furnizorii 
de utilaje pentru intensificarea rit
mului de construcții și montaj, pen
tru recuperarea restanțelor și pune
rea în funcțiune la termen a capaci
tăților planificate ?

— Este vorba, în primul rînd, de 
concentrarea tuturor forțelor pentru 
finalizarea obiectivelor aflate in 
construcție și, îndeosebi, acolo unde 

Cerințe de stringentă actualitate 
ale realizării planului de investiții 

in agricultură
lucrările sînt rămase în urmă, astfel 
incit planul de investiții pe acest an 
și mai ales cel de punere în func
țiune să poată fi realizate în bune 
condiții. întrucît lucrările agricole 
de toamnă practic s-au încheiat, cea 
mai mare parte din forța de muncă 
disponibilă de la sate trebuie îndrep
tată acum spre această activitate, 
pentru a se accelera ritmul lucrărilor, 
îndeplinirea planului de investi
ții pe acest an în agricultură 
trebuie să constituie o proble
mă capitală pentru Ministerul Agri
culturii, pentru unitățile din subordi
ne, iar nerealizările de pină acum să 
reprezinte sarcină de plan pentru 
săptămînile viitoare. Există însă și 
obiective, cum sint comolexele pen
tru creșterea și ingrășarea porcilor 
din județele Alba, Caraș-Severin și 
Gorj, amenajările piscicole Ivancea- 
Sărături și Piatra Călcată din jude
țul Tulcea, unele lucrări de nivelare 
in sistemul de irigații Sadova-Cora- 
bia, serele de la Galați și Borzești 
din Bacău, abatoarele de păsări Bra
șov și Crevedia din Ilfov ș.a., pentru 
care Ministerul Agriculturii nu a a- 
sigurat nici pină in prezent docu
mentațiile tehnico-economice, cu 
toate că acestea aveau termene de 
începere a lucrărilor trimestrele II 
și III ale anului curent. In această 

dului a subliniat necesitatea per
fecționării continue a activității 
de cercetare și proiectare, care tre
buie înțeleasă ca o acțiune perma
nentă. Soluțiile prezentate nu tre
buie considerate a fi realizate o 
dată pentru totdeauna, sînt nece
sare continua lor îmbunătățire, 
promovarea consecventă a noului 
în toate sectoarele construcției e- 
conomico-sociale, aplicarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

in cadrul expoziției, un loc a- 
parte l-au ocupat noile soluții con
structive din domeniul transportu
rilor, care se remarcă prin conți
nutul redus de oțel și ciment. Au 
fost prezentate, între altele, ziduri 
din piatră brută pentru susținerea 
și sprijinirea terasamentelor, îm
brăcăminte asfaltică ușoară pentru 
fundațiile rutiere, machete de pa
saje denivelate cu suprastructuri 
din grinzi cu goluri, elemente de 
automatizare feroviară cu consu
muri scăzute de alamă și cupru. Un 
viu interes a stîmit prezentarea u- 
nui scut mecanizat pentru execu
ția tunelurilor de cale ferată. Cu a- 
jutorul acestui agregat, a cărui vi
teză de lucru ajunge pînă la 5 me
tri în 24 de ore, costul construcției 
tunelurilor va fi mult diminuat, în 
condițiile unor consumuri mate
riale și de manoperă simțitor re
duse.

Ca și în vizitele precedente de 
lucru, precum și cu prilejul anali
zelor anterioare, o atenție deosebi
tă a acordat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu construcțiilor de locu
ințe, atenție care a determinat, așa 
cum reflectă expoziția vizitată, o 
schimbare de fond în concepția 
specialiștilor care lucrează în a- 
cest domeniu. Sînt reunite aici re
zultatele preocupărilor conjugate 
ale cercetării, proiectării și ale 
constructorilor pentru materializa
rea indicațiilor privind sporirea 
gradului de confort și aspectului 
exterior și interior, ridicarea gra
dului de industrializare a realiză
rii blocurilor de locuințe, folosirea 
unor materiale noi, a unor finisa
je superioare. Apartamentele cu 
1-4 camere prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, unele dintre 
ele gata mobilate, cu piese adap
tate la dimensiunile și stilul con
strucției, se disting prin spații uti
le sporite, prin creșterea nivelului 
de confort. Finisajele noi, cu as
pect plăcut, ușor de întreținut, au 
înlocuit în bună parte pe cele tra
diționale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a declarat satisfăcut 
de modul cum s-au transpus în 
viață indicațiile date în acest do
meniu, cerînd, totodată-, proiectan- 
ților și constructorilor ca aceste 
îmbunătățiri reale să nu rămînă 
doar în cadrul expoziției, să fie 
prezentate cetățenilor, care să-și 
poată spune părerile și formula su
gestiile. Constructorii trebuie să 
înțeleagă că repetatele critici ce li 
s-au adus, nemulțumirile locatari
lor privind finisajul apartamente
lor sînt pe deplin îndreptățite. Să 
se pună capăt definitiv acestei pro
bleme, să se predea cetățenilor că
minul lor cît mai frumos, cît mai

ordine de idei se ridică și problema 
perfectării documentațiilor pentru 
unele obiective cuprinse în planul pe 
acest an în județele Alba, Arad, Bu
zău, Bistrița-Năsăud ș.a., obiective 
ce urmează să fie construite de aso
ciațiile intercooperatiste. Este nece
sar, de asemenea, ca uzinele furni
zoare cu restanțe mari la livrări, ca 
întreprinderea „Independența" din 
Sibiu, întreprinderea de utilaj teh
nologic Buzău, întreprinderea de uti
laj chimic București și altele, să spri
jine intens eforturile constructorilor, 
prin expedierea urgentă a utilajelor 
respective.

Date fiind implicațiile pe care Ie 
are în producție funcționarea neco
respunzătoare a unui obiectiv sau 
altul, este necesar ca Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare 
să ia măsuri energice pentru ca noile 

obiective de investiții să se recepțio
neze potrivit prevederilor legale, cu 
înaltă exigență, fără nici un rabat 
față de calitatea lucrărilor și față 
de performanțele la care trebuie să 
ajungă în faza de probe tehnologice 
investiția respectivă. Subliniem aceas
tă cerință întrucit unii titulari de in
vestiții practică încă sistemul de a 
raporta darea în exploatare a unor 
capacități înainte de a se fi efectuat 
recepția lucrărilor, numai pe bază de 
procese-verbale de predare și primire 
încheiate între constructori și bene
ficiari. Astfel, la Departamentul de 
îmbunătățiri funciare. din totalul 
amenajărilor pentru irigații predate 
beneficiarilor în 11 luni ale anului, 
au fost recepționate definitiv nu
mai 19.7 mii ha. în același mod au 
fost „declarate" ca puse în func
țiune capacitățile de producție de la 
complexul avicol Bacău, abatoarele 
de păsări din Bocșa, județul Caraș- 
Severin, și Dumbrăvița, județul Ti
miș. Or, ca urmare a unor aseme
nea practici sau recepții superficiale, 
de la raportarea punerii în funcțiune 
a anumitor obiective și pînă la atin
gerea indicatorilor tehnico-economici 
proiectați trec, adeseori, ani de zile.

— Una din sarcinile majore puse 
de conducerea partidului in fața 
proiectanților, constructorilor și be- 

bine finisat — a accentuat secre
tarul general al partidului.

în spiritul deosebitei griji pe 
care o manifestă permanent pen
tru ansamblul problemelor legate 
de nivelul de trai, material și spi
ritual, al oamenilor muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exami
nat, în expoziție, numeroasele ma
chete de edificii social-culturale, 
concepute într-o manieră nouă, 
modernă, rod al gîndirii creatoare 
a proiectanților din întreaga țară : 
școli și grădinițe de copii, cămine 
pentru nefamiliști, cămine studen
țești, săli de sport, cămine cul
turale, cinematografe, policlinici 
și dispensare. Și aici secreta
rul general al partidului a insistat 
asupra sporirii gradului de func
ționalitate al edificiilor, eliminării 
monotoniei construcțiilor, adaptării 
proiectelor-tip potrivit zonelor ță
rii și tradițiilor locale.

într-un alt sector expozițional a 
fost examinat un proiect de clădire 
administrativă, remarcat prin 
funcționalitatea deosebită a mobi
lierului și dispunerea lui în spa
țiu, prin simplitatea și eficiența 
construcției.

Un sector al expoziției prezintă 
diverse utilaje și unelte de mică 
și mare mecanizare a activității pe 
șantiere, menite să ducă la crește
rea productivității, la reducerea 
duratei de execuție a construcții
lor, a cheltuielilor de investiții.

Întreaga expoziție a fost con
cepută de specialiști ca un cadru 
de confruntare de noi idei crea
toare, într-o sferă de cel mai larg 
interes pentru construcția econo
mică și socială. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat această ac
țiune ca o bază bună de realizări 
ce trebuie sintetizate într-un pro
gram unic, cu termene concrete de 
aplicare. Este, de asemenea, im
perios necesară elaborarea ime
diată a unui program de mecani
zare a lucrărilor pe șantiere, ca și 
a unui program de sporire a pro
ductivității muncii în activitatea 
de construcții. Mai cu seamă în 
acest domeniu — a apreciat secre
tarul general al partidului — tre
buie să obținem o mare reducere 
a duratei de construcție, o creștere 
de cîteva ori a productivității fi
zice, nu numai valorice, ca să ne 
putem compara cu indicatorii a- 
tinși în țările avansate economic.

Adresînd factorilor de răspun
dere din ministere, proiectanților, 
arhitecților, constructorilor îndem
nul de a-și concentra în conti
nuare eforturile și puterea de 
creație pentru sporirea gradului de 
industrializare a lucrărilor pe șan
tiere, pentru elaborarea unor so
luții constructive și tehnologii me
reu noi, mai eficiente, mai moder
ne, pentru reducerea consumurilor 
și introducerea unor materiale cu în
sușiri superioare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat că analiza 
acestei problematici majore va 
continua sistematic, pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a amplului program de investiții 
economico-sociale prevăzute de 
cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice.

neficiarilor de investiții constă In 
adoptarea unor soluții constructive 
mai economice, cu consumuri mai re
duse de materiale, în primul rînd de 
ciment și de metal. Ce s-a întreprins 
în acest sens pe șantierele noilor 
obiective agricole ?

— Agricultura este un domeniu 
unde problema reducerii consumuri
lor materiale, găsirea unor soluții 
mai simple și economice în construi
rea obiectivelor de investiții se ridi
că mai mult ca in oricare altă ra
mură. Cu toate acțiunile întreprinse 
în ultimul timp, se execută încă 
construcții supradimensionate, cos
tisitoare. In loc să se pună accentul 
pe dotarea tehnologică și mecaniza
rea proceselor de producție, pe folo
sirea materialelor locale, se execută, 
in continuare, construcții mari, cu 
un consum exagerat de ciment și 
metal și care, de fapt, nici nu asi
gură o funcționalitate corespunză
toare proceselor de producție. Am 
putea spune că nu există domeniu în 
agricultură unde să nu se pună pro
blema îmbunătățirii soluțiilor con
structive.

Rezultatele obținute pînă acum de 
unitățile Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, în traducerea 
în viață a sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. ai 
P.C.R. din 21 septembrie a.c. consa
crată activității in domeniul pro
iectării și construcțiilor, s-au concre
tizat în economii la investiții care 
au însumat peste 140 milioane lei, 
din care trebuie reținut că s-au re
dus consumurile cu 12 000 tone ci
ment și peste 2 200 tone oțel. Dar, 
pentru ca această acțiune de econo
misire a fondurilor de investiții să 
fie continuată cu rezultate bune, sînt 
necesare îmbunătățirea conlucrării 
dintre proiectanți, beneficiari și con
structori, intensificarea legăturii ne
mijlocite dintre aceștia și șantiere. 
De asemenea, trebuie ridicată calita
tea proiectelor de execuție, trebuie 
asigurată o asistență tehnică susți
nută din partea titularilor de inves
tiții. O răspundere deosebită in a- 
cest sens revine și organelor banca
re, întrucît trebuie să dea dovadă de 
mai multă exigență la avizarea 
documentațiilor tehnico-economice. 
In lumina sarcinilor subliniate la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie a.c., pe întreaga filieră — de 
la proiectant, beneficiar, constructor 
și furnizor de utilaje — trebuie să se 
dea dovadă de ordine și disciplină, 
de deplină responsabilitate față de 
realizarea la termen, cu costuri mai 
reduse și cu înaltă eficiență a obiec
tivelor de investiții din agricultură.

Convorbire realizată de
Iosif POP

așteaptă noul an cu optimism
Cum se muncește în aceste zile 

într-o unitate care și-a îndeplinit 
planul anual ? Este vorba de între
prinderea „Electro-Argeș" din orașul 
Curtea de Argeș. Colectivul de aici 
și-a propus ca, pînă la sfîrșitul anu
lui, să realizeze o producție suplimen
tară în valoare de peste 20 milioane 
lei, ceea ce. în produse fizice, se 
materializează în 8 000 de aspiratoare, 
circa 4 000 de radiatoare, peste 3 500 
uscătoare de păr, 2 000 truse pentru 
mașini de găurit ș.a. Realizările sînt 
cu atît mai semnificative cu cit aces
te produse se încadrează în produc
ția de bunuri de larg consum, dome
niu în care sporirea și diversificarea 
continuă a sortimentelor se înscrie 
ca o sarcină de 
primă importanță 
stabilită de con
ducerea partidului 
și statului nostru 
— și aceasta con
comitent cu des
fășurarea ritmică 
a livrărilor de 
mărfuri către fon
dul pieței, într-o structură sortimen
tală bogată și de calitate cores
punzătoare.

— în aceste zile, cum ați putut 
vedea în secțiile de fabricație — 
menționa ing. Aurel Ilea, directorul 
întreprinderii — ritmul de producție 
este ridicat, situîndu-se la nivelul 
primei luni a anului viitor. Acest 
prim an al cincinalului a reprezen
tat pentru noi un an hotărîtor în 
formarea colectivului, dar mai ales 
în afirmarea întreprinderii noastre 
prin produsele pe care le realizează. 
Ne-am confruntat cu nenumărate 
probleme, pe care, pe parcurs, am 
reușit să le soluționăm. Greutățile 
începutului sînt inevitabile pentru 
orice unitate. Dacă anul trecut, în 
luna decembrie, eram puși în fața 
multor acțiuni nefinalizate, acum, in 
cea mai mare parte, ele sînt încheia
te, conturîndu-se cu precizie activi
tatea economică a întreprinderii în 
anul 1977.

— Ce înseamnă anul viitor pentru 
întreprinderea „Electro-Argeș" ?

— Față de anul acesta, sarcinile de 
producție in 1977 cresc cu peste 50 
la sută. în cea mai mare parte, 
această sporire are loc pe seama creș
terii productivității muncii. în acest 
sens a fost întocmit un program cu
prinzător de măsuri pentru mecani
zarea, modernizarea și automatiza
rea unor procese tehnologice. Aș 
aminti numai citeva dintre ele : bo- 

binarea automată a statoarelor și ro
toarelor ; modificarea completă a 
tehnologiei de fabricație a axelor ; 
automatizarea procesului tehnologic 
de împachetare ; la secția montaj 
vor fi reorganizate unele benzi și 
vor fi introduse loturi optime de fa
bricație, astfel încit încărcarea punc
telor de lucru să fie cît mai unifor
mă, obținîndu-se un randament ma
xim.

De altfel, aceste acțiuni au și de
marat. Luna decembrie poate fi con
siderată o lună hotărîtoare pentru 
bunul mers al activității de produc
ție pe anul 1977. Iată numai o sec
vență de muncă. La secția sculărie — 
considerată „inima" întreprinderii — 

La întreprinderea „Electro-Argeș“, de la concepție 
și programare pînă la desfacere, realizarea 
producției din 1977 este pregătită în detaliu

se construiesc scule și dispozitive 
pentru produsele ce vor fi realizate 
in anul viitor. Și nu oricum : la timp 
și de cea mai bună calitate. Oamenii 
acestei secții sint hotărîți să asigure 
celelalte sectoare productive cu tot 
ceea ce depinde de ei, pentru ca din 
primul schimb productiv de lucru al 
noului an activitatea să se desfășoa
re în cele mai bune condiții, în în
treaga întreprindere.

în aceeași direcție au acționat toate 
compartimentele economice și pro
ductive ale întreprinderii, care s-au 
preocupat ca, din timp, să fie rezol
vate toate problemele ce concură la 
obținerea unor rezultate economice 
superioare. Astfel, in domeniul acti
vității de concepție se remarcă o ac
tivitate susținută de creare a unei 
game sporite de produse. De la 17 
produse în acest an urmează ca, pînă 
la sfirșitul cincinalului, să se ajungă 
în această unitate Ia realizarea a 
peste 50 de produse.

— Experiența cîștigată pînă în 
prezent de sectorul de concepție al 
întreprinderii — preciza ing. Gheor- 
ghe Olteanu, constructor-șef — în 
acțiunile de modernizare a produse
lor, de îmbunătățire a fiabilității și 
calității acestora, de reducere a con
sumului de materiale, de încadrare 
in standardele internaționale pentru 
creșterea exportului, soldate cu re
zultate deosebite, ne permite ca în 
noul an să abordăm cu și mai multă 

îndrăzneală aceste probleme. Dacă în 
privința funcționalității produselor 
noastre succesele sint deosebite, nu 
același lucru îl putem spune și des
pre estetica lor. Va trebui să colabo
răm mai mult cu institutele de în- 
vățămint superior de specialitate, 
pentru ca designul produselor noas
tre să răspundă celor mai exigente 
cerințe. De asemenea, avem nevoie 
de sprijinul altor unități pentru asi
milarea unor materiale și subansam- 
ble ca : mase plastice cu caracteris
tici superioare și într-un sortiment, 
diversificat, întrerupătoare, mandri- 
ne, lagăre sinterizate ș.a.

O maximă atenție se acordă în în
treprindere asigurării bazei tehnico- 

materiale a pro- 
ducției anului 1977. 
în acest sens, tre
buie menționat că 
au fost întocmite 
programe concrete 
și detaliate de a- 
provizionare cu 
materii prime și 
materiale, conco

mitent cu acțiuni ferme de economi
sire a lor.

în contextul pregătirilor care se 
fac pentru producția anului 1977 se 
înscrie și activitatea de finalizare a 
contractelor de desfacere a produc
ției. Dacă, în acest moment, pentru 
aproape întreaga cantitate de produ
se planificată a fi realizată în noul 
an este asigurată desfacerea, acest 
fapt se datorează preocupării asidue 
a colectivului pentru o cît mal mare 
diversificare a producției și crește
rea calității ei.

Sînt meritorii preocupările colec
tivului unității argeșene in privința 
pregătirii producției anului viitor 
sub toate aspectele. Se cuvine pre
cizat că un rol important la soluțio
narea diferitelor probleme ce s-au 
ridicat în acest domeniu a avut și Cen
trala industrială de motoare și mate
riale electrotehnice, de care aparți
ne întreprinderea „Electro-Argeș". în 
timpul documentării noastre, direc
torul tehnic al centralei, ing. Andrei 
Dunduc, prezent în unitate, indica 
cu operativitate sarcini precise, sta
bilind împreună cu colectivul de aici 
căile concrete pentru rezolvarea 
punct cu punct a problemelor de 
care depinde desfășurarea în bune 
condiții a activității economice din 
această întreprindere în cel de-al 
doilea an al cincinalului.

Ing. Ion LAZAJt
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

împărțirea în stiluri a 
limbii comune este astăzi 
un lucru bine cunoscut și, 
cred, bine explicat. Pe de 
o parte avem stiluri pro
fesionale, justificate prin 
faptul că științele (și de 
altfel și meseriile) se a- 
profundează și se diferen
țiază neîncetat și, așa cum 
nimeni dintre noi nu e in 
stare să cunoască în a- 
mănunte toate profesiunile, 
nici vocabularul întrebuin
țat de acestea nu poate fi 
asimilat de toată lumea. 
Ne putem aștepta ca pe 
această cale să se ajungă 
la specializări tot mai 
adinei.

Există apoi stiluri provo
cate de diferențele de cul
tură. Cineva care și-a asi
milat cunoștințele gene
rale (în domeniul științific, 
artistic etc.) poate folosi 
mult mai mulți termeni 
tehnici decit unul fără 
știință de carte. Aici vom 
adăuga și educația lingvis
tică : mai sînt, ce e drept, 
tot mai puțini, compatrioți 
ai noștri care stîlcesc cu
vintele, de exemplu zic a 
tramversa în loc de a tra
versa sau fac greșeli de 
gramatică, bunăoară au
zim se vinde măsline în 
loc de se vind măsline, sau 
ce sint cu obiectele astea 
în loc de ce e cu obiectele 
astea. în această privință 
avem toate motivele să 
fim optimiști : în primul 
nnd generalizarea științei 
de carte, apoi a școlii me
dii și mai ales faptul că 
problemele limbii stîrnesc 
un atît de mare interes la 
publicul nostru, în sfîrșit 
inițiativele recente privi
toare la normarea limbii, 
dezbaterile din presă etc, 
ne fac să credem că gre
șelile provocate de incul
tură vor fi în viitor tot 
mai rare.

Mai rămîne o categorie 
de diferențe legate de po
ziția vorbitorului in socie-

țațe, de 
care este 
moment, 
sește, de 
altul, stiluri diferite, 
cuvinte întrebuințezi ade
sea cînd ții o cuvîntare în 
public, și mai ales în fața 
unui auditoriu de nivel 
înalt, decit cînd te găsești 
între prieteni, la un pahar 
de vin. Facem astfel dife
rența între stilul academic 
și cel familiar. Față de 
membrii familiei, te mul
țumești adesea cu frînturi

împrejurările în 
pus în fiecare 

Același om folo- 
la un moment la 

Alte

vorbesc de eliminarea din 
limbă a cuvintelor tradițio
nale ca a miilea, a cere, 
dori, înlocuite, unde nu 
potrivește, cu a servi, 
solicita, a prefera.

Să ne mai aducem 
minte că în trecut se au
zeau în mod curent, pe 
stradă. înjurături și alte 
obscenități, care astăzi, 
dacă n-au dispărut cu to
tul, sînt în orice caz mult 
mai rare. Ar fi bine să ne 
dăm osteneala de a le eli
mina definitiv. De aseme-

Casa de culturâ a sindicatelor din Pitești

Imagini din S. U. A

le-au luat nu-mi 
seama, dar fapt 

astăzi auzi pe stra-

ne aducem
Franțuzitele

aminte de 
Iui Costache

După eliberare, expresii
le de acest fel au dispărut,

, a 
se

Faca).
Dar vremea jargoanelor

pentru ca, spre marea mea
mirare, să reapară după

a a trecut și nu mai ser- vreo zece sau cincispre-
vește la nimic să ne răz- zece ani in gura tinerilor

a- boim cu ele. Au rămas și mai ales a copiilor. De
încă dăunătoare argourile. 
în principiu acestea sînt 
limbaje secrete, al căror 
rost este Să permită con
versația între oameni de 
același tip (de exemplu în
tre hoți), fără ca ascultăto
rii întîmplători să poată 
înțelege despre ce e vorba.

Limbajul străzii
de cuvinte sau chiar cu 
gesturi, inutilizabile în 
contactul cu oameni de 
care ești mai puțin legat.

Mai important mi se 
pare însă limbajul străzii, 
prin care înțeleg pe de o 
parte conversațiile cu inti
mii, pe de altă parte dis
cuțiile cu necunoscuții în 
magazine, în tramvaie 
etc. Este foarte adevărat 
că unii, speriați de distinc
ția conferită de cultură, 
încearcă. să elimine din 
limbă formulele nepreten
țioase. Iată un exemplu : 
într-o exprimare oficială, 
fie intr-un discurs sau în- 
tr-un text publicat, vom 
spune aceasta, pe cînd în
tre prieteni, și chiar față 
de necunoscuți cărora nu 
avem motiv să le acordăm 
o atenție specială, vom 
spune asta. Dar acum au
zim adesea, în împrejură
rile cele mai banale, de 
exemplu în magazine, for
mule ca luați-o pe aceas
ta. Mi se pare că și acesta 
este un mod de a-ți arăta 
incultura : lăsîndu-te spe
riat de cultură. Nu mai

nea, ar trebui să facem de
mersurile necesare pentru 
a generaliza, față de per
soane necunoscute, dar în 
principiu stimabile, plu
ralul respectului, să le zi
cem deci dumneavoastră, 
nu dumneata, ceea ce în
seamnă să folosim persoa
na a 
lui.

Mai 
trebui 
țelor 
cietatea 
în clase 
avem de-a face cu diferen
țieri create intenționat. 
Mă refer la jargoane și 
argouri. Exploatatorii, care 
aveau posibilitatea de a în
văța limbi străine, iși for
mau un stil al lor, împes
trițat cu elemente de îm
prumut, neadaptate la 
limba națională. tocmai 
pentru a se vedea că de 
fapt sînt străine. Acest fel 
de a vorbi se numește jar
gon. într-o vreme, păturile 
suprapuse de la noi ames
tecau în vocabularul lor 
elemente grecești, al căror 
loc a fost luat mai pe urmă 
de termenii franțuzești (să

II-a plural a verbu
multă atenție va 

să acordăm diferen- 
moștenite de la so- 

veche, împărțită 
antagonice. Aici

S-ar părea că, fiind lim
baje secrete, argourile nu 
creează nici un pericol 
pentru limba comună. în 
realitate, lucrurile nu stau 
așa. în trecut, fiii boieri
lor, voind să arate că pe ei 
nu-i sperie situația părin
ților lor, că nu le e frică 
de a-și pierde rangul dacă 
se apropie, prin modul.lor 
de a conversa, de vaga
bonzi și de delincvenți, iși 
împestrițau vocabularul cu 
elemente de argou (în mă
sura în care acestea le de
veneau cunoscute), in spe
cial cu vorbe țigănești, de 
felul lui mișto, șucar și 
așa mai departe. Ce e 
drept, adesea aceste cu
vinte nu erau înțelese cu 
valoarea lor adevărată și 
astfel mișto „bine" era 
luat drept „bun", de la șu
car, care înseamnă „fru
mos", s-a format derivatul 
a se șucări, cu două înțe
lesuri : „a băga de seamă" 
și „a se supăra" etc., dar 
acest lucru nu-i supăra pe 
tinerii aristocrați : princi
palul era să se vadă că iși 
permit să folosească astfel 
de cuvinte.

la cine 
pot da 
este că 
dă tot timpul de gagiu (in 
țigănește acesta înseamnă 
„om care nu e țigan"), de 
a hali pentru ,,a minca" și 
așa mai departe. Ce e mai 
grav este că acum și fetele 
vorbesc astfel (în tinere
țea mea nu se pomenea 
așa ceva). Am auzit de 
curind pe stradă o fată, 
corect îmbrăcată, care-i 
spunea alteia ; du-te, bă, 
și halește, că eu te aștept. 
De altfel, dacă bă e mai 
rar in gura fetelor, mă se 
aude frecvent, deși, la 
drept vorbind, ambele a- 
ceste formule se adresează 
băieților : pe cînd să aș
teptăm reintroducerea in 
graiurile orășenești a lui 
fă, care pare a nu mai fi 
tocmai actual la țară ?

Aș vrea să fie clar că nu 
mă deranjează originea cu
vintelor despre care am 
vorbit, ci numai coloritul 
lor, atmosfera pe care o 
evocă. Dacă unele dintre 
ele ar fi fost adoptate de 
limba comună, deci gene
ralizate, și prin aceasta ar 
fi încetat să amintească de 
mediul hoților, al vagabon
zilor, ar putea fi folosite 
fără supărare. Dar acest 
lucru nu s-a intimplat, 
tocmai pentru că rolul cu
vintelor de argou este să 
fie ținute aparte de limba 
comună, aducind în minte 
un mediu rău famat.

Iată de ce socotesc că ar 
trebui făcute sforțări pen
tru a dezvăța tineretul de 
practica acestui fel de cu
vinte, care nu aduc limbii 
nici un folos.

Artist al aparatului 
fotografic, cu care a 
consemnat, de-a lun
gul anilor, imagini de 
pe aproape toate me
ridianele, Ion Miclea 
ne dăruiește acum un 
album consacrat Ame
ricii bicentenarului *). 
De la început trebuie 
remarcată capacitatea 
de sinteză a autoru
lui. în mai puțin de 
200 de imagini-pei- 
saje urbane, instan- 
tanee-portrete. Ion 
Miclea reușește să ne 
înfățișeze ceea ce pare 
greu de izbutit, fața 
unui continent, pe 
bună dreptate numit 
continentul contraste
lor, prin paradoxurile 
sale geografice, uma
ne, de civilizație, prin 
formula sa de viață, 
atît de divergent a- 
parte in contextul lu
mii.

Secondînd cu gra
vuri de epocă eseu! 
introductiv al lui Mir
cea Malița la sărbă
toarea bicentenarului 
american, Miclea face 
o bună prefață plasti
că întregului subiect, 
avertizînd cititorul că 
tot ce va Vedea în cu
prinsul cărții are ca 
reper istoric- Declara
ția cu privire la in
dependență din 4 a-

Al. GRAUR ale
de

Limba literară si elementele regionale
•) „Statele Unite 

Americii", album 
fotografii de Ion Mi- 
clea, editura „Meri
diane".

„Limba română" este 
limba vorbită în întreaga 
țară, pe care o Înțelege și 
o folosește — în scris sau 
oral — și românul din Su
ceava, și cel din Lăpuș, din 
Gorj sau de la gurile Du
nării.

Este adevărat, vorbitorii 
dip diferite regiuni . ale 
țării au unele particulari
tăți în pronunțare sau în 
vocabular, de aceea spu
nem despre cineva că vor
bește „cu accent" moldove* 
nesc, transilvănean 
sau că vorbește „ca 
Banat, Bihor etc.

Șl totuși, în ciuda
tor varietăți dialectale, 
vorbim de „limba română" 
ca despre o entitate supra- 
dialectală (care se situează 
deasupra graiurilor, care 
nu ține seama de varieta
tea dialectală), o normă

etc 
prin"
aces-

unică, acceptată, folosită și 
respectată în grade diferite 
— de toți românii : este 
limba română comună tu
turor 
rianta ei cea 
jită, literară, 
predată în școală, 
la radio și televiziune, în 
literatura artistică etc.

Spațiul nu ne îngăduie o 
expunere amplă a odiseli 
limbii române literare u- 
nice. Ceea ce dorim să 
subliniem aici, cu toată tă
ria, este faptul că noi, cei 
de azi, cu bună știință sau 
din neștiință, nu respectăm 
întotdeauna această cuce
rire a culturii noastre : 
faptul de a avea o limbă 
unică — a tuturor români
lor — și fixată (in datele 
ei esențiale).

Abaterile 
sînt

românilor, 
mai 
este

în va- 
îngri- 
limba 

folosită

de la normă 
relativ frecvente și de

naturi diferite. Multe din
tre ele au fost și sint com
bătute în presa scrisă și 
orală (radio și televiziune), 
în gramatici (școlare, de 
popularizare și, mai ales, 
în gramaticile științifice) 
etc.

Am dori să ne oprim aici 
numai asupra unui tip 
special de „abatere" : ele
mentele regionale, aduse 
de vorbitori din graiul de 
acasă, care, deși nu sînt 

. reprobabile (dat fiind că 
nu sînt abateri propriu- 
zise), totuși, în afara me
diului respectiv, în împre
jurări care presupun folo
sirea limbii literare, pot 
deveni supărătoare.

Evident, uneori, a păstra 
în vorbirea literară „ele
mente" regionale înseamnă 
a aduce un spor de expre
sivitate — lexicală și chiar

fonetică. Sint cunoscute 
cazuri de mari oameni de 
știință care,... cu bună 
știință au păstrat în graiul 
lor forme dialectale ca 
daca, șchimba din graiul 
muntenesc, țin, samă, avem 
să facem din cel moldove
nesc etc. Desigur însă, 
între „elemente" sporadice, 
pe de o parte, și deprin
deri constante, pe de altă 
parte, care mutilează limba 
literară, există o deosebire 
netă. Nu mat este „lite
rară" limba unui vorbitor 
care continuă să spună 
jingaș, soșial, dușman, în 
loc de gingaș, social, duș
man, sau școlă, februar, o 
fost, o plecat, etc, în loc 
de școală, februarie, a 
fost, a plecat, sau mătușe, 
șarje, plaje, dă, pă etc.. în 
loc de mătușă, șarjă, 
jă, de, pe. Uneori,

lexicale regionale,montele
în special prin valorific»' 
rea lor de către 
aduc un plus de poezie 
pildă, a spune omăt 
nea in loc de zăpadă).

Se înțelege însă că 
despre aceste situații 
cepționale (care presupun 
o intenție afectivă sau sti
listică) ' este vorba aici, ci 
despre abuzul regionalis
mului, despre neglijența în 
vorbire, despre lipsa de 
preocupare a unor vorbi
tori pentru păstrarea uni
tății și integrității limbii 
noastre literare, acest dar 
al istoriei, obținut la ca
pătul unui drum lung și 
greu.

Conf. dr.
Matilda Caragiu 
MARIOȚEANU

poeți, 
(de 
sau
nu 

ex-

Doi pictori

PROGRAMELE I ȘI II
în jurul orei 10.00 — transmi

sii directe de la Giurgiu și 
Russe : manifestările prilejuite 
de inaugurarea lucrărilor 
construcții a întreprinderii 
mune pentru producerea 
mașini și utilaje grele.

de 
co
de

în jurul orei 11.00 — transmi
sia directă a mitingului priete
niei româno-bulgare.
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ.
17.30 Emisiune în limba germană-
18.40 Cupa mondială la schi alpin, 
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista Uterar-artlstlcă TV.
20.40 Film artistic : „Garnitura" — pro

ducție a studiourilor de televiziu
ne poloneze. Premieră pe țară.

„COLECȚIA L YCEUM"
in pas cu cerințele invățămintului modern

priite 1776, introducînd 
in suita de imagini, ca 
un memento, emble
mele trecutului, pe
eroii epopeii ameri
cane, alături de labo
ratoarele cosmice de 
la Houston, do zgîrie- 
norii de la New 
sau Chicago, de 
dernele poduri 
noduri rutiere.

Fără a atenua 
dențele acestui 
vers de oțel și beton. 
Miclea vede civilizația 
americană ea o pre
lungire a naturii a- 
mericane. Marea pă
dure de arbori de 
sequoia, „Sequias 
sempervirens", de 
lingă San Francisco, 
nu e altceva decit o 
prefigurare naturală 
a universului 
zgîrie-nori, tot 
cum relieful contorsio- 

Colorado dă 
îndrăznelilor 
construcțiilor 
delirant, tot 

golfurile 0-

York 
mo- 
sau

stri- 
uni-

de
așa

nat din 
model 
edile, 
etajate 
așa cum 
ceanice invită la vaste 
îmbrățișări portuare, 
asa cum preriile 
plane invită Ia ultra
rapida fugă a pirtiilor 
de beton care să le do
mine. Muntele Rush
more. din statul Dako
ta, înalță singur un 
monument național, 
iar profilurile celor 
patru eroi, sculptate 
la dimensiuni gigan
tice — George Wa
shington, Jefferson, 
Lincoln și Theodor

RooseVelt •— pare că 
domină, in chip sim
bolic, acest univers 
în care natura se în» 
tîlnește cu civilizația 
umană, subordonin- 
du-se reciproc și fu- 
zionind.

Cum e omul ameri- 
can de azi ? 
rul acestei 
americane 
el însuși un 
iar autorul, deși zgir- 
cit în acest plan, ne 
oferă o suită de in» 
stantanee semnifica
tive prin prospețimea 
lor și prin vigoarea 
plastică. Excursia în 
universul uman, în 
universul viu al mun
cii și creației, al spe
ranței și al disperării, 
al contrastelor, 
dente ar 
desigur, o 
pe care 
promite.

Albumul
de înalta onoare de a 
fi prefațat de pre
ședintele Gerald R. 
Ford, care scrie : „So
cietatea americană, la 
virsta de 200 de ani, 
nu este nici perfectă, 
nici împăcată cu sine. 
Viitorul Americii ne 
apare azi și mai lumi
nos decit trecutul ei. 
Menirea țării noastre 
pretinde fiecărei ge
nerații să dea tot ce 
are mai bun și. fireș
te, ne pretinde și 
nouă, astăzi, același 
lucru".

Făurito- 
civilizații 
constituie 

univers,

stri- 
presupune, 

nouă carte, 
autorul o
se bucură

Paul ANGHEL

arădeni în 
internaționale

confruntări

Pentru Salonul de toamnă de 
anul acesta organizat la Grand Pa
lais din Paris a fost selectată, prin
tre altele, și lucrarea „Portretul al
bastru" a artistului arădean Sever 
Săsărman.

Lucrarea pictorului român a mai 
figurat împreună cu lucrări ale Doi
nei Săsărman, soția pictorului, și în 
expoziția deschisă la Galeria Cen
trului cultural italian pentru relații 
europene din Roma, la Academia 
Română din același oraș, precum și 
în expoziția de la Sulmona, unde 
participanții români au fost distinși 
cu două medalii omagiale de argint. 
Tot anul acesta, numele soților Să- 
sărman s-au aflat, alături de pictori 
italieni, în cadrul unei expoziții or
ganizate la Fiugi. Pictorii arădeni

ri 
cea 
ar- 
din 
au 

din 
ale

au mai expus în Elveția în 1974 
1975, la Miinchen în 1974 și la 
de-a 87-a expoziție a Societății 
tiștjiloț independenți de la Paris 
primăvara acestui an. In țară 
fost prezenți cu lucrări, începînd 
1956, la expozițiile republicane
artiștilor amatori, la alte manifestări 
culturale.

în prezent, cei doi plasticieni au 
în pregătire o expoziție care se va 
deschide anul viitor și va cuprinde 
lucrări recente, expuse și in străină
tate. în același timp, ei vor partici
pa la cea de-a 9-a expoziție națio
nală de artă figurativă, organizată 
de Asociația siciliană pentru litere 
și artă, care se va deschide la Pa
lermo.

Nu de mult, colecția 
„Lyceum" a editurii 
„Albatros" a tipărit cel 
de-al 200-lea titlu. 
Faptul atestă popu
laritatea colecției și, 
în mod firesc, îndeam
nă la o serie de me
ditații nu atît bilan- 
țiere, cit referitoare la 
perspectivele acestei 
meritorii manifestări 
editoriale.

După cum se știe, 
colecția „Lyceum" a 
fost inițiată in anul 
1967 cu scopul de a 
veni in sprijinul pro
cesului de învățămint 
liceal (ciasele IX— 
XII), după a cărui 
programă se ghidează. 
Dar in același timp ea 
editează și volume pe 
diverse teme care, deși 
nu sînt indicate in pro
grama de învățămint, 
au menirea să lăr
gească orizontul inte
lectual al tineretului 
studios. In felul aces
ta, „Lyceum" — care 
a tipărit cărți într-un 
tiraj impresionant, de 
10 milioane exem
plare — are un ca
racter enciclopedic, 
publicînd atît lucrări 
din domeniul literatu
rii, cit și din domeniile 
istoriei, fizicii, anato
miei, matematicii ele.

în ceea ce priveș
te literatura, colecția 
„Lyceum" publică atit 
volume dedicate exclu
siv unui scriitor, cit și 
volume antologice, pe 
variate teme sau refe
ritoare la anumite cu
rente literare. Din li
teratura universală au 
fost publicate intere
sante antologii ain 
opere ale unor scriitori 
de renume mondial.

Dacă acestora te 
adăugăm și faptul că 
textele publicate in co
lecția „Lyceum" au un 
aparat critic în cele 
mai multe cazuri judi
cios întocmit (studiu

introductiv, tabel cro
nologic, note, biblio
grafie și glosar), câ u- 
nele volume sint înso
țite de planșe, 
fotografii, 
înlesnească 
cunoașterea 
implicațiilor 
respectiv, că 
colecție 
autori 
tă competență din do
meniul literaturii și 
științei — academi
cieni, cadre didactice 
universitare și din în- 
vățămîntul liceal, cri
tici și istorici literari 
— avem oarecum ima
ginea de ansamblu a 
acestei colecții de ți
nută științifică și lite
rară.

Ținînd seama‘ de o- 
rientarea actuală a in
vățămintului din țara 
noastră, de necesitatea 
pregătirii temeinice a 
tineretului din punct 
de vedere politic și 
ideologic, de legătura 
nemijlocită a invăță- 
mintului cu practica în 
producție, de faptul că 
ne aflăm, in cincinalul 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice, credem că a- 
cestei colecții i se pot 
aduce îmbunătățiri, la 
bază stind Programul 
de măsuri pentru apli
carea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al 
partidului și ale Con
gresului educației po
litice și al culturii so
cialiste în domeniul 
muncij Ideologice, po
litice și culturai-edu- 
cative. Iar unele din
tre aceste îmbunătățiri 
se referă la orientarea 
tematică a colecției. De 
pildă, avind in vedere 
faptul că din cele 200 
de titluri apărute, mai 
bine de 150 sint dedi
cate literaturii române 
și literaturii universa
le, credem că. dat fiind 
conținutul actualei 
programe de invâtă-

hărți, 
menite să 
cititorului 

tuturor 
textului 

la această 
colaborează 

de recunoscu-

mint, cele 50 de titluri 
rezervate științelor sînt 
cu totul insuficiente. 
Sugerăm, deci editurii 
„Albatros" o echili
brare a domeniilor a- 
bordate de colecție co
respunzător loculuț im
portant pe care-1 ocu
pă predarea 
în școală.

în recentul 
de măsuri se 
„în anul I 
se va preda 
„Cunoștințe

științelor

Program 
prevede : 
de liceu 
obiectul 

economi
ce", iar in anul al II- 
lea se va preda. în con
tinuare, obiectul „Cu
noștințe social-politi- 
ce“. Este firesc deci ca 
„Lyceum", care nu a 
publicat în cele 200 de 
numere nici un litiu 
referitor la științele 
social-politice, să in
cludă în planurile sale 
viitoare astfel de vo
lume. care să înarmeze 
tineretul cu cunoștin
țele necesare din do
meniile filozofiei mar- 
xist-leniniste. mate
rialismului dialectic și 
materialismului isto
ric, economiei politice 
etc.

Și încă un aspect : 
pornind de la faptul că 
aceasfă colecție con
stituie un prețios aju
tor în procesul de in- 
vățămint, credem că i 
se cuvine o apariție 
ritmică.

Că!ăuzindu-se și mai 
consecvent după pre
vederile Programului 
nostru, referitoare la 
dezvoltarea și optimi
zarea invățămintului, 
lărgindu-i-se simțitor 
domeniul de investiga
re. abordind teme noi, 
puternic ancorate in 
realitatea zilelor noas
tre. colecția „Lyceum" 
poate și trebuie să-și 
sporească simțitor efi
ciența.

Dr. Virgiliu ENE

CARMET CULTURAL]
• VÎLCEA. După constituirea 

consiliilor comunale de educație 
politică și cultură socialistă, 
secretarii adjuncți ai comitete
lor de partid din localitățile ju
dețului au participat, timp de 6 
zile, la o instruire organizată de 
Comitetul județean Vîlcea al 
P.C.R. Cu acest prilej a fost or
ganizată o interesantă expoziție 
in care s-au prezentat foi vo
lante, gazete satirice, fotomon
taje și alte mijloace valoroase 
de propagandă vizuală folosite 
în unele comune și intreprinderi 
din județ. • GALAȚI. Criticul 
și istoricul literar Valeriu Râ- 
peanu, directorul editurii ,,Emi- 
nescu", s-a intilnit de curind cu 
cadrele didactice și elevii liceu
lui „Vasile Alecsandri" din Ga
lați, cu care prilej a vorbit des
pre : „Literatura română con
temporană și dimensiunea ei e- 
ducativă". • ARAD. Festivalul 
național „Cîntarea României" 
este marcat zi de zi în județul 
Arad prin numeroase activități 
politice și cultural-educative, 
dintre care rețin atenția : mon
tajul literar-muzicai „Patrie, 
partid, popor" prezentat in co
muna Seleuș, spectacolul cu 
piesa într-un act „Picătura de 
venin" (de Gheorghe Vlad) și 
„Șezătoarea de la Mișca" susți
nute pe scena căminului cultu
ral din aceeași localitate, spec
tacolul de muzică folk cu con
ținut patriotic prezentat de for
mația arădeană „Miraj" la Pîn- 
cbta. • ARGEȘ. „Dacia" (pentru 
întreprinderea de autoturisme) 
și „Valențe" (pentru Combina
tul petrochimic) sînt titlurile de 
foi volante editate recent la Pi
tești în care este oglindită mun
ca politico-educativă în spriji
nul îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de producție. • SI
BIU. Două interesante expoziții 
de pictură sint organizate în a- 
ceste zile de muzeul Brukenthal, 
una cu lucrări de Ion Țuculescu, 
deschisă la Galeria de artă a 
muzeului, și o alta, Semproniu 
Icolzan, vernisată Ia Casa ar
telor din orașul reședință de ju
deț. • HUNEDOARA. în nume
roase localități — la Deva, Orăș- 
tie, Hațeg, Burjuc, Dobra — au 
avut loc spectacole date de for
mațiile de montaje literar-mu- 
zicale și brigăzile artistice de
agitație care au constituit, de 
fapt, o autentică trecere in re
vistă a bogatelor programe cu 
care artiștii amatori hunedoreni 
participă la faza de masă a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României". In același context se 
înscrie și evoluția celor 300 de 
artiști amatori care au inaugu
rat, printr-un spectacol folclo
ric de inaltă ținută — noul că
min cultural din comuna Rapol- 
tu Mare. • BUZĂU. în amfitea
trul liceului ,.B.P. Hasdeu" s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
șasea sesiuni anuale de refera
ta și comunicări științifice pe 
teme de istorie locală, manifes
tare la care și-au adus contri
buția cercetători de la Institu
tul de arheologie din București, 
cadre universitare și muzeografi 
de la muzeul județean de istorie. 
• BACĂU. în cadrul fazei de 
masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", Teatrul 
dramatic „Bacovia" a găzduit al 
doilea spectacol literar-muzicai, 
realizat de cenaclul revistei de 
cultură „Ateneu". Simpozioane 
cinematografice pe teme ale 
luptei pentru independentă a 
poporului român au fost organi
zate în comunele Cașin, Mînăs- 
tirea Cașin, Măgura și Mărgi
neni. • HARGHII'A. în cadrul 
manifestărilor festivalului națio
nal „Cîntarea României", la 
Casa de cultură din Miercurea 
Ciuc a avut loc un spectacol In
titulat sugestiv „Aplauze pentru 
fruntași", dedicat cinstirii frun
tașilor în producție din unitățile 
economice ale orașului. Sala de 
cultură a sindicatelor din Gheor- 
gheni găzduiește expoziția de 
pictură și grafică a artistului 
plastic Buzas Andras. Sub ge
nericul „Războiul de indepen
dență oglindit în arta plastică 
românească", la Casa de cultu
ră din Borsec s-a ținut o inte
resantă 
proiecție 
LAJ. Cu 
25 de ani 
zeului de 
lău a 
comunicări. Au 
tiviști 
muncitori și intelectuali din ju
dețul Sălaj, invitați din toate 
colțurile tării.

Corespondenții „Scîntell*

21,20
21,50

Un disc pe 625 de linii. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Seară de opera : ,.Fata din Vest' 
de Glaccomo Puccini.
Inscripții pe celuloid. 
Muzeu și atelier.

Jocul feeric al luminilor scenei 
începe în aceste orgi de lumină 
— aparatură complexă, fabricată 
la întreprinderea „Decorativa" 

din Capitală
Foto : E. Dichiseanu

(Aserpres)

21.43 Cadran mondial.
22,10 Farmecul muzicii.
22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17.30 Tezaur de cîntec românesc. 
18.00 Drumuri pe cinci continente.
18.50 ............
19,20
19.30
20,00 expunere însoțită de 

de diapozitive. • SA- 
prilejul aniversării a 
de la înființarea Mu- 
istorie și artă din Za- 

avut loc o sesiune de 
participat ac- 

de partid și de stat,

Omul, valoare supremă pentru om. 
Regăsim acest element definitoriu al 
politicii partidului nostru și in do
meniul creației artistice. Perspectiva 
largă, spiritul progresist care elibe
rează și impulsionează energia crea
toare a Întregului nostru popor își 
află exprimarea și in cerința de a 
transforma arta și cultura socialistă 
intr-un bun al maselor — la făurirea 
și prețuirea căruia să-și aducă ele 
însele contribuția specifică — in a 
sprijini afirmarea talentelor autenti
ce. in a conferi artei caracterul său 
fundamentai de iinplinire a persona
lității umane. Instituirea Festivalului 
național al educației politice „Cin- 
tarea României" se înscrie sub sem
nul acestei nobile idei ; el constituind 
totodată și un prilej de meditație in 
problematica artei și culturii in so
cialism.

în perspectiva convergenței reale 
a artei profesioniste și a artei ama
toare — prefigurată ca o necesitate în 
Programul de masuri pentru aplica
rea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului și ale Congresului e- 
ducației politice și al culturii socia
liste, in domeniul muncii ideologice, 
politice și cultural-educative — in 
perspectiva apropierii lor pe coordo
natele generoase aie stimulării forțe
lor creatoare a mase tot mai largi 
de oameni ai muncii, procesul firesc 
de omogenizare, de unificare cultu
rală se amplifică. Consecința previ
zibilă. dorită, a măririi gradului de 
socializare a bunurilor artistice o 
constituie simplificarea multiplelor 
legături de comunicație care iau naș
tere intre creatorul și consumatorul 
de cultură. în acest cadru, sporirea 
volumului producțiilor artistice, per
fecționarea mijloacelor tehnice și 
nuanțarea modalităților de expresie 
pot fi considerate reprezentative 
pentru noile dimensiuni ale mișcării 
artistice românești, pentru lărgirea 
ariei sale de cuprindere.

Depășirea granițelor, adesea prea 
înguste, ale 
formă arta 
public. Dar
nu echivalează nicidecum cu scăde
rea nivelului calitativ al produselor 
artistice in ansamblu, cu acceptarea 
mediocrității sau cu promovarea

manifestărilor 
potrivă ; este 
că necesitățile culturale ale unei 
populații (termenul se cere înțeles 
în accepțiunea lui sociologică) sînt 
condiționate in mod direct de nive
lul ei general de cultură, după cum, 
in mod firesc, se poate afirma că 
nivelul cultural determină receptivi
tatea artistică și orientează apropie
rea de un anumit tip de valori și 
produse artistice.

Seleoția valorică, însoțitor de altfel

pseudo-artisticc. Dim- 
bine cunoscut faptul

artă militantă aptă să cultive, prin 
modalitățile-i specifice, principiile 
etice ale societății pe care o clădim, 
dragostea de popor și partid, însu
flețirea pentru marile înfăptuiri ale 
prezentului, suflul mobilizator către 
noi și mărețe înfăptuiri.

Urmărind ideea care ne preocupă 
— selecția valorică văzută ca act de 
responsabilitate socială — ajungem 
să constatăm că în perspectiva fun
damentării mai precise a criteriilor 
de evaluare ce intervin în analiza o-

le stabilește cu un anumit mediu 
cultural sint fundamentale, consti
tuie condiția intrinsecă afirmării so
ciale a propriei sale personalități ar
tistice.

O privire In timp relevă că miș
carea culturală proprie unei anu
mite perioade istorice — acești 
timpi ai istoriei care pot fi mai 
mult sau mai puțin favorabili îm
bogățirilor de ordin spiritual, iar 
noi trăim, acum, in România peri
oada cea mai prielnică din istoria

FESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Selecția valorica în mișcarea artistica
act de responsabilitate sociala

în a cărei arie de cuprindere 
toate formele de manifestare

profesionalismului trans- 
intr-un bun al marelui 
această democratizare

permanent al fenomenului artistic, 
afirmă în aceste condiții importanța 
unui act de mare responsabilitate 
socială. A acorda girul calității a- 
numitor creații artistice înseamnă a 
le consacra, a le introduce intr-un 
larg circuit de valori culturale. A- 
ceste opere vor deveni puncte de re
ferință, — cu deosebire prin inter
mediul unor cadre instituționalizate 
de tipul sistemului de învățămint —, 
vor fi articulațiile prin care se în
cheagă o cultură artistică fundamen
tală. prin care se șlefuiește un anu
mit tip de sensibilitate artistică la 
nivelul unei mase foarte largi de 
oameni. Pentru că, așa cum se sub
liniază în documentele programatice 
ale Festivalului „Cîntarea României", 
această mare competiție a tuturor 
factorilor de creație este chemată să 
promoveze tocmai o artă de largă 
respirație și amplitudine ideatică, 
artă inspirat^ din epopeica istorie a 
poporului nostru, din realitățile so
cialiste ale prezentului patriei, o

perelor de artă Iși poate afla justifi
carea o distincție prin care istoriei 
domeniului ii este opusă critica do
meniului. Lucrurile dobîndesc un 
plus de claritate dacă ne gindim că 
orice creație artistică .................
comportă o funcționalitate 
și, în consecință, poate fi 
din mai multe unghiuri de 
Dimensiunea estetică, etică, 
vă. de cunoaștere alcătuiesc 
hie mobilă determinată de 
lor, de importanța lor, de 
tura lor valorică. Raportînd 
devăr la realitățile spiritualității so
cietății noastre socialiste, constatăm 
că o unificare a criteriilor de selec
ție este nu numai posibilă, ci și ne
cesară.

în ultimă instanță, aceasta iși gă
sește expresia sintetică în funcția 
educativă a produsului artistic.

Fără îndoială, opera de artă 
unică, irepetabilă ; dar ea nu 
singulară. Legăturile interne pe

individuală 
multiplă 
judecată 

vedere, 
educati- 
o ierar- 
prezența 
incărcă- 
acest a-

este 
este 
care

culturii noastre — imprimă trăsătu
rile sale particulare atît modului in 
care sînt receptate valorile consa
crate ale domeniului. posibilitățile 
de expresie și mijloacele tehnice 
ale creației artistice, cit și tipul de 
raportare față de realitatea social- 
istorică vie. (Aplicind principiul la 
condiția noastră concretă, desprin
dem importanța acordată legăturii 
artei cu viața, integrării organice a 
artei in realitatea politică, socială, 
economică a țării).

Spunem, pe bună dreptate, că 
orice operă de artă există intii de 
toate printre cele care au apărut in 
limite de timp învecinate. Trecînd 
in istorie, conferind timpului capaci
tăți selective, fundamentul cultural 
se estompează, el devine reprezentat 
prin anumite creații considerate 
drept momente de maximă Împli
nire. Analiza fondului cultural spe
cific unei anumite perioade Istorice, 
forma sa de manifestare consti- 
tuind-o mișcarea culturală de nivel

mediu 
intră 
culturală privite în primul rînd ca 
prezențe, dobîndește o importanță 
deosebit» prin aplicarea sa la feno
menul cultural contemporan.

Spre deosebire de operele artistice 
consacrate in timp, — dar și asupra 
lor intervin criteriile de apreciere 
ale momentului actual — unde ele
mentul estetic ocupă un loc mai im
portant pe o scară a valorilor, crea
țiile artistice contemporane nouă ne 
apar mai puțin ca individualități re
prezentative î ele ni se învederează 
in mai mare măsură ca aparținind 
unei tendințe, unei mișcări culturale 
generale. A le analiza și evalua 
din acest punct de vedere în
seamnă a proceda realist, obiectiv și 
eficient.

Criteriile realist, obiectiv, eficient 
se regăsesc, intr-un plan superior, ca 
elemente ideologice, etice, educative, 
magistrale, la rîndul lor, «...în pro
movarea unei arte și literaturi mili
tante, de înaltă ținută artistică, in
spirate din' idealurile și aspirațiile 
poporului, strins legate de viața și 
munca sa eroică, situate ferm pe po
zițiile ideologice ale partidului nos
tru, care să aducă o contribuție spo
rită la promovarea înaltelor idealuri 
umaniste ale societății noastre so
cialiste, la formarea omului nou, îna
intat, la înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român»- — 
după cum se subliniază în hotărirea 
recentei plenare a C.C. al P.C.R,

Prin mișcarea artistică de largă 
respirație a țării, pe care Festivalul 
național este chemat să o potențeze, 
politica culturală a partidului nos
tru se manifestă în mod real, cul
tura devine o emanație a întregului 
popor, izvorind din aspirațiile și exi
gențele lui. în această lumină se re
liefează 
socială ce 
tare in a 
un bogat 
tant, de a căuta, în fiecare creație 
artistică, afirmarea angajată a con
cepțiilor noastre revoluționare.

rolul de mare r&spunder* 
revine factorilor de orien- 
imprima operelor de artă 
conținut educativ și mili.

Cristian N. POPESCU
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COMITETULUI CENTRAL AL MIȘCĂRII 
POPULARE PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, ne este deosebit de plăcut Ca, în numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să adresăm președintelui Agostlnho Neto, conducerii M.P.L.A., tuturor mi- 
litanților săi, poporului angolez prieten cele mai calde felicitări, salutul 
nostru de prietenie .și solidaritate.

De-a lungul celor două decenii de existență, M.P.L.A. a organizat și 
condus lupta poporului angolez pentru scuturarea jugului colonial, pentru 
cucerirea libertății și independenței naționale, care a culminat cu procla
marea. la 11 noiembrie 1975, a independenței de stat a Angolei.

In spiritul poziției sale consecvente de solidaritate și sprijin activ față 
de lupta justă a popoarelor pentru lichidarea oricăror forme de dominație 
colonială, pentru dreptul lor la o viață liberă, independentă, Partidul Co
munist Român a stabilit și dezvoltă relații de strîrisă prietenie șl colaborare 
cu Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, i-a acordat permanent 
ajutor pe plan politic, diplomatic, moral și material.

Considerăm că în prezent, după dobîndirea independenței și afirmarea 
suveranității de stat a Angolei, sînt create condițiile pentru ca, în spiritul 
convorbirilor dintre secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele M.P.L.A., tovarășul Agostinho Neto, al documentelor înche
iate cu aceste prilejuri, raporturile prietenești, de colaborare și solidaritate 
militantă dintre partidele și țările noastre să se dezvolte atît pe plan bila
teral, cît și pe tărîmul vieții internaționale, corespunzător intereselor am
belor popoare, ale luptei Împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de discriminare rasială și de apartheid, pentru democratizarea 
raporturilor dintre state și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Ln cea de-a XX-a aniversare a creării M.P.L.A., vă urăm succes In 
dezvoltarea economică șl socială a Republicii Populare Angola, în consoli
darea independenței naționale, in opera de înfăptuire a aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului angolez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

HUNEDOARA

Se diversifică rețeaua comercială
Fapt evident, lucrătorii între

prinderii de alimentație publică 
din municipiul Hunedoara de
pun eforturi stăruitoare pentru 
extinderea rețelei de desfacere 
a produselor proprii, în paralel 
cu crearea unei ambianțe cît 
mai plăcute și asigurarea bunei 
serviri.

— în acest an — spunea tova
rășul Pompiliu Trifan, directo
rul I.C.S.A.P. Hunedoara — ca 
urmare a propunerilor consu
matorilor, am reprofilat o seamă 
de unități, punînd accentul pe 
creșterea ponderii preparatelor 
culinare. Aș aminti în această 
ordine de idei lărgirea gamei de 
preparate proprii. Braseria 
„Gambrinus", fostele bufete 
„Mureșul" și „Perinița", situate 
în apropierea combinatului si
derurgic, sint mult apreciate de 
consumatori datorită mîncăruri- 
lor pe care le oferă. în zona 
casei de cultură — unde nu 
exista nici o unitate de alimen
tație publică — cu sprijinul 
consiliului popular municipal 
ș-a deschis în luna noiembrie o
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Sportivi români în întreceri internaționale
• Reprezentativa feminină de handbal participă Ia „Cupa 
Sileziei" • Echipele de volei susțin noi meciuri în „Cupa 

campionilor europeni" și „Cupa cupelor"
După cum se știe, echipele noastre 

de volei continuă întrecerile din ca
drul cupelor europene de club. în 
„Cupa campionilor europeni", dina- 
moviștii vor întîlni mîine, în sala din 
șoseaua Ștefan cel Mare (de la ora 
17), pe actuala deținătoare a trofeu
lui, Dukla Liberec, iar dinamovlstele 
susțin, duminică, la Istanbul, primul 
meci cu formația turcă Eczacibasi. în 
„Cupa cupelor", voleibalistele de la 
Rapid și voleibaliștii de la Steaua 
urmează să întîlnească duminică (cu
plaj, de la ora 11, în sala Floreasca) 
ne Panathinaikos Atena și, respectiv, 
pe D.H.G. Odense. Manșa a dopa a 
tuturor acestor partide este progra
mată la sfirșitul săptămînii viitoare.

„O evoluție fermecătoare, 
de înaltă clasă"

Aprecieri ale agenției Reuter despre succesul de Ia Milano 
ai gimnasticii românești

Comentind succesul gimnastei ro
mânce Teodora Ungureanu obținut 
la concursul de la Milano, corespon
dentul agenției „Reuter" notează, în
tre altele : „Cu o evoluție fermecă
toare. de înaltă clasă, românca Teo
dora Ungureanu a confirmat valoarea 
școlii românești de gimnastică. Ro
mânca a obținut note foarte înalte 
(9,95 la bîrnă și 9,90 la sol), între- 
cînd-o cu mai mult de două puncte 
în clasamentul final pe campioana 
maghiară Marta Egervary".

DUMINICĂ, LA FOTBAL

Ultima etapă a sezonului de toamnă
Anul fotbalistic 1976 se încheie 

oficial duminică, 12 decembrie, odată 
cu meciurile etapei a XVII-a a 
campionatelor divizonare. în divizia 
A, la București au loc partidele 
Steaua — U.T.A. (stadionul Steaua, 
de la ora 11), Rapid — F. C. Con
stanta (stadionul Giuleștl, ora 14) și 
Progresul — F.C. Bihor (stadionul 
Republicii, ora 14). De remarcat că 
echipele Rapid și F.C. Constanța se 
lntilnesc din nou pe același stadion, 
la doar trei zile, după meciul din 
optimile „Cupei României", cîștigat, 
cum se știe, de rapidiști. 

rotiserie cu un cadru atrăgător 
și o unitate „Gospodina". încă 
în cursul acestui an se va des
chide o cofetărie în noul centru 
civic al orașului, care va întregi 
rețeaua comercială creată în a- 
ceastă importantă zonă. Prin 
măsurile luate în acest sens, am 
reușit să sporim ponderea pre
paratelor culinare în totalul des
facerilor din unitățile noastre, 
cu 12 la sută față de nivelul a- 
nului 1975. Ca urmare, planul 
de desfacere la producția culi
nară proprie a fost depășit pînă 
in prezent eu peste 1 500 000 
lei.

La rlndul său, tovarășul 
Eduard Ștefănescu — secretarul 
organizației de partid din ca
drul întreprinderii — sublinia 
faptul că, odată cu acțiunile de 
reprofilare și extindere a rețe
lei comerciale, în rîndul lucră
torilor întreprinderii se desfă
șoară o permanentă activitate 
politico-educativă, pentru asigu
rarea unui comerț civilizat, mo
dern și igienic. (Sabin Ionescu).

pe terenurile Echipelor aflata acum 
în deplasare.

în mai multe orașe poloneze, se va 
desfășura, începînd de duminică, tur
neul internațional feminin de hand
bal pentru „Cupa Sileziei". Selecțio
nata României va evolua în grupa 
preliminară A, urmînd să întîlnească, 
în ordine, echipele U.R.S.S. (12 de
cembrie, la Katowice), Poloniei (13 
decembrie, la Katowice) și Suediei 
(14 decembrie, la Gliwice). Din grupa 
preliminară B fac parte formațiile 
Bulgariei, R.D. Germane, Danemar
cei și selecționata de junioare a Po
loniei. Cîștigătoarele celor două 
grupe se vor întîlni în finala turneu
lui, în ziua de 15 decembrie la Ka
towice.

Același comentator subliniază și 
performanța lui Dan Grecu, reintrat 
în circuitul concursurilor internațio
nale după accidentul suferit Ja Olim
piada de la Montreal.

Aproape 10 000 de spectatori au ur
mărit întrecerile acestet competiții, în 
care România s-a situat pe primul 
loc în clasamentul pe națiuni, fiind 
urmată de -echipele Ungariei, Elve
ției, R.F. Germania și Italiei.

Celelalte meciuri ale etapei au Ioc 
în țară, astfel : Politehnica Iași — 
F.C. Corvinul, A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C.M. Galați, S.C. Bacău - Poli
tehnica Timișoara, F.C. Argeș — 
Sportul studențesc, Jiul — Universi
tatea Craiova, F.C.M. Reșița — Di
namo.

Este foarte posibil ca rezultatele 
partidelor de duminică să producă 
numeroase schimbări în clasament. 
Doar două echipe nu-și pot pierde 
pozițiile actuale : Dinamo (locul I) 
și F.C.M. Galați (locul XVIII).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Domnule președinte.
Doresc să vă mulțumesc, imediat, pentru urările pe care ați binevoit să 

mi le adresați cu ocazia zilei mele de naștere și care m-au impresionat în 
mod deosebit.

Tovarășii mei din Partidul Socialist și eu însumi Împărtășim întru totul 
dorința pe care o exprimați de a dezvolta bunele relații existente între cele 
două partide ale noastre și vom depune toate eforturile în acest sens.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea sentimentelor mele 
cele mai bune d® înaltă considerațiune.

Cu fidela mea amintire personală,
FRANCOIS MITTERRAND

Vizita delegației de prietenie 
a poporului chinez

Delegația de prietenie a poporului 
chinez, condusă de tovarășul Ci Pin- 
fei, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, secre
tar general al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a Republicii Popu
lare Chineze, care efectuează o vizită 
în țara noastră, s-a întîlnit, joi 9 
decembrie, la Palatul Victoriei, cu o 
delegație română condusă de tovară
șul Vasile Vîlcu, președintele Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în cadrul convorbirii, s-a făcut o 
informare reciprocă cu privire la 
realizările obținute de popoarele ro
mân și chinez în construcția socialis
tă și preocupările actuale în diferite 
domenii ale activității de partid și 
de stat din cele două țări.

Au fost subliniate cu satisfacție 
bunele relații de prietenie frățească, 
solidaritate militantă și colaborare 
multilaterală statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză, hotărîrea comună de a dez

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost caldă. 

Cerul a fost variabil, cu înnorări ac
centuate după-amiază în jumătatea 
de nord a Crișanei, Maramureș, nor
dul și estul Transilvaniei, unde, tem
porar, a plouat. In Carpații orien
tali a nins slab. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, exceptînd zona de 
munte, unde a prezentat intensificări 
pînă la 70—90 kilometri pe oră. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila în
tre 3 grade la Miercurea Ciuc, Jo
seni și Toplița și 14 grade la Calafat. 
In București: vreme caldă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în optimile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni" la handbal fe
minin, F.I.F. Copenhaga — Spartak 
Kiev 13—13 (7—8). Partida retur : 12 
decembrie, la Kțev.

• Pe pistele de mare altitudine de 
la Medeo, în apropiere de Alma Ata, 
cu prilejul unui concurs desfășurat 
zilele trecute, patinatoarea Galina 
Stepanskaia a realizat în proba de 
3 000 m timpul de 4’32”7/10 (a doua 
performanță mondială a tuturor tim
purilor).

• Robert Kane a fost ales pre
ședinte al Comitetului olimpic al 
S.U.A.. succedînd în această funcție 
lui Philipp Krumm. Pentru prima 
oară o femeie, Tenley Albright, cam
pioană olimpică de patinaj artistic 
din 1956, a fost aleasă membră a 
Biroului executiv al acestui for. 
într-o primă declarație, noul pre
ședinte a arătat că va acorda priori
tate dezvoltării sistemului de centra 
de antrenament, incluzînd noi centre 
naționale olimpice.
• Federația de tenis din S.U.A. a 

întocmit clasamentul primilor zece 
jucători ai anului 1976. Primul a fost 
clasat Jimmy Connors, care a mai 
cucerit titlul de cel mai bun jucător 
american în anii 1973 și 1974. Pe 
locurile următoare : Eddie Dibbs, 
Arthur Ashe, Harold Solomon, Brian 
Gottfried, Roscoe Tanner, Dick Stock- 
ton, Stan Smith, Vitas Gerulaitis și 
Bob Lutz.

• Turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin 
a debutat cu partida dintre Mobil- 
girgi Varese (Italia) și Racing Mali
nes (Belgia). Jucînd pe teren propriu, 
baschetbaliștii italieni au obținut vic
toria cu 83—61.
• In preliminariile campionatului 

mondial de fotbal, selecționata Gua- 
temalei a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 3—1 (2—1), formația Salva
dorului.

• Orașul Gdansk a găzduit întîl- 
nirea internațională amicală de 
hochei pe gheață dintre reprezenta
tivele Poloniei și R. D. Germane. 
Hocheiștii din R. D. Germană au 
terminat învingători cu scorul de 8—6 
(0—3, 4—1, 4—2).
• într-un meci demonstrativ fe

minin de tenis desfășurat la Sofia, 
jucătoarea româncă Florența Mihai a 
întrecut-o cu 6—2, 6—1 pe Budarova 
(Cehoslovacia). 

volta și în viitor raporturile spre bi
nele celor două popoare, în interesul 
cauzei păcii și socialismului.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
a fost prezent Li Tin-ciuan, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

★
în cursul dimineții, delegația chi

neză a vizitat unele cartiere de lo
cuințe din Capitală, precum și uzine
le de utilaj chimic „Grivița roșie". 
Cu acest prilej, oaspeții au avut oca
zia să cunoască aspecte din realiză
rile oamenilor muncii bucureșteni în 
domeniul economic și social, preocu
pările acestora în transpunerea in 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului cu privire la 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră și înaintare a României spre co
munism.

în curșul vizitei in Capitală, oaspe
ții au fost însoțiți de tovarășul Va
sile Vîlcu. președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

11, 12 și 13 decembrie. In țară : Vre
mea va fi caldă, îndeosebi la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în nord- 
vestul țării, în ultimele zile. Local, 
în nordul țării va ploua. Vint slab 
pînă la moderat din vestul și sud- 
vestul țării. Dimineața și seara ceață. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
3 și plus 7 grade, iar maximele între 
5 și 15 grade, mai coborîte spre sfîr- 
șitul intervalului. In București : 
Vreme caldă, mai ales în primele zile. 
Cer variabil, cu înnorări în primele 
nopți. Dimineața și seara ceață. Vint 
in general slab.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 3 DECEMBRIE 1976

Extragerea I : cat. 2 : 3,15 variante 
a 14 514 lei ; cat. 3 : 12,15 a 3 763 lei ; 
cat. 4 : 13,15 a 3 477 lei ; cat. 5 : 68,80 
a 665 lei ; cat. 6 : 129,55 a 353 lei.

Report categoria I : 167 674 lei.
Extragerea a Il-ă : cat. A : 1 va

riantă 10% — autoturism Dacia 1300 ; 
cat. B : 6 variante 10 %' a 6 970 lei ; 
cat. C: 1 variantă 5.0% a 5 729 lei, 
5 variante 25% a 2 864 lei și 19 va
riante 10% a 1146 lei ; cat. D : 21,20 
a 1 973 lei ; cat. E : 50,30 a 831 lei ; 
cat. F : 124,05 a 337 lei ; cat. X : 
1 424,95 a 100 lei.

Report categoriâ A : 24 851 lei.

Pentru drumeți, ca

In cadrul pitoresc al pădurii 
Bradului din apropierea Avrigu- 
lui, cei ce se deplasează pe a- 
ceastă importantă șosea a țării 
întîlnesc acum la kilometrul 17 
o nouă cabană, cu o linie arhi
tectonică modernă. Ea dispune 
de 54 de locuri pentru dormit, 
de un restaurant cu 140 de

„Reghin" - o marcă de prestigiu
în rețeaua U.J.C.M. Mureș, 

cooperativa „Lemn-Metal" din 
Reghin ocupă un loc distinct 
datorită diversității produselor 
realizate aici. „Sondăm în per
manență cerințele publicului — 
ne spune tovarășul Simion Col- 
țea, președintele cooperativei — 
pentru că de modul cum venim 
in întîmpinarea preferințelor sale 
depinde de fapt eficiența activi
tății noastre. Ne orientăm în 
general spre acele produse care 
nu se realizează în alte unități 
din țară". Astfel producem în
călzitorul de apă tip „Regun",

Cronica zi iei
Delegația Consiliului Re

voluției din Portugalia, alcă‘ 
tuită din generalul Franco Charais, 
comandantul Ribejro Cardoso și că
pitanul de fregată Victor Crespo, 
care la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste face 
o vizită de prietenie în țara noastră, 
a fost joi oaspetele municipiului 
Brașov. în cursul dimineții, oaspeții 
s-au întîlnit cu elevii și cadrele di
dactice de la Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocație „Leontin Sălăjan" și au 
vizitat complexul turistic Poiana 
Brașov.

în cursul călătoriei ia Brașov, 
membrii delegației au fost însoțiți de 
general-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului apărării naționale, secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
Armatei.

Primire. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, a pri
mit joi dimineață pe noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir- 
mane în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acreditare.

A IV-a sesiune a Comite
tului Consultativ al Centru
iui european pentru invăță-
mîntul superior al UNESCO
- C.E.P.E.S. - cu sediul la
București, și-a desfășurat între 7 și 
9 decembrie lucrările la București. 
Thomas Keller, directorul C.E.P.E.S.. 
și profesorul iugoslav Ljubo Bavcon, 
președintele acestei sesiuni, au ară
tat, în cadrul unei conferințe de pre
să, că a fost aprobată activitatea 
desfășurată de centru în acest an. A 
fost apreciată editarea în trei limbi 
a primelor numere din buletinul in
titulat „învățămintul superior în Eu
ropa", precum și importanța reuniu
nilor organizate în 1976, care au dus 
la o mai bună cunoaștere a centre
lor de învățămînt europene, la un 
util schimb de experiență. Totodată, 
a avizat favorabil ideile ce vor di- 
recționa activitatea centrului în 
1977, făcînd și sugestii pentru pro
gramul viitorilor ani. Potrivit aces
tora se vor organiza la București, în 
cursul anului viitor, cu colaborarea 
altor organizații internaționale, reu
niuni avînd ca teme aspecte ale acti
vității didactice și metodologice.

Simpozion. In cadrul manl- 
festărilor consacrate comemorării a 
500 de ani de la moartea domnito
rului Țării Românești Vlad Țepeș, 
în Capitală a avut loc joi un sim
pozion cu tema „Vlad Țepeș, figură 
de legendă", organizat de Muzeul 
militar central, în colaborare cu 
Arhivele statului.

In prezența unui mare număr de 
militari, elevi și pionieri, cercetători 
și muzeografi din cele două instituții 
au vorbit despre personalitatea isto
rică a lui Vlad Țepeș, iar actori ai 
Teatrului „Ion Creangă" au recitat 
versuri patriotice și au prezentat 
fragmente literare dedicate marelui 
domnitor.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o 'telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Jamaicăi, Dudley 
Thompson, pentru felicitările transmi
se cu ocazia zilei naționale a acestei 
țări.

și pentru localnici
locuri, de un „Expres" și un bar 
de zi. „Fîntînița haiducului" (în 
fotografie) are încălzire centra
lă, dușuri cu apă caldă și rece 
în fiecare cameră, mobilier nou. 
Serviciile sînt asigurate de un 
personal cu bună calificare.

— Continua înnoire, diversifi
care și modernizare a unităților 
de alimentație publică consti
tuie una din sarcinile de bază 
ale întreprinderii județene a co
operației de consum Sibiu — 
spunea tovarășul Romul Cosma, 
director comercial. Numai în ul
tima perioadă, de pildă, au fost 
deschise o patiserie în Dumbră
veni și o cofetărie în comuna 
Poplaca, au fost executate lu
crări de extindere și reamena- 
jare la restaurantele Negoiu și 
Oltul din Avrig și respectiv 
Tălmaciu — două comune afla
te în plin proces de urbanizare ; 
ample lucrări de renovare și re- 
dimensionare s-au realizat de a- 
semenea la Dumbrăveni. Răși
nari. Slimnic, Mălîncrav. Mîrșa- 
Avrig, Agnita și Șelimbăr. (Ni
colae Brujan).

cazanul pentru încălzire centrală 
care funcționează cu orice fel de 
combustibil, vana de baie emai
lată. batoza manuală și uruitoa- 
rea pentru gospodăriile sătești, 
adăpătoarea automată pentru 
fermele zootehnice, mașina ma
nuală de tocat tomate, suportul 
demontabll cu ceaun și grătar 
pentru turiști, afumătoarea pen
tru albine cu baterie șa. O 
noutate pentru automobiliști : 
rulota tip ladă pe două roți în 
greutate totală de 45 kilograme, 
pe care este montat un cort 
pliabil. (Cornel Pogăceanu).

„Ziua drepturilor 
omului"

Cu 28 de ani în urmă, Organizația 
Națiunilor Unite adopta la Paris De
clarația universală a drepturilor omu
lui. La scurtă vreme după încheie
rea celei mai teribile conflagrații din 
istorie, Declarația dădea expresie as
pirațiilor tuturor popoarelor pri
vind asigurarea drepturilor vitale 
ale personalității umane, a demnită
ții și libertății omului, în condi
țiile unei păci trainice și unei largi 
cooperări internaționale. în comple
tarea Cartei Națiunilor Unite, docu
mentul a fost conceput ca unul din 
actele de temelie ale eticii și lega
lității internaționale în domeniul 
drepturilor omului, și, prin extensie, 
în domeniul mai larg al intereselor 
generale ale națiunilor. Marcată în 
fiecare an la 10 decembrie, „Ziua 
drepturilor omului" constituie un 
prilej de reafirmare a voinței po
poarelor de pretutindeni de a face 
totul pentru crearea condițiilor de 
înfăptuire cît mai largă a drepturi
lor omului, în conformitate cu cerin
țele progresului societății umane.

România a acordat și acordă aces
tei probleme o importanță primor
dială, abordînd-o în mod consecvent 
de pe pozițiile umanismului socia
list, propriu întregii politici a parti
dului. Societatea pe care o edifică 
poporul român, eliberată de exploa
tarea omului de către om, dezvol
tarea continuă a economiei naționale, 
consolidarea relațiilor sociale socia
liste asigură condițiile unei înfloriri 
depline a personalității umane, împli
nirii multilaterale a drepturilor fun
damentale ale omului. în acest proces 
se lărgește necontenit orizontul de 
cultură și se dezvoltă conștiința so
cialistă a maselor, se ridică nivelul 
de cunoaștere avînd la bază cele mai 
noi cuceriri ale științei și culturii, în 
scopul formării unui om nou, con
structor conștient și devotat al socia
lismului și comunismului în Româ
nia, luptător neobosit și generos pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate și pace ale tuturor națiunilor 
lumii.

Manifestîndu-se activ pe plan in
ternațional, unde își aduce pro
pria experiență originală în făurirea 
unei societăți care așază omul, 
bunăstarea și fericirea lui în centrul 
preocupărilor, România a militat și 
militează cu consecvență la O.N.U. 
și în alte organisme internaționale 
pentru garantarea și apărarea drep
turilor omului în întreaga lume, pen
tru lichidarea colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru abolirea prac
ticilor anacronice ale rasismului și 
apartheidului, a tuturor discrimină
rilor, față de oameni și de națiuni 
— fiind inițiatoarea unui șir de re
zoluții cu larg ecou în toate aceste 
domenii.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă și-a afirmat în repetate

IN „SATUL STRATEGIC* K 32
Mărturii zguduitoare despre viața populației de culoare 

din Rhodesia
Ziaristul vest-german Wolf Dieter Steinbauer a vizitat un așa-numit 

„sat strategic" din Rhodesia. In reportajul său despre această călătorie, 
apărut in revista „DER SPIEGEL", el arată, printre altele:

„Amiază In -satul strategic» K 32, 
din apropiere de Mount Darwin, si
tuat la nord de capitala rhodesiană, 
Salisbury. într-o gheretă — un sol
dat, avînd alături o armă automată. 
Omul are ordin să păzească poarta 
satului K 32 — singura deschizătură 
în gardul de sîrmă ghimpată care, 
coborînd în văi sau urcînd pe dealuri, 
împrejmuiește mai multe sute de co
libe rotunde, din lut, acoperite cu 
paie, unde trăiesc circa 4 000 de afri
cani, membri ai tribului mashona.

O lume aflată dincolo de sîrmă 
ghimpată. K 32 (denumirea vine de 
la prescurtarea cuvîntului englez 
«keep» — țarc) se află la fel ca și 
alte numeroase «sate strategice» în
tr-o așa-numită regiune tribală — 
«Tribal Trustland» împrejmuită, la 
rlndul său, cu sîrmă ghimpată. Atît 
oamenii, cît și animalele pot părăsi 
«Țarcul 32» doar între orele 6 și 16, 
pentru a merge la muncă pe ogoarele 
sărace, stîncoase ale satului.

Ori de cîte ori un locuitor al sa
tului trece pe poartă pentru a merge 
la muncă, soldatul de pază pune, în 
coliba sa, un băț de chibrit pe o scîn- 
dură. Iar dacă un negru intră pe 
poartă, soldatul ia un băț de chibrit 
de pe scîndură. Dacă, după ora 16, 
pe scîndură mai rămîn bețe de chi
brit, soldatul raportează comandan
tului cîți locuitori ai satului lipsesc 
după «ora stingerii». în asemenea 
cazuri, comandantul înștiințează, prin 
radio, o unitate specială, care orga
nizează o adevărată vînătoare. Fu
garii sînt împușcați fără somație, 
conform indicațiilor ministrului rho- 

rînduri convingerea că în actualei® 
condiții existente in lume, proble
mele drepturilor- omului, ale umanis
mului trebuie abordate ținînd seama 
de ansamblul unor fenomene' grave 
care confruntă omenirea — crizele 
economice, șomajul, emigrarea milioa
nelor de oameni în căutare de lucru< 
de flagelul subdezvoltării, cu tot cor
tegiul său de consecințe, boli, foa
mete, analfabetism, care afectează 
două treimi din omenire. Tocmai 
inspirîndu-se din cel mai autentic 
spirit al umanismului, țara noasjtră 
consideră că o preocupare centrală a 
O.N.U., a tuturor statelor și popoa
relor, trebuie s-o constituie lichida
rea decalajelor economice, înlătura
rea împărțirii lumii în țări bogate și 
țări sărace, instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, care să asigure condiții de dez
voltare egală tuturor indivizilor și 
națiunilor, accesul lor neîngrădit la 
binefacerile civilizației. „Să facem 
totul — arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru ca mi
nunatele cuceriri ale științei și cu
noașterii umane să servească pro
gresului, bunăstării și civilizației po
poarelor, cauzei păcii și fericirii oa
menilor pe pămînt. Astfel vom asi
gura promovarea unor relații noi, a 
unui umanism nou, care să asigure 
popoarelor posibilitatea de a-șl afir
ma multilateral geniul șl forțele 
creatoare într-un climat de prietenie 
și colaborare". Atingerea acestor 
înalte obiective, în concordanță cu 
principiile fundamentale ale Cartei 
O.N.U. și Declarației universale a 
drepturilor omului, impune consoli
darea și generalizarea noului curs în 
viața internațională, înlăturarea ve
chii politici de dominație, asuprire 
și dictat, a practicilor imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru eradicarea rasismului, 
a oricăror inegalități, privilegii și 
discriminări între state, statornicirea 
unui climat care să asigure respec
tarea intereselor și năzuințelor fun
damentale ale națiunilor și indivi
zilor.

Alături de celelalte popoare, de 
toate forțele progresiste, democra
tice și antiimperialiste ale contempo
raneității, România socialistă își re
afirmă hotărîrea de a milita, In con
tinuare, cu aceeași fermitate, pentru 
instaurarea în lume a unor raporturi 
cu adevărat democratice șl echita
bile, a unei noi ordini economice și 
politice mondiale, care să ducă la 
consacrarea și respectarea drepturi
lor fundamentale ale statelor și ale 
omului, la triumful umanismului 
autentic, la afirmarea plenară a fie
cărei națiuni pe calea progresului și 
civilizației, într-o lume mai bună și 
mai dreaptă, a păcii și colaborării.

Llviu RODESCU

desian de război. Comandantul Derek 
Davis aplică întocmai aceste indica
ții. La una din laturile gardului de 
sîrmă ghimpată el are, întotdeauna, 
pregătite morminte proaspăt săpate.

Davis comandă nu numai o du
zină de soldați, ci decide, pur și 
simplu, asupra vieții celor 4 000 de 
locuitori ai satului. El și-a de
monstrat în repetate rînduri puterea, 
aplicînd pedepse pentru întreaga 
obște. El poate interzice pentru mai 
multe zile orice ieșire din sat, sau 
poate ordona efectuarea unor munci 
silnice. Totuși Davis se consideră 
«foarte uman» ; celor ce depășesc 
ora închiderii porții, dar se întorc de 
bună voie în sat, le cruță viața. Ei 
sint doar biciuiți și condamnați la 
muncă silnică pe mai multe săptă- 
mîni. Sînt puși fie să care pietre, 
fie să sape gropi, pe care apoi tre
buie să le astupe.

Dar negrii pot fi nu numai chinuiți 
și împușcați, ci și «închiriați». In 
acest scop, fermierul Anderson a 
făcut o vizită comandantului. Ander
son are nevoie de oameni pentru a 
stringe recolta de porumb de la ferma 
sa, care se întinde pe o suprafață de 
1 500 ha, aflată în vecinătatea regiu
nii locuite de tribul amintit. După 
discuții cu comandantul, Anderson a 
obținut 20—30 de oameni pentru 
strîngerea recoltei, plata pentru o zi 
de muncă fiind 20 de cenți.

în ochii negrilor din tribul mashona 
se poate citi însă nu teama, cum ar 
dori comandantul Davis, ci o aprigă 
sete de libertate".

O A 5-A POARTĂ 
AERIANĂ A MOSCOVEI, 
în capitala Uniunii Sovietice va 
fi construit cel de-al cincilea 
aeroport. în prezent, Moscova 
dispune de patru aeroporturi, 
prin care se asigură transportul 
a aproximativ 20 milioane de 
pasageri anual. Se află în pro
iect realizarea a încă două piste 
de decolare și aterizare la aero
dromurile „Vnukovo" și „Domo
dedovo". In ultimii cinci ani, în 
U.R.S.S. au fost construite 70 de 
noi aeroporturi și aerogări, care 
asigură un trafic total de peste 
40 milioane pasageri anual. Pen
tru cel de-al zecelea cincinal se 
prevăd noi construcții, în spe
cial în regiunile Siberiei, Extre
mului Orient și nordului U.R.S.S.

• FISURI UTILE. Ma
terialele ceramice cu fisuri au 
fost dintotdeauna socotite ca 
fiind de slabă calitate. Și to
tuși, asigură doi cercetători de 
la Institutul „Max Planck" din 
Stuttgart, fisurile conferă cera

micii o rezistență mai mare la 
solicitări bruște. Folosind aceas
tă proprietate, cercetătorii res
pectivi au elaborat un procedeu 
de fabricare a unor materiale 
ceramice cu parametri de rezis
tență asemănători metalelor 
dure. în plus, produsul obținut 
este mai ușor, mai ieftin și mai 
rezistent la temperaturi înalte 
decît metalele.

© PRODUCTIVITA
TEA OILOR. Publicf!*'ia aus
traliană „Queensland Agricultu
ral Journal" informează despre 
interesante experiențe efectuate 
în provincia Queensland, cunos
cută pentru avuția ei in ovine. 
Introducerea unei cantități de 
iod in nutrețul oilor a avut e- 
fecte pozitive. Mieii au crescut 
mai rapid, iar mortalitatea s-a 
redus la jumătate. în același 
timp, producția de lînă s-a îm
bunătățit. Specialiștii afirmă că 
efectul creșterii se datorează se
creției puternice de hormon ti- 
roxină pe care o provoacă iodul 

după ce pătrunde în glanda ti
roidă a animalelor.

• CEL MAI MARE 
LAC SUBTERAN DIN 
SPANIA a fost descoperit în 
cîmpia La Mancha, din centrul 
țării. Specialiștii Institutului 
geologic spaniol afirmă că lacul 
ar avea o capacitate de 10 mi
liarde m.c. de apă și se întinde 
pe o suprafață de 400 de hec
tare. Sînt prevăzute amenajări 
in vederea folosirii apelor aces
tei veritabile mări subterane la 
irigarea zonei La Mancha,

• INVAZIE DE DE
MONI LA HOLLY
WOOD. Pe platourile 
cunoscutei metropole cinemato
grafice sînt în prezent în curs 
de realizare peste 12 filme cu 
„demoni". După succesul de 
casă (circa 100 milioane de do
lari) al filmelor pe aceeași temă, 
oa „Frații Warner" sau „Ereti-

DE PRETUTINDENI
cui", producătorii americani re
curg tot mai des la serviciile 
„necuratului" pentru a-și spori 
profiturile. Influența nocivă a 
unor asemenea filme este con
cludentă. La Philadelphia, po
liția a arestat un tată care și-a 
ucis copilul pentru a-1 „elibera" 
de diavoli, după cum văzuse 
într-un film... diabolic.

©„CONSTELA- 
Ț I A DISPARIȚIILOR". 
Pentru intervalul 20 decembrie 
1976 — 18 ianuarie 1977 se pre
vede din nou o perioadă peri
culoasă pentru navigație în așa- 
numitul „triunghi al Bermude- 
lor". Este părerea prof. Ielkin 
de la Institutul de construcții 
din Moscova. Studiind fenome
nele neobișnuite ce se petrec în 
zona oceanică cuprinsă între 
Insulele Bermude, Porto Rico 
și Florida, care au dus la dis

pariția inexplicabilă a unor 
nave și avioane, omul de știință 
sovietic a emis ipoteza că aces
tea ar fi în strînsă legătură cu 
anumite poziții ale Pâmintului, 
Lunii și Soarelui. Respectiva 
constelație ar determina o de
reglare a cîmpului magnetic ma
rin și, în felul acesta, și a buso
lelor și aparatelor de bord.

© SOLIDARITATE. Zi‘ 
lele trecute, In restaurantele din 
Paris, consumatorii serveau 
masa la lumina luminărilor. De 
data aceasta, atmosfera de 
obscuritate nu se datora nici 
unor uzanțe ale localurilor de 
lux, nici vreunei noi inițiative 
de economisire a energiei elec
trice, ci... grevei declanșate de 
salariații serviciilor de gaz și 
electricitate, în urma căreia re
țeaua de iluminat a fost serios 
afectată. Prin acțiunea lor, aceș

tia au ținut să se alăture mani
festărilor de protest ale munci
torilor din numeroase alte sec
toare față de recenta evacuare 
de către poliție a lucrătorilor 
care ocupau, de un șir bun de 
luni, sediul tipografiei cotidia
nului „Le Parisien Libere", ca 
urmare a unui conflict de muncă.

• PUTERE DE ADAP
TARE. Pe teritoriul școlii pro
fesionale din Giitersloh (R.F.G.), 
mai multe ciuperci au reușit să 
perforeze un strat de asfalt gros 
de mai mulți centimetri. Pînă 
acum experțli nu au putut, să 
explice cum colonia de ciuperci 
a reușit să se dezvolte sub stra
tul de asfalt. în prezent colonia 
este studiată de experți pentru 
a se descoperi „secretul" acestei 
neobișnuite puteri de adaptare.

© ÎMPOTRIVA po
luării MEDITERANEI. 
Pe insula Manoel, situată în 
fața portului La Valetta, capi

tala Maltei, se va deschide zi
lele acestea o centrală de su
praveghere a poluării Meditera- 
nei. Centrala va informa statele 
riverane în legătură cu prezența 
în Marea Mediterană a petelor 
de țiței provenite, de pildă, din 
coliziunea între petroliere. La 
centrul de pe insulă vor trebui 
să parvină toate semnalările 
transmise de nave, șalutiere sau 
avioane, în legătură cu prezența 
unor pete consistente de petrol. 
La rîndul său, centrul va analiza 
consecințele unor atari situații, 
ținînd seama de direcția curen- 
ților maritimi și a vînturilor.

© AU DISPĂRUT PE 
OLIMP. Opt alpiniști greci, 
între care o femeie, au dispărut 
pe muntele Olimp încercînd să 
realizeze o ascensiune. Unități 
ale armatei și jandarmeriei, do
tate cu elicoptere, cercetează 
întreaga regiune, în special pră
păstiile și piscurile muntelui. 
Olimpul (2 911 m) este cel mai 
înalt munte din Grecia, vîrful 

său fiind acoperit de zăpadă pe 
întreaga perioadă a anului. El 
a fost escaladat pentru prima 
oară la 2 august 1919.

© CELEBRITATEA SA
TULUI FLISBY. Locuitorii 
micului sat Flisby, din Suedia, 
se mîndresc cu o realizare care 
a făcut ca localitatea lor să de
vină celebră și, inclusiv, să se 
bucure de un loc în faimosul 
almanah „The Guinness Book 
of Records". Cei care au contri
buit la celebritatea satului 
Flisby sînt... cismarii din loca
litate, care au confecționat un 
pantof cu o lungime de 3,12 m și 
o lățime de 1,15 m. Deși pentru 
încălțări de asemenea proporții 
nu este de așteptat să se gă
sească vreun uriaș, locuitori! 
din Flisby se mulțumesc cu fap
tul că într-un asemenea pantof 
încap cu totul, stînd comod, un 
număr de patru adulți, care 
susțin că interiorul este... con
fortabil.
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„Toate eforturile O.N.U. spre A FOST FORMAT
rezolvarea problemelor dezarmării" NOUL GUVERN LIBANEZ

declară Kurt Waldheim
Activitatea O.N.U. trebuie să fie 

îndreptată în primul rînd spre reali
zarea obiectivelor majore ale organi
zației, în conformitate cu prevederile 
Cartei — a declarat secretarul gene
ral Kurt Waldheim, în plenul Adu
nării Generale, care a adoptat reco
mandarea Consiliului de Securitate 
privind realegerea sa pe o perioadă 
de încă cinci ani în funcția de secre
tar general al O.N.U.

Toate eforturile O.N.U. — a spus 
Waldheim — trebuie direcționate 
spre rezolvarea problemelor dezar
mării, de care depinde viitorul paș
nic al întregii noastre planete. El a 
lansat un apel către toate popoarele 
lumii de a acorda problemei dezar
mării o atenție de prim ordin, s-a 
pronunțat pentru o reglementare 
dreaptă și trainică a conflictelor din 
Orientul Mijlociu și Africa de Sud, 
precum și a situației din Cipru — și 
a subliniat, totodată, necesitatea li
chidării definitive a colonialismului, 
rasismului și politicii de apartheid.

Pe de altă parte. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
New York, secretarul general al 
O.N.U. a apreciat că șansele iniție
rii unor noi negocieri de pace în O- 
rientul Apropiat „nu au fost nicioda
tă atît de favorabile ca în prezent. 
Consider, a declarat Kurt Waldheim, 
că există șanse foarte bune ca în pri
mele luni ale anului 1977 să se în
treprindă un nou efort pentru recon- 
vocarea Conferinței de la Geneva 
vind Orientul Apropiat".

pri-

s-n 
mai

*

Adunarea Generală a O.N.U. 
pronunțat joi pentru reluarea cit 
curind posibil a lucrărilor Conferin
ței de pace de la Geneva în problema 
Orientului Apropiat. O rezoluție în 
acest sens subliniază că reuniunea 
de la Geneva trebuie reluată „cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.)“.

Dezbaterile cu
la întărirea securității

privire 
internaționale

Tn Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezba
terile privind îndeplinirea Declara
ției asupra întăririi securității inter
naționale, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Polone a relevat că procesul 
destinderii are o influență pozitivă 
asupra întregii situații internaționale, 
creînd condiții favorabile pentru dez
voltarea multilaterală a statelor și 
pentru colaborarea reciproc avanta
joasă între țări cu orînduiri econo
mico-sociale diferite. El a subliniat 
necesitatea respectării acordurilor 
internaționale existente pentru în
lăturarea pericolului unui război nu-

și asigurarea păcii și securită-clear 
ții.

La menționat că politica de destindere 
internațională este necesară tuturor 
statelor, indiferent de sistemul lor 
politic și social, și trebuie să cuprin
dă toate zonele lumii.

Exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu continuarea cursei înarmă
rilor, a menținerii unor focare de 
încordare în diferite regiuni ale lu
mii, precum și a colonialismului, 
neocolonialismului și politicii de a- 
partheid, reprezentantul Zambiei a 
lansat un apel tuturor statelor pen
tru a asigura îndeplinirea consec
ventă a principiilor Cartei O.N.U., a 
tuturor prevederilor Declarației asu
pra întăririi securității internaționale.

rindul său, delegatul Ghanei a

BEIRUT. — Premierul desemnat 
al Libanului, Salim Al-Hoss, a în
ceput joi consultările pentru for
marea unui nou guvern. Atît pre
mierul. cit și președintele Sarkis au 
avut o serie de întîlniri cu liderii prin
cipalelor partide și cu alte persona
lități politice, în vederea desemnării 
titularilor posturilor mai importante.

Joi seara a fost anunțată consti
tuirea guvernului — alcătuit din opt 
personalități — menit a dirija 
activitatea îndreptată în direcția re
construirii țării, anunță agențiile 
Reuter și U.P.I.

în noul cabinet, Faud Butros va 
conduce două ministere — al aface
rilor externe și al apărării.

Agenția United Press International 
menționează că noul premier, care 
este specialist în probleme economi
ce și financiare, a elaborat deja un 
program de refacere a economiei li
baneze. grav afectată de războiul 
civil. în baza acestui program se pre
conizează alocarea unor fonduri de 
mai multe miliarde de dolari pentru 
refacerea industriei, construcțiile de 
locuințe. înviorarea turismului etc.

„Guvernul, a spus noul premier, va 
fi un guvern al reunificării. Libanul 
are nevoie în etapa actuală de re
construirea economiei sale, a insti
tuțiilor și serviciilor publice". El a 
adresat un apel locuitorilor țării să 
coopereze pentru ca Libanul să de
vină din nou o țară a „prieteniei, 
fraternității, suveranității, justiției, 
egalității, securității și stabilității".

Plenara C. C
al P.S.U.G

Au luat sfirsit convorbirile sovieto-libiene
2 \

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat joi convorbi
rile între L. I. Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Aleksei Kosighin, Andrei 
Gromiko și președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, Moamer El-Geddafi, care a efec
tuat o vizită oficială de prietenie, 
la invitația C.C. al 
Prezidiului Sovietului
U.R.S.S.

în cursul convorbirilor, părțile 
dezbătut probleme ale relațiilor 
laterale, stabilind direcțiile lărgirii

P.C.U.S.
Suprem

Și 
al

au 
bi-

șî adincirii colaborării între U.R.S.S. 
și Libia. S-a procedat, de aseme
nea, la un larg schimb de păreri a- 
supra unor probleme internaționale 
de. interes comun.

în aceeași zi, la Moscova a fost 
semnat Acordul maritim interguver- 
namental sovieto-libian. protocolul 
tratativelor privind colaborarea eco
nomică și tehnică bilaterală și Pro
gramul de colaborare culturală din
tre U.R.S.S. și Republica Arabă 
Libiană pe anii 1977—1978.

Un studiu al Comisiei Pieței comune relevă

Urmările recesiunii
asupra economiei capitaliste

de 
pu- 
ele- 
eco- 

comune,

Rezoluții adoptate Ia Congresul 
P. S.M. Spaniol 

Alegerea noii conduceri a partidului

LONDRA. — Cabinetul britanic s-a 
întrunit din nou spre a continua 
dezbaterile asupra măsurilor econo
mice de austeritate pe care urmează 
să. le adopte în vederea facilitării ob
ținerii unui credit de 3 900 milioane 
dolari din partea Fondului Monetar 
Internațional. Deciziile guvernamen
tale urmează să fie date .......
săptămîna viitoare.

Obiectivul guvernului 
pentru a putea îndeplini 
puse de F.M.I. este de a reduce de
ficitul bugetar al Marii Britanii în 
anul financiar 1977 de la 11 la 9 mi
liarde lire sterline, urmînd ca în a- 
ceeași proporție să fie redus defici
tul și în 1978.

O primă etapă 
mește . la Londra 
sivă a finanțelor

publicității

Callaghan 
condițiile

a ceea ce se nu- 
„asanarea progre- 

statului" se va re-

aliza prin reducerea cu un miliard 
lire sterline a cheltuielilor publice, 
prin vînzarea unor acțiuni ale sta
tului la „British Petroleum", în va
loare de circa 500 milioane lire ster
line, și prin alocarea tot a 500 mi
lioane în vederea scăderii ratei do- 
bînzii la datoriile statului.

După cum se știe, decizia de a se 
proceda la reducerea cheltuielilor 
publice a provocat vii controverse în 
cadrul dezbaterilor guvernamentale. 
Reprezentanții aripii de stînga a 
Partidului laburist, sprijiniți de sin
dicate, au subliniat că „economiile 
draconice pe care vrea să le obțină 
cabinetul după adoptarea acestui nou 
pachet de măsuri riscă să agra
veze șomajul și să amputeze pro
gramele sociale".

BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin 
a avut loc plenara C.C al P.S.U.G. 
Horst Dohlus, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a prezentat un raport asu
pra îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
anul in curs, iar Gerhard Schiirer, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele Co
misiei de Stat a Planificării, a pre
zentat raportul privind proiectul Pla
nului cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a R.D.G. pe anii 
1976—1980 și proiectul Planului de 
stat pe anul 1977.

Raportul anual al Direcției 
statistică a Comisiei C.E.E., dat 
blicității la Bruxelles, nu oferă 
mente optimiste pentru situația 
nomică a țărilor Pieței 
S.U.A. și Japoniei. După cum reiese 
din document, fenomenele de criză 
s-au manifestat inițial în S.U.A. și 
Japonia, și apoi au cuprins și țările 
vest-europene. Valoarea produsului 
național a scăzut in 1974 in S.U.A. 
cu 1,7 Ia sută. Acest fenomen 
înregistrat ■ în țările membre 
C.E.E. în 1975, cînd valoarea produ
sului lor național a marcat o scă
dere medie de 2 procente. Cele mai 
mari reduceri s-au .înregistrat in 
Luxemburg (7,7 la sută). în Italia 
(3,7 la sută) și R.F.G. (2,3 la sută), 
în Statele Unite, valoarea produsu
lui național a scăzut în 1975 cu 1,4 
la sută.

In ceea ce privește producția in
dustrială, ramurile cel mai puternic 
atinse de recesiune au fost aproape 
în toate țările vest-europene meta
lele și produsele chimice. Producția 
metalelor a scăzut, de exemplu, 
cu aproape 25 Ia sută între primul 
semestru al anului 1974 și cel co
respunzător al anului 1975.

Un regres sensibil s-a înregistrat 
în domeniul investițiilor. în țările 
Pieței comune, nivelul acestora a 
scăzut în 1974 cu 2,5 la sută, iar în 
1975 cu 5,2 la sută. în Italia această 
rată a fost anul trecut de 13 
sută, iar în Danemarca de 11 
sută. Volumul investițiilor s-a redus

s-a 
ale

la 
la

agențiile de presă

6în S.U.A. în 1974 cit aproximativ 
la sută, iar în 1975 cu 12 la sută.

Pe acest fundal. în toate țările 
Pieței comune tendințele inflaționis
te au luat amploare. Cele mai mari 
creșteri ale costului vieții s-au în
registrat în Marea Britanie — 28 la 
sută, Irlanda — 23 la sută și Italia 
— 18 la sută.

OBIECTIVE PRIORITARE
ALE ANGOLEI

LUANDA. — într-o declarație a 
Biroului Politic al M.P.L.A., dată pu
blicității la Luanda, se arată că ziua 
de 10 decembrie, cînd se sărbătorește 
cea de-a XX-a aniversare a Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.), coincide cu iniție
rea programului de măsuri destinat 
lansării unei ofensive de amploare 
în lupta pentru democrație populară 
în Angola. în fabrici, în alte între
prinderi — se arată în document — 
grupurile de acțiune și comitetele de 
sindicat desfășoară o amplă muncă 
politică, consacrată dezbaterii cu oa
menii muncii a sarcinilor trasate de 
partid, intensificării dezvoltării pro
ducției. Un alt obiectiv prioritar este 
ducerea la bun sfirșit a campaniei de 
alfabetizare, ridicarea nivelului edu
cațional, valorificarea tradițiilor isto
rice și culturale ale țării.

MADRID. — în ultima zi a lucră
rilor Congresului Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, desfășurat la 
Madrid, Felipe Gonzales a fost rea
les in funcția de prim-secretar al 
P.S.M.S. Ramon Rubial a fost ales 
președinte al partidului, funcție nou 
creată.

Au fost aleși, de asemenea, cei 19 
membri ai Comitetului Executiv al 
P.S.M.S.

Participanții la congres au adoptat 
o serie de rezoluții privind situația 
politică și economică din Spania, 
precum și probleme ale vieții inter
naționale.

Documentele subliniază necesitatea 
înfăptuirii unui amplu program de 
schimbări democratice în Spania și 
reafirmă că P.S.M.S. este un partid 
de clasă, marxist și democratic, care 
sprijină cererea comună a opoziției 
de stînga privind înfăptuirea unei 
rupturi democratice de vechiul re
gim.

P.S.M.S. nu va lua parte la viitoa
rele alegeri parlamentare dacă gu
vernul nu va garanta participarea tu
turor partidelor din țară. în altă or
dine de idei, P.S.M.S. cere retrage
rea tuturor bazelor militare america
ne existente pe teritoriul Spaniei. 
„Tratatul încheiat in ianuarie 1976 
între guvernul S.U.A. și cel spaniol, 
fără consultarea poporului spaniol, 
înseamnă amanetarea teritoriului 
național, precum și a politicii inter
ne și externe a statului spaniol".

Pe plan economic, rezoluțiile adop
tate cer crearea imediată a unor noi 
locuri de muncă pentru soluționarea 
problemei șomajului, relansarea in

vestițiilor. Se subliniază, de aseme
nea, necesitatea acordării unor drep
turi și libertăți democratice femeilor.

în ceea ce privește politica externă. 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol iși proclamă solidaritatea cu cla
sele muncitoare și'cu popoarele opri
mate in lupta lor pentru eliberare 
socială și națională. P.S.M.S. con
damnă politica blocurilor militare, 
considerind că ea afectează interese
le clasei muncitoare. Referindu-se la 
o serie de aspecte concrete ale situa
ției internaționale actuale, Congresul 
P.S.M.S. se pronunță pentru recu
noașterea „poporului palestinean și a 
celui israelian, precum și a identității 
lor naționale". De asemenea, rezolu
ția proclamă solidaritatea P.S.M.S. 
cu lupta mișcărilor de eliberare din 
Africa australă, se pronunță pentru 
restabilirea suveranității statului pa
namez asupra Canalului Panama și 
a zonei adiacente, precum și pentru 
sprijinirea popoarelor latino-america- 
ne în eforturile lor de cucerire a in
dependenței economice.

★
Zece militanți comuniști au fost 

arestați miercuri la Madrid, in timp 
ce răspindeau manifeste chemind 
populația să se abțină de la vot în 
cadrul referendumului asupra refor
mei politice, de la 15 decembrie.

Agenția France Presse menționea
ză că și militanții altor partide poli
tice ale opoziției democrate din Sna- 
nia au răspîndit documente, în dife
rite cartiere ale capitalei, cerind ab
ținerea de la vot la apropiatul re
ferendum organizat de autorități.

În sprijinul dezvoltării tarilor africane^
KINSHASA. — Consiliul ministe

rial al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). reunit în cea de-a Xl-a se
siune extraordinară, la Kinshasa, a 
recomandat întărirea instituțiilor e- 
conomice ale organizației, hotărind, 
de asemenea, instituționalizarea Con
siliului miniștrilor de finanțe, comer
țului și planificării. Acesta urmează 
a deveni un organism de consultare 
însărcinat cu punerea în aplicare a 
planurilor economice interafricane.

Consiliul a lansat un apel țărilor 
producătoare de petrol pentru a lua 
cunoștință de „consecințele negative"

pe care le-ar putea avea o majorare 
a prețurilor asupra economiilor state
lor în curs de dezvoltare.

Purtătorul de cuvînt al sesiunii a 
declarat că țările africane iși mani
festă decepția, alături de alte state 
din lumea a treia, față de atitudinea 
țărilor industrializate occidentale 
care par să dorească amînarea unor 
decizii concrete în cadrul dialogului 
de la Paris în probleme ale coope
rării economice internaționale, între 
cele 8 state capitaliste dezvoltate și 
19 in curs de dezvoltare.
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PERU

Precizări în problema accesului Boliviei la mare

Congresul sindicatelor 
poloneze ?'~a *ncheiat lucrările 
la Varșovia. A participat o delegație 
a U.G.S.R., condusă de Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Congresul a ales noul Con
siliu Central al Sindicatelor. Wladys- 
law Kruczek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., a fost 
reales în funcția de președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Polonă.

Președintele Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, l-a 
primit pe Ștanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, aflat în vizită în Irak, cu 
care a examinat probleme ale rela
țiilor bulgaro-irakiene și o serie de 
probleme internaționale, între care 
cele privind situația din Orientul 
Apropiat.

transmit:

LIMA. — într-un comunicat dat 
publicității la Lima, guvernul Re
publicii Peru prezintă poziția sa in 
legătură cu propunerile Boliviei pri
vind problema accesului la mare a 
acestei țări. După cum se știe, solu
ționarea acestei probleme depinde de 
acordul guvernelor Peru și Chile, așa 
cum stipulează un protocol comple
mentar la Tratatul de la Lima din 
1929.

In comunicat se subliniază că gu
vernul Republicii Peru, după ce a 
studiat raportul unei comisii consul
tative și după convorbiri avute cu

guvernul chilian, animat de spirit de 
înțelegere și de dorința de a promo
va cooperarea între țările latino- 
americane, este de acord ca statul 
chilian să cedeze Boliviei un coridor 
prin nordul provinciei Arica. Această 
acceptare este însoțită de către gu
vernul peruan de o serie de prevederi 
și clauze menite, totodată, „să apere 
interesele superioare ale națiunii, să 
garanteze drepturile specifice pe care 
Peru le are în Arica în virtutea acor
durilor internaționale, precum și 
neîntrerupta legătură social-economi- 
că existentă cu această regiune".

La Sofia s_au desIă?urat con
vorbiri între o delegație militară 
bulgară condusă de Dobri Djurov, 
ministrul apărării al R.P. Bulgaria, 
și o delegație militară sovietică, con
dusă de Dmitri Ustinov, ministrul 
apărării al U.R.S.S. — informează 
agenția B.T.A. Delegația sovietică a 
fost primită de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

Un reprezentant al 
O.N.U.D.I. la Belgrad. La 
invitația Consiliului Executiv Federal 
al Iugoslaviei, la Belgrad a sosit 
într-o vizită oficială Abd El Rahman 
Khane, directorul executiv al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). 
în cursul convorbirilor pe care oas
petele le va avea cu oficialitățile 
iugoslave vor fi discutate chestiuni 
privind cooperarea dintre Iugoslavia 
și instituțiile^specializate ale O.N.U.

Comunicatul comun ior- 
daniano—sirian dat publicității 
Ia Amman, la încheierea vizitei ofi
ciale de trei zile a președintelui Si
riei, Hafez Al Așsad, relevă hotări- 
rea celor două părți de a acționa de 
o manieră concertată în vederea mo
bilizării potențialului arab, pentru 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
și restabilirea drepturilor naționale 
ale poporului palestinean, în vede
rea realizării unei păci juste și du
rabile in Orientul Apropiat.

înlre India și R.P. Ungară 
a fost semnat la Delhi un acord co
mercial pe anul 1977. Valoarea schim
burilor comerciale bilaterale va a- 
junge anul viitor la 710 milioane ru- 
pii, față de 400 milioane rupii în 
anul 1976.

în sprijinul 
reunificării Coreei

ln librăriile din Lisabona a 
apărut, în limba portugheză, vo
lumul „România — economia 
socialistă" de Costin Murgescu, 
editat in colecția „Lumea socia
listă" de editura „Estampa". Lu
crarea prezintă realizările ob
ținute de poporul român in edi
ficarea bazei economice a socie
tății .socialiste, direcțiile princi
pale ale dezvoltării economiei 
in țara noastră, ca și aspecte ale 
relațiilor economice externe ale 
României. Este, de asemenea, 
subliniată contribuția României 
la instituirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

Reprezentanți ai Ugandei 
ȘÎ Kenyei au avld convorbiri în 
localitatea Mbale, din estul Ugandei, 
asupra progreselor înregistrate pe 
calea aplicării acordului încheiat în 
luna august, care prevede îmbună
tățirea raporturilor dintre cele două 
țări, după diferendul intervenit în 
iulie — a anunțat agenția kenyană 
de știri K.N.A.

Liderii Camerei Repre
zentanților a Congresului 
S.U.A. Deputatul John Rhodes din 
Arizona a fost reales lider al minori
tății republicane in Camera Repre
zentanților a Congresului S.U.A. 
(John Rhodes i-a succedat în această 
funcție, la 6 decembrie 1973, lui Ge
rald Ford). Anterior, grupul democrat 
procedase la numirea ca președinte 
al Camerei Reprezentanților a lui 
Thomas O’Neill ; la rindul său, Jim 
Wright a devenit lider al majorității 
democrate în Camera inferioară.

Sesiunea N.A.T.O.,,a nive- 
lul miniștrilor afacerilor externe, a 
început joi la Bruxelles. Sesiunea 
va dezbate timp de două zile rapor
tul secretarului general al N.A.T.O., 
Joseph Luns, programele viitoare 
ale pactului și situația politică din 
țările membre ale -alianței nord- 
atlantice.

După cum s-a mai anunțat, Comi
tetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat un proiect de re
zoluție prin care se convoacă, pentru 
mai-iunie 1978, o sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite consacrată dezarmării. 
Consensul de care s-a bucurat pro
iectul respectiv, ai cărui coautori au 
fost 35 de state în curs de dezvol
tare, inclusiv România — și care ur
mează acum să fie înaintat spre a- 
probare plenului actualei sesiuni — 
a ilustrat concludent importanța și 
oportunitatea acestei inițiative, care 
răspunde cerinței 
imperioase a vie
ții internaționale 
de a se realiza 
progrese substan
țiale pe calea 
dezarmării gene
rale, in primul 
rînd nucleare.

într-adevăr, în
seși dezbaterile 
pe marginea a- 
cestui proiect, ca 
de altfel și pe 
marginea altor 

. proiecte de rezo
luție din aceeăși 

‘ sferă a dezarmă
rii (pe agenda ac
tualei sesiuni sînt înscrise nu mai pu- 

1 țin de 18 puncte care țin de acest do
meniu) au pus in e-vidență grava ano
malie pe care o constituie intensifica
rea continuă, cantitativă și calitativă, 
a cursei înarmărilor. Cheltuielile mili
tare pentru perfecționarea, diversi
ficarea și acumularea de armament 
tot mai distructiv sporesc continuu, 

' sustrag uriașe resurse de la scopuri 
civile, contribuind la agravarea in
flației. la înrăutățirea nivelului de 
trai al maselor largi. Devine tot 
mai evident că în aceste condiții nu 
poate fi • vorba nici de securitate, 
nici de consolidarea cursului spre 
destindere, nici de rezolvarea acute
lor probleme economico-sociale ce 
confruntă în prezent omenirea. Și 
nu este deloc intimplător că iniția- 

, tiva unei sesiuni speciale a Adună
rii Generale consacrată dezarmării a 

: avut un ecou atit de larg in rindul 
■ țărilor în curs de dezvoltare, profund 
' interesate ca cel puțin o parte din 

fondurile irosite pentru înarmări să 
fie alocate in sprijinul eforturilor de 
lichidare a subdezvoltării și a decala
jelor. creării condițiilor optime ca 

. marile cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane să servească păcii și 
progresului general al umanității.

După cum este cunoscut. România, 
tară socialistă în curs de dezvoltare.

se manifestă ca un factor deosebit 
de activ al luptei pentru înfăptuirea 
dezarmării. Preocuparea constantă 
pe care o manifestă în această di
recție partidul și statul nostru, per
sonal secretarul general al P.C.R., 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a găsit o 
pregnantă expresie în programul de 
acțiune in vederea înfăptuirii dezar
mării, elaborat de Congresul al XI- 
Iea. în concordanță cu acest program, 
documentele de poziție în problemele 
dezarmării și ale creșterii rolului 
Națiunilor Unite în viața internațio
nală prezentate la O.N.U., in se-

bordarea și elucidarea probleme
lor noii ordini economice internațio
nale, în elaborarea unor documente 
fundamentale pentru stabilirea stra
tegiei și programului de acțiune în 
vederea soluționării acestora,

Ideea că o nouă sesiune extraordi
nară —
avea un ...
pentru declanșarea unor măsuri con
crete pe
rat de o ___ ... __
mai mult teren. încă mai demult, 
reuniunea la nivel înalt de la Co
lombo a statelor nealiniate — care 
a h.otărît participarea României la

cea de-a VIII-a — ar putea 
rol nu mai puțin important
calea dezarmării s-a bucu- 
largă audiență, cucerind tot

Rezoluția adoptată a conturat ast
fel premise ca sesiunea extraordina
ră din 1978 să devină ceea ce opinia 
publică dorește și așteaptă de mult : 
realizarea unei cotituri radicale 
în domeniul negocierilor de dezar
mare, amorsarea unui proces amplu 
și riguros care să conducă, treptat, 
spre obiectivul final — interzicerea 
tuturor armelor de distrugere în 
masă, încheierea unui tratat de dez
armare genetală — ca garanții ma
teriale supreme pentru o pace trai
nică în lume.

Ținînd seama de stadiul actual al 
problemelor, de ......

în perspectivă, o sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

Inițiativă de mare importanță, în consens
cu cerințele vitale ale omenirii

i

lu- 
in- 
cu 

din

siunea trecută, de țara noastră, au 
adus pentru prima oară, în fața fo
rului internațional, propunerea con
vocării unei sesiuni speciale a Adu
nării. Generale consacrate exclusiv 
acestor probleme de arzătoare ac
tualitate și., care ■ — așa cum șe a- 
rată în mod 
respective — 
concret de 
realizare și 
și analizare 
stabilite".

în prezentarea acestei 
țara noastră a pornit de 
derentul că Organizației 
Unite îi revine, prin însăși menirea 
pentru care a fost creată, un rol 
primordial in dezbaterea aprofun
dată și în inițierea de măsuri efec
tive de dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor membre. Organiza
rea în acest scop a unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale ar con
tribui. fără îndoială, la creșterea 
considerabilă a rolului O.N.U., ca 
forul cel mai larg și mai adecvat 
pentru abordarea și soluționarea 
problemelor cardinale ale vieții in
ternaționale. în acest sens, poate fi, 
de altfel, evocată experiența poziti
vă a sesiunilor extraordinare a Vl-a 
și a VII-a ale Adunării Generale, 
care au avut un rol de seamă în a-

expres în documentele
- „să adopte un program 
acțiune, cu termene de 
modalități de 
a indeplinirii

urmărire 
măsurilor

propuneri, 
la consi- 

Națiunilor

acestor state — a 
expres în rezoluția 
că „nealiniații se 
convocarea, cel mai 

unei sesiuni 
Generale a

toate activitățile 
stipulat în mod 
politică adoptată 
pronunță pentru 
tîrziu pină în 1978, a. 
speciale a Adunării 
O.N.U.".

Recent, după cum se știe, țările so
cialiste participante la Tratatul de la 
Varșovia au arătat, de asemenea. în 
Declarația Consfătuirii de Ia Bucu
rești că se pronunță pentru con
vocarea sesiunii speciale a Adunării 
Generale, ca o etapă spre convoca
rea unei conferințe mondiale pentru 
dezarmare. Atit în dezbaterile de 
politică generală din plenul Adunării 
Generale. cit și in Comitetul politic, 
unde a fost dezbătut proiectul de re
zoluție prezentat de Sri Lanka. în 
numele celor 35 de țări coautoare, 
numeroase state au susținut ideea 
convocării acestei sesiuni speciale, 
în acest sens pronunțindu-se, de pil
dă, și o țară ca Franța care, după 
cum se știe, nu și-a ocupat lo
cul ce îi este rezervat in Comite
tul pentru dezarmare de la Geneva. 
Este semnificativ, de asemenea, că 
54 de state vor participa în cadrul 
comitetului ' 
pregătire, 
constructiv, 
speciale.

instituit la lucrările de 
în spirit democratic și 

a lucrărilor sesiunii

posibilitățile. exis
tente, România 
consideră că se
siunea specială a 
Adunării Genera
le ar putea să-și 
propună, in prin
cipal. ca obiecti
ve : o declarație 
care să defineas
că strategia O.N.U. 
în domeniul dez
armării, inclusiv 
un cod de prin
cipii menit să a- 
sigure 
rarea 
că și constructi
vă a tuturor ne
gocierilor de dez

armare ; un program de acțiune 
prevâzind măsuri concrete pentru pu
nerea în aplicare în mod treptat a o- 
biectivului final menționat mai sus ; 
noi structuri pentru negocierile de 
dezarmare, sub egida Națiunilor U- 
nite, prin redefinirea celor existente.

Pînă la tinerea sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale mai este un 
an și jumătate. Ar fi profund dău
nător ca această perioadă să se ca
racterizeze printr-o atitudine pasivă, 
de așteptare din partea statelor și 
popoarelor. Cea mai bună pregătire 
a viitoarei reuniuni internaționale o 
constituie înseși eforturile perseve
rente, neobosite, pentru obținerea 
de rezultate practice în domeniul 
dezarmării, în cadrul forurilor exis
tente, inclusiv al Comitetului de la 
Geneva. în concordanță cu rezolu
țiile adoptate pină acum. Iar ase
menea rezultate, ca și pregătirea 
constructivă a sesiunii speciale, nu 
vor putea fi obținute decît prin mo
bilizarea șî acțiunea popoarelor che
mate, prin însăși perspectiva care 
s-a deschis acum, să militeze tot mai 
hotărit pentru înfăptuirea dezidera
tului și imperativului vital al ome
nirii — dezarmarea.

La Sofia se desfășoară 
crările Conferinței sindicale 
ternaționale de solidaritate 
oamenii muncii și poporul 
Coreea in lupta pentru unifica
rea pașnică și independentă a 
tării. Participă reprezentanți din 
numeroase țări și ai unor orga
nizații de masă și obștești 
internaționale. Din țara noas
tră este prezentă tovarășa 
Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 

în cadoul conferinței, repre- 
zentantpțiU.G.S.R. a exprimat 
sentimerttme de solidaritate fră
țească ale sindicatelor, ale oa
menilor muncii din țara noastră 
față de lupta oamenilor muncii, 
a poporului coreean pentru 
reunificarea independentă, paș
nică și democratică a Coreei. .

f.-r.

desfășu- 
democrati-

Ion FÎNTINARU

Protocol economic ira- 
niano-italian. potrivit unui pro
tocol semnat la Teheran, Italia va 
participa la investițiile din Iran pen
tru construirea de căi ferate, porturi, 
șosele și ridicarea unui complex si
derurgic cu o capacitate de 3 milioa
ne tone oțel anual, la Bandar Abbas, 
anunță agenția P.A.R.S. Protocolul 
prevede creșterea volumului comer
țului bilateral, menționind, totodată, 
sprijinul pe care Italia urmează să-l 
dea Iranului în vederea stabilirii 
unor relații speciale cu C.E.E.

Normab-zarea legăturilor 
GerieUe dintre Pakistan și Ban
gladesh a fost marcată, potrivit pre
sei pakistaneze, de efectuarea, zilele 
trecute, a primului zbor de către un 
avion aparținînd liniilor aeriene pa
kistaneze spre Dacca. Pe de altă 
parte, la Karachi a avut loc schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului în domeniul poștei și tele
comunicațiilor dintre cele două țări.

Csi șase noi miniștri nu- 
miți în cadrul remanierii intervenite 
miercuri in guvernul belgian au de
pus jurămîntul în fața regelui Bau- 
douin, la Palatul Bruxelles.

Guvernatorul general al 
Grenade^ Leo de Galle, a desem
nat pe premierul Eric Gairy să for
meze un nou guvern, ca urmare a 
victoriei obținute de Partidul Labu
rist Unit în alegerile parlamentare 
de la 7 decembrie. Noul cabinet se 
va bucura insă de o majoritate puțin 
comodă in Parlament, in condițiile 
în care opoziția, din care face parte 
și Partidul Popular Unit, deține șase 
din totalul de 15 locuri.

Experiență nucleară. Sla* 
tele Unite au efectuat o nouă expe
riență nucleară subterană la poligo
nul din Nevada, s-a anunțat oficial 
la Washington.

Preocupări în domeniul 
energiei în Egipt. Repub,ica 
Arabă Egipt, S.U.A., R.F.G. și Franța 
vor efectua in comun cercetări pri
vind utilizarea energiei solare și 
eoliene pentru producerea de curent 
electric. Studiile se vor concentra 
asupra exploatării energiei eoliene 
în regiunile de coastă și de răsărit 
ale Egiptului, pentru ca posibilitățile 
de utilizare a energiei solare să fie 
urmărite îndeosebi în zona de deșert 
a țării.

Arabia Saudită a acor
dat Indoneziei un credit de 120 
milioane dolari pentru finanțarea 
construirii unei noi uzine în cadrul 
Combinatului de îngrășăminte chimice 
de la Palembang și a unei șosele 
între Malang și Surabaya, în estul 
insulei Java.

împrumut bancar. Un grup 
de 23 de bănci comerciale japoneze 
au semnat, la Tokio, un acord, po
trivit căruia urmează să ofere un 
împrumut colectiv în valoare de 75 
milioane de dolari Băncii centrale a 
Argentinei, din care echivalentul a 
35 milioane de dolari va fi furnizat 
în yeni. în cadrul acțiunilor de 
promovare a utilizării pe plan in
ternațional a monedei nipone — re
latează agenția Kyodo. La trecerea 
unui an de la acordarea împrumutu
lui va începe rambursarea sa, în 
decurs de patru ani.

Un important zăcamînt 
de gaze naturale a fost de- 
pistat la Dachte-Moghan, în nord- 
vestul Iranului, informează cotidia
nul economic „Boursse", menționind 
că acesta este al șaselea zăcămint 
de gaze naturale descoperit in Iran.

Un succes 
al forțelor de stînga 

din Neapole
La Roma a fost, adoptat un 

proiect privind construirea in 
orașul Neapole a primei linii de 
metrou. Hotărîrea este conside
rată drept o victorie importantă 
a municipalității napolitane, in 
fruntea executivului căreia se 
află un comunist. Forțele de 
stingă din marele oraș italian, 
cu o populație de peste un mi
lion de locuitori, au militat vre
me îndelungată pentru construi
rea metroului, avind in vedere 
faptul că această lucrare va con
tribui atit la îmbunătățirea 
transportului urban, cit și la 
sporirea gradului de folosire a 
forței de muncă locale.

Producția mondială de
grîu pe 1S76 este evaluată la
aproximativ 409.5 milioane tone 
metrice — a anunțat, la Londra, Con
siliul internațional al griului. Această 
cantitate e apreciată ca reprezentînd 
un nivel record fără precedent. Pre
cedentul record al producției de grîu 
a fost stabilit in 1975 — 371 milioane
tone metrice. Inițial, estimările con
siliului indicau o recoltă mult mai
mică, dar cifrele au fost revizuite ca 
urmare a recoltelor bogate obținute 
de unele state producătoare.

Cutremurul inreSistrat miercuri 
dimineața in localitatea minieră 
Welkom. la 250 km de Johannesburg 
(Republica Sud-Africană), a provocat 
prăbușirea unor galerii de mină, pre
cum și avarierea unor clădiri. Cu
tremurul, avînd intensitatea de 3,7 
grade pe scara Richter, s-a soldat cu 
moartea unui, miper și rănirea altor 
trei persoare. Tn același timp, se 
apreciază că nu ar fi vorba despre un 
fenomen seismic propriu-zis, ci de o 
modificare accidentală a structurii 
subsolului, datorată exploatării in
tense a zăcămintelor aurifere din re
giune.

O nouă vînzare de aur din rezervele F.M.I.
Fondul Monetar Internațional a anunțat că cea de-a cincea vinzare 

de aur a sa s-a efectuat la prețul de 137 dolari uncia. Au fost oferite spre 
vinzare 780 000 uncii, din al căror preț total realizat — 75 de milioane 
dolari vor reveni fondului special destinat unui număr de 60 de țări 
dintre cele mai sărace din lume. Cu licitația din această săptămină F.M.I. 
a ridicat valoarea fondului special la 320 .milioane dolari.

Pe de altă parte, organizația a anunțat că va trece la o nouă etapă, 
in următorii 4 ani fiind prevăzut a fi oferite spre vinzare alte 25 000 000 
de uncii, din al căror preț o cotă-parte va reveni, de asemenea, țărilor 
sărace. Potrivit programului stabilit. F.M.I. va returna cele 25 milioane 
uncii aur membrilor săi începind cu 1977. Aceștia vor putea cumpăra apoi 
aur la prețul oficial de 42,22 dolari uncia.
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