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O sarcină de mare răspundere 
în pregătirea producției anului viitor 

ÎNCADRAREA CONSUMURILOR
ÎN NORME RIGUROASE

în cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c.. tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat, in mod deosebit, asupra imperativului gospodăririi raționale a tuturor resurselor materiale ale țării. în acest context, secretarul general al partidului sublinia : „Problema folosirii eficiente a resurselor este o problemă esențială pentru dezvoltarea țării, pentru asigurarea materiilor prime și materialelor, pentru desfășurarea in condiții normale a producției". Este, așadar, vorba de o cerință fundamentală a economiei, care trebuie clar înțeleasă de toți oamenii muncii, înfăptuirea acesteia, în al doilea an al cincinalului, fiind în interesul lor și depinzind nemijlocit de spiritul de bun gospodar, de inițiativa și răspunderea fiecăruia în activitatea practică, la locul său de muncă.Pentru anul 1977. sarcinile de plan se cunosc, normele de consum pentru materii prime, materiale, combustibil și energie sînt stabilite. Este demn de relevat faptul că. față de anii precedent i. normele prevăd — la marea majoritate a materialelor, între care, unele deosebit de importante. cum sint : oțelul lingou, cocsul de furnal, materialele lemnoase, pieile brute — ritmuri accentuate, de 3—5 ori mai mari, de reducere a consumurilor. Și trebuie precizat că, asemeni tuturor sarcinilor de plan, prevederile de economisire a resurselor materiale sînt obligatorii, deoarece aceste norme au servit in mod direct la fundamentarea conceptului planului național de dezvoltare economico-socială — plan devenit lege. întrucit orice depășire a consumurilor stabilite s-ar repercuta asupra echilibrului material al planului, nici o întreprindere care nu-și gospodărește bine resursele a- locate prin plan și nu se încadrează în normele de consum, nu va putea primi suplimentar alte cantități de

materii prime, materiale,' combustibil sau energie.De asemenea, se. cuvine precizat că normele de corisurh . stabilite pentru anul 1977 sînj judicios funda-, mentate, reflectă ppsibilifățild reștle de economisire a resurselor'materiale și energetice existente , în , întreprinderi — și ele p,ot ;.fi respectate dacă se acționează; cu -pricep,ere, cu simț de răspundere. în acest scop, în fiecare unitate .economică trebuie întocmite programe concrete
In fiecare întreprindere, pentru fiecare produs, 
programe de măsuri, acțiuni eficiente în ve
derea reducerii la strictul necesar a con
sumului de materii prime, materiale, energie 

și combustibil

de măsuri pentru fiecare produs, pentru fiecare tehnologie, care să asigure reducerea progresivă a consumurilor, încadrarea în normele stabilite. Un lucru este necesar a fi bine înțeles ; programele amintite nu trebuie să fie simple înșiruiri de măsuri „in sine", întocmite de un compartiment sau altul al întreprinderii. în mod obligatoriu, eld trebuie să constituie rodul unor ample și minuțioase investigații făcute pas cu pas, pe firul tehnologic al fabricării fiecărui produs, urmârindu-se deopotrivă analiza atentă, competentă, a concepției constructive a produselor, a caracteristicilor lor tehnico-funcționale. O asemenea cercetare amplă nu se poate face numai de un grup de specialiști și, de aceea, la activitatea de elâbo-. rare a programelor de reducere a consumurilor trebuie intens atrași oamenii din producție, trebuie să se ceară părerile și sugestiile, să se țină seama de propunerile tuturor angajaților din întreprinderi.în acest context, care este ordinea de prioritate a acțiunilor ce urmăresc economisirea resurselor materiale ?O sarcină a perioadei premergă

toare noului an de plan. în care ne aflăm, constă în definitivarea măsurilor privind modernizarea tehnologiilor de fabricație existente, introducerea de tehnologii noi, reproiec- tarea constructivă a unor produse și perfecționările de ordin organizatoric, care, aplicate în cursul anului 1977, să asigure încadrarea în normele de consum, în resursele alocate prin plan. Se va da prioritate analizei produselor, care au caracteristici tehnico-economice depășite și greutăți nete mari față de realizările actuale pe plan mondial, precum și acelor produse pentru a căror fabricație se consumă un volum important de resurse materiale. Bunăoară, este cazul unor tipuri de autovehicule rutiere, vagoane și locomotive, mașini-unelte, motoare termice și electrice, la care se apreciază că printr-o „cură intensivă de slăbire" s-ar putea economisi citeva zeci de mii de tone de metal la nivelul unui an.Unitățile care realizează aceste produse au la indemină mijloace tehnice și organizatorice cu ajutorul cărora pot obține, intr-un timp relativ scurt, efecte economice importante materializate in reduceri substanțiale de consumuri. De pildă, între măsurile cu caracter organizatoric care pot fi aplicate cu operativitate de întreprinderi se numără generalizarea debitării centralizate, îmbunătățirea planurilor de croire și introducere^ croirii combinate pen- trp product diferite, reducerea pierderilor la debitarea'pieselor dirt oțeluri aliate și alte materiale scumpe, prin folosirea rațională a echipamentelor de tăiere cu plasmă și oxigen. La bune rezultate se poate ajunge prin folosirea, intr-un grad cit mai înalt, a deșeurilor la confecționarea unor repere de dimensiuni mai mici,
(Continuare în pag. a III-a)

Industria județului 
Botoșani 

a îndeplinit 
planul anualIeri. 11 decembrie, industria județului Botoșani și-a îndeplinit inte- 1 grai sarcinile de plan 'pe intiiul an ; ăl cincinalului. Cu ’acest prilej, biroul comitetului județean al P.C.R. a trimis o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu.Acum, cind trăim momentul unui rodnic bilanț — se spune, intre altele, in telegramă — gindurile noastre. ale celor ce trăim și muncim in acest colț al României socialiste, se îndreaptă spre dumneavoastră, scumpe și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu devotat și strălucit Conducător al poporului român eroic, eminentă personalitate a vieții politice internaționale.Indicațiile dumneavoastră prețioase au călăuzit neabătut și permanent organizația județeană de partid, care a mobilizat stăruitor eforturile și energia colectivelor de muncă spre înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea al partidului.Lăsind in urmă filele calendarului, industria județului va da peste plan, pină la sfirșitul anului 1976, o producție globală industrială de 160 milioane lei. concretizată in produse solicitate atit pe piața internă, cit și îa export.Și cu acest prilej fericit vă încredințăm. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de atașamentul nostru nemărginit față de tot ceea ce hotă- rîți și intreprindeți spre binele și fericirea națiunii socialiste române.

în acest an:
14 noi cargouri 

înscrise în registrele 
navale româneȘantierul naval Galați a livrat beneficiarilor ultima navă din producția acestui an — mineralierul de 12 500 tdw — înscris sub numele de „Agnita", in registrele flotei maritime a NAVROM.în baza contractelor comerciale încheiate cu irtfrepfînăi'Vfl'e "de construcții. navale, pină la sfirșitul a- cestui an. în dotarea flotei maritime comerciale vor intra alte trei nave. Este vorba de cargourile „Topolo- veni", de 4 800 tdw. și „Filiași", de 8 750 tdw, și vrachierul „Lotru" de 25 000 tdw.De la începutul anului, în registrele navale române au fost înmatriculate 14 cargouri.

: ÎN CUPRINSUL ZIARULUI, RUBRI
CILE : Omul și viața rațională, Din 
instanță în fața opiniei publice, Carnet 
plastic, Faptul divers, De pretutindeni, 

Sport

Primărița
de la Sintea

cîndAnul viitor se împlinește un sfert, de veac de 
Ecaterina Bodo a venit in comuna Sintea Mare. Dacă-i 
întrebi pe cetățenii mai tineri — ba chiar și pe unii 
mai maturi — din comună, aproape nimeni nu va fi 
in stare să-ți amintească această dată. Si nu din.pricina 
uitării, ci pur și simplu pentru că toată lumea de aici 
o consideră „a comunei lor" de cind lumea și pămintul.

Totuși, adevărul e că Ecaterina Bodo e orășeancă 
get-beget. Arădeancă. muncitoare fruntașă la fabrica 
„Tricoul roșu", in 1952 a fost chemată la comitetul de 
partid și i s-a spus : „Ești membră a organizației de 
tineret, un cadru de nădejde. Iată.de ce ne-am gindit 
simțiiÎncredințăm sarcina de secretară a sfatului popu
lat din Comuna Adea (astăzi sat aparținător de Sintea 
Mare n.n.)“.

Mulți dintre muncitorii trimiși atunci. să întărească

tinerele organe ale puterii de stat de la sate s-au re
întors.— odată misiunea lor îndeplinită — in locurile 
de unde plecaseră. Ecaterina Bodo se numără printre 
aceia care au căpătat rădăcini la' sat : aici s-a căsă
torit, și-a întemeiat o familie, a muncit pentru coope
rativizare, pentru consolidarea celor patru cooperative 
agricole de producție din comună, pentru înălțarea vie
ții celor cărora acum, cu drept cuvinț, le spune „con
săteni" pe o treaptă de civilizație necunoscută in trecut.

Cu contribuția și la îndemnurile ei s-au ridicat mai 
toate cele ce alcătuiesc astăzi chipul nou al acestei 
localități. Nimic mai firesc, deci, decit faptul că, acum 
cițiva ani, comuniștii au ales-o secretară a comitetului. 
de partid pe comună, iar cetățenii in funcția de înaltă 
răspundere de primar al așezării lor.

Dacă vrei s-o găsești pe Ecaterina Bodo nu trebuie, 
în nici un caz, s-o cauți — decit rareori — în localul 
primăriei. Și asta deoarece „locul ei de muncă" e pe 
terenf in mijlocul oamenilor. Săptămina ei e împărțită 
simetric intre satele ce alcătuiesc comuna : două zile 
la Sintea, două la Tipări, două la Adea. Și nu in case 
bine încălzite, ci pretutindeni unde se muncește.

Iar dacă o întrebi care e suprema satisfacție a omu
lui căruia i s-a încredințat o asemenea inaltă misiune 
obștească, îți va răspunde simplu și firesc : „Să nu 
treacă nici o zi fără a aduce o cit de mică mulțumire 
celorlalți, celor care iți acordă încredere".

Victor BÎRLĂDEANU

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul CanadeiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit în ziua de 11 decembrie a.c., la Palatul Consiliu lui de Stat, pe Elmo Thibault, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extra ordinar și plenipotențiar al Canadei la București. (Cuvîntările rostite, 

în pagina a V-a).

Ambasadorul Etiopiei SocialisteSîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a pri mit scrisorile de acreditare a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Etiopiei Socialiste în țara noastră, Belachew Jemaneh. (Cu
vîntările rostite, în pagina a 
V-a).

Ambasadorul Republicii GhanaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit sîmbătă, la Pa- latul Consiliului de Stat, scrisorile de acreditare a noului ambasador extraordinar și plenipotențiar al Repu-
Ambasadorul Republicii Socialiste a' în ziua de 11 decembrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, la Palatul Consiliului de Stat,

pe Ba Maw, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipo-

blicii Ghana în țara noastră. Joseph Amo Asmah. (Cuvîntările rosti
te, în pagina a V-a).

Uniunii Birmanetențiar al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane in țara noastră. 
(Cuvîntările rostite, în pagina 
a V-a).

în vara acestui an, cîmpul din preajma comunei Borcea (județul Ialomița) oferea un peisaj ciudat. La capătul tarlalelor c.u porumb și în imediata vecinătate a canalelor de irigații și-au făcut apariția nenumărate colibe sau corturi, căsuțe din lut sau rulote. Locuite. desigur. Locuite de oameni care se instalaseră în ele cu perne și așternut, cu pirostrii și cu de-ale bucătăriei, ba chiar și cu găini pe alocuri... Populat astfel, cîmpul nu era, totuși, camping de vacantă. Oamenii erau locuitori ai satului. De ce se mutaseră in cîmp ? Ce interes formidabil i-a scos din casele lor și i-a determinat să trăiască. zile și săptămîni în șir, sub cerul liber sau în alcătuiri improvizate ?Povestea a început în urmă cu cițiva ani. Cooperativa agricolă de producție „23 Februarie" a obținut, la porumb. în ultimii cinci ani, următoarele producții (calculate in boabe stas) : 1972 — 5 800 kg lahectar ; 1973 — 7 080 kg la hectar : 1974 — 7 820 kg la hectar ; 1975 — 10 540 kgla hectar și 1976 — peste 11 000 kg la hectar. O scară. Pe fiecare treaptă, o -nouă asdtftsiune spW o' ă- plicare corectă a normelor agrotehnice. încă o prejudecată aruncată peste bord, încă un pas spre înțelegerea faptului că și agricultura este un domeniu al celei mai riguroase discipline.Totul a pornit din ziua cînd țăranii cooperatori au

fost solicitați să lucreze la săparea unor canale secundare de irigații (din canalul principal aparținînd sistemului național Pie- troiu — Ștefan cel Mare). Aproape întreaga suprafață agricolă a (cooperativei
Bărăganul ? Săpau la canale, se uitau în jos la Dunăre și își strigau de departe unul altuia, cu ironia pe care numai țăranul din această cimpie românească o are :— Măi, Dumitre, vezi

Puterea pămîntului 
stă în puterea oamenilor 

Satul care se mută
vara la cîmp

urma să beneficieze de apa din acest sistem. Numai că mulți nu înțelegeau că despre beneficiu ar fi vorba. Mai intii peste garduri, apoi și in a- dunarea cooperatorilor, oamenii iși spuneau :— Aaa, păi nu mai vedem noi nimica de-acum încolo din munca noastră. Aruncăm banii pe apa... «irigațiilor și nimica n-o să vedem. Că n-o să iâsă nimic.Nu credeau nici măcar în faptul că apa va urca din Dunăre pînă pe terenurile lor., Cîmpul se află pe terasă, la 60 de metri diferență de nivel față de Dunăre. Cum o să urce atîta apă ca să ude tot

măi să nu dea apa peste tine !— Lasă, mă, că știu să înot 1— Știi pe dracu’! Cînd o năvăli Dunărea peste tine...Apa a urcat totuși. împinsă de uriașe stații de pompare, ea s-a revărsat in canale. Apa a trecut și neîncrederea a rămas. Pentru că era veche și trainică, de sute de ani. Din- totdeauna țăranul se trezea dimineața cu ochii pe cer : o să plouă ? n-o să plouă ? Ploaia era cheia întregii sale existențe. în mintea sa, pămintul și recolta nu puteau fi despăr- țite de ploaie. Ploaia binefăcătoare, ploaia răcoroasă care stinge setea pămîn

tului... Foarte bine că a venit apa din Dunărfe, dar dacă nu plouă, tot degeaba...Punindu-și întreaga nădejde in ploaie, apa din canalele de irigații o mai lăsau să treacă in liniște, ce: s-o mai tulbure !... Prima recoltă de porumb in teren, chipurile, irigat : 5 800 kg boabe... Tot era ceva. Dar nu deajuns. Fusese, totuși, secetă. Au fost parcele care au produs mult mai puțin. Lumea in sat începuse să șușotească... Să vezi drăcia dracului că porumbul nu s-a făcut tocmai la alde ăia care au lăsat apa să treacă prin canale de-asurda... Cine a udat (echipa, brigada) a făcut porumb... Iarna, la adunarea generală au apărut vorbitori care au început să critice conducerea cooperativei că nu le-a dat și lor destule tuburi..., că apa nu prea vine cum trebuie... și să aibă grijă că la vară ei au de gind să ude și să nu mai lase porumbul să țipe după apă... Și să se termine cu cei care folosesc tuburile de aluminiu la alte trăsnăi, numai la irigat nu... Era modul lor de a-și face autocritica...— A fost ceva foarte Interesant cu cooperatorii noștri — istorisește acum președintele Constantin Ne- delcu. Cum au văzut că apa asta din sistemul de irigații ne ajută să scoatem producții mari chiar
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a III-a)

Ilustratd din Satu-Mare K«to : S. Cristian

-CRONICA SAPTAMÎNII-

Cum pot favoriza fi- larrhonicile și teatrele muzicale o cit mai mare eficientă a vastei competiții care- este „Cintarea României" ?Neîndoios. ajutindu-i cu generozitate și ingeniozitate pe numeroșii năzuitori spre frumos să înțeleagă tainele, sensurile mai adinei ale creației muzicale și să apropie astfel cit mai mult cu putință — calitativ — arta amatoare de sfera profesionalismului.Iar un asemenea ajutor ar putea fi dat prin constituirea de cenacluri în cadrul cărora muzica să fie nu numai artistic prezentată, dar și. pedagogic explicată, și anume in așa -fel îneît comentariul să intensifice sentimentul estetic. . Este ceea ce, de o bună bucată de vrerpe, se . experimentează cu rezultate dintre cele mai pozitive la Filarmonica. „George Epescu'1, unde a luat ființă,un „Cenaclu al prietenilor • muzicii", ale cărui audiții — prelegeri săptămînale în. sala „Ateneului Român" sint urmărite, in fiecare marți seara, de un public de a- proximativ 1 000 de persoane.Extinderea unor asemenea inițiative ar fi nu numai o acțiune binefăcătoare pentru artiștii amatori, a căror gindire ar imbo-

găți-o, dar și o operă de educație muzical-etică destinată păturilor celor mai largi ale tineretului nostru, a cărui nevoie de muzică și a cărui bună credință sînt adesea acaparate de formele comerciale ale jaz-ului, pop-

neri descoperă adevăratul izvor muzical de viață, care se cere realmente căutat și descoperit, întrucit spiritualitatea autentică nu se etalează zgomotos, nu se .exhibi- ționează. .... 'Caracterul modest și

numeroase genii de pretutindeni au dăruit omenirii splendori ale muzicii cum n-au răsunai nicicind pc această planetă ? în esență, pe trei căi : concertul (simfonic sau cameral), recitalul solistic, specta-
Pentru ca muzica să ajungă la cit mai mulți

Un „cenaclu al prietenilor 
muzicii11

ului și folk-ului. Crearea unor .forme de explicare inteligentă și convingătoare a marii muzici este exact ceea ce. trebuie tinărului.-care, din punct de vedere. .muzical, aspiră cu toată fervoarea virstei,; dar nu și-a putut încă limpezi ținta și sensul aspirației. Eliberin- du-se din aservirea de către muzica sonorităților agresive și a ritmurilor lascive, sau pur și simpfu rezistînd — grație unui instinct sănătos al adevăratei valori — acțiunii ei, tot maj mulți ti-

discret, uneori de-a dreptul tainic, al, adevăratei frumuseți nu justifică insă lipsa de imaginație și elan in fața căreia ne pun, adesea, cei chemați șă ducă muzica la oameni, adică cei învestiți — dacă ne putem exprima astfel — cu înalta responsabilitate de executori testamentari ai unor mari maeștri ca Bach, Mozart. Beethoven. Enescu și ceilalți.în ce fel este pusă in valoare marca moștenire muzicală a acestui mileniu, de-a lungul căruia

colul de operă. Respectul pe care-1 datorăm a- cestui gen de tnanifestări nu ne, poate împiedica să recunoaștem — tocmai pentru că le-am Vrea cu adevărat puse în slujba a cît mai mulți iubitori de muzică — impasul in care unele au ajunșiAcapararea atîtor și a- titor tineri de către anumite forme dagradante, exhibiționiste ale muzicii se datorează mai ales faptului că acestea au mers spre ei, dovedind fantezie în arta de a se prezenta, ce nu poate

să nu însemne și eficiență. Față de această ofensivă, simfoniștii și cameralii, criticii și muzicologii rămin la tabieturile lor tradiționale, prea puțin îngrijorați- de soarta celor cărora moșr tenirea lui Bach, Mozart și a celorlalți, aflată in custodia lor, le-ar ti putut apărea salvator in cale. Dacă marea, adevărata muzică are un auditoriu încă prea restrîns, este mai puțin din cauza publicului care nu i-a descoperit frumusețea și sensul, cit mai ales datorită placidității celor care ar fi trebuit să lupte și ei, cu toată forța, dar mai ales cu toată ingeniozitatea, pentru ca tezaurul pe care-1' păzesc să-și facă măcar presimțită formidabila strălucire ascunsă.Ceva nou. ca modalitate de prezentare, trebuie să ia naștere din incomensurabilul număr de simfonii, sonate, concerte, opere, cvartete etc., oferite de obicei publicului pe cele trei căi. clasice. Ceva apt să depășească estetismul. o formă de manifestare pe care s-o străbată ca pe o săgeată ideea spirituală en- tuziasmantă. dătătoare de forțe, care stă la baza ge-
Georqe BALAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Un semnificativ 

și deosebit eveniment 
al săptămîniiSăptămina ce se încheie înscrie ca un eveniment de remarcabilă semnificație intilnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Todbr Jivkov, prim-secretar al C.C. ăl Partidului Comunist Bulgar, prilejuită de inaugurarea lucrărilor de construcție a întreprinderii comune pentru producerea de mașini și utilaje grele Giurgiu—Ruse. Acestui eveniment de deosebită importanță, „Scînteia" îi consacră un comentariu special publicat in ultima pagină a ziarului.

Program de acțiune 

însuflețitorîntreg ansamblul evenimentelor vieții sociale a țării noastre are ca numitor comun străduința generală — a oamenilor muncii din toate ramurile economiei naționale,- a organizațiilor de partid, a tuturor factorilor vieții obștești — de a încheia anul în curs cu cit mai bune rezultate, in îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R.Consecvența cu care partidul nostru, conducerea sa urmăresc transpunerea în viață a acestor hotăriri și-a găsit o elocventă expresie și prin noua vizită ' de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o, în București, la Expoziția consacrată noutăților în domeniul tehnologiilor și materialelor de construcții. In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat in profunzime o serie de probleme privind creșterea eficienței in construcții, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor prin folosirea prefabricatelor și extinderea mecanizării, ridicarea productivității muncii. îmbunătățirea funcționalității și aspectului dotărilor so- cial-culturale.Se cuvine reamintit, în acest context. că indicațiile date cu acest prilej se adaugă celor subliniate cu ocazia vizitelor anterioare — din 29 octombrie, 12 și 17 noiembrie —cînd secretarul general al partidului sublinia necesitatea îmbunătățirii soluțiilor

constructive și a tehnologiilor de execuție în construcția noilor locuințe, reducerea consumurilor materiale și a costurilor investițiilor, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere, creșterea confortului noilor apartamente. Prin toate acestea, pentru constructori și proiectanți. pentru toți lucrătorii din domeniul investițiilor se configurează un program concret de perfecționare a activității in domeniul construcțiilor, de natură să ducă la stimularea largă a progresului tehnic și realizarea unor mari economii de materiale, concomitent cu accelerarea ritmurilor de execuție și îmbunătățirea calității lucrărilor. Mai ales, ținînd seama de volumul grandios al investițiilor din cincinalul actual, atît în ce privește construcțiile industriale, cît și cele de interes social, este necesar ca acest întreg ansamblu de sarcini și indicații să fie temeinic însușit și transpus cu consecventă in practică.O dată mai mult, aceste vizite reliefează concepția secretarului general al partidului asupra muncii de conducere, întemeiată pe contactul direct cu realitățile, cu oamenii muncii. Afectînd o însemnată parte a timpului său de lucru examinării concrete a modului cum se îndeplinesc hotărîrile partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu oferă strălucite exemple fiecărui activist de partid și de stat, o atare practică asigurînd deopotrivă elaborarea unor soluții judicioase, mobilizarea energiilor, realizarea unui exigent control de partid, un sprijin nemijlocit in înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid.Desigur, nu numai constructorii, oamenii șantierelor dispun de un asemenea insuflețitor program de muncă. Obiective clare, mobilizatoare pentru încheierea cu succes a acestui an economic, pentru a se evita restantele și reportările in planul anului 1977, au oamenii muncii din toate ramurile industriale. înfăptuirea în bune condiții a acestor sarcini capătă o importanță deosebită în aceste împrejurări : este suficient să amintim că in fiecare zi pină la sfirșitul acestui an urmează să se realizeze, în medie, o producție de peste 2 miliarde lei. O cifră care îndeamnă și obligă, pretutindeni, in fiecare întreprindere, la muncă bine organizată și condusă, fără încetiniri
Viorel SALAGEAN 

_________ Dumitru ȚINU 
(Continuare în pag. a V-a)

Iat%25c4%2583.de


SClNTEIA — duminică 12 decembrie 1976 'iPAGINA 2

MB BBBMBB MMMB MMMB MMBMFAPTUL;13 DECEMBRIE 1918

Eroi care prin jertfa lor
au apropiat viitorul. » ■Istoria modernă a României cuprinde, printre filele sale memorabile, una pe care s-a incrustat adine, data de 13 decembrie 1918. Este o filă care — ca și filele evocînd marea răscoală țărănească din demonstrația muncitorească Galați din 13 iupie 1916, greva de la Lupeni din 1929 sau marile lupte proletare din ianuarie-februarie 1933 — exprimă o verigă de bază din lanțul luptelor sociale din țara noastră, care au culminat cu victoria revoluției democrat-populare din anii 1944—1947. Fiecare dintre evenimentele menționate au avut semnificații istorice specifice cadrului social-politic și economic în care s-au produs.Pentru ziua de 13 decembrie 1918 se pregătise o demonstrație pașnică de stradă a muncitorimii bucurește- ne, care protesta împotriva greutăților materiale din perioada de după război, agravate de politica claselor dominante, cerind guvernului măsuri grabnice de remediere. Era o demonstrație populară, impunătoare prin caracterul ei organizat, al cărei centru de concentrare era sediul Partidului socialist, pe strada Sf. Ionică.

1907,din

„Sub grindina vorbelor aspre, sub ploaia privirilor crunte, Greviștii, in ordine strinsă, cu flamura roșie-n frunte. Pășesc liniștiți înspre „Centru". Și vin ca să ceară in cor Mai multă dreptate și piine, să spuie de foame că mor...De sus, din a Teatrului Piață, și pină la clubul din vale Și dincolo-n Sfinții Ionică, s-aud pretutindeni urale. de capete-i strada. Sint sute și sute, sint mii și de roabe-ale muncii — bărbați și femei și copii".O mare
de robi reconstituit militantul revolți. Gh. Buior. autorul ver- în singurătateaAșa « luționar gurilor de: mai sus, Doftanei, marea demonstrație de la 13 decembrie 1918.Dar dacă manifestația avea un caracter rat că ținut tal și momentului, in istorie - lese' partidului clasei muncitoare din primul număr al ziarului „Socialismul" de la 14 noiembrie 1918, exprima o stare de spirit larg răspindită in

pașnic, nu e mai puțin adevă- unele lozinci aveau un con- revoluționar antiguvernamen- mai ales antidinastic specific Formula intrată deja „tronurile se rostogo- >“ — cu care începea manifestul

mase, iar faptul că în mai multe țări europene se prăbușiseră mari familii domnitoare insufla speranța că a sosit timpul să se prăbușească și monarhia din România. Vechile aspirații republicane renăscu- s'eră îh cohștiința maselor și lozinci ca „Trăiască republica", „Jos regele" se puțeau auzi frecvent. Chiar în ziua de 13 decembrie, un memorialist al vremii,” V. Th. Cancicbv, nota, plin de „indignare", că a văzut pe poarta mare a Ministerului industriei de pe Calea Victoriei „o placardă de cîțiva metri lungime, tot pe pinză roșie, pe care sta scris cu litere de o palmă : Trăiască republica socialistă".în condițiile avîntului revoluționar internațional, amplificat de puternicul ecou pe care l-a avut în întreaga lume prima revoluție proletară victorioasă — Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, clasele dominante din România erau cu adevărat înspăimintate. Circularele Ministerului de Interne din acel timp trădează teama de o iminentă prăbușire a regimului. Teama era așa de mare incit, deși se terminase războiul. guvernanții aveau să mențină încă mult timp starea de asediu.în fața unei mișcări populare, de amploarea aceleia de la 13 decembrie. guvernul a acționat asemenea tuturor guvernelor europene îngrozite de valul luptei maselor. Dar, așa cum s-a intimplat de atitea ori în istorie, și cum se întîmplă șl in zilele noastre, represiunea violentă împotriva manifestațiilor populare se întoarce împotriva celor care o organizează. împușcarea a peste o sută de manifestanți în decembrie 1918 nu numai că nu a întărit autoritatea guvernului, dar i-a mai mult pozițiile.în acei ani, 1918—1920, istoria luptelor sociale noastră ca o perioadă de voluționar, a fost exprimată cu vigoare hotărirea maselor populare. în frunte cu clasa muncitoare și partidul ei socialist, de a mul existent, repudiat rile sale, regim aflat in conflict deschis cu porului, dar intrat acum, la sfîrșitul războiului, intr-o criză acută. Dacă în iunie 1916 împușcarea muncitorilor la Galați a fost apreciată la București drept o „inițiativă locală", de care răspundea ofițerul care ordonase deschiderea focului, masacrul din Capitală, in decembrie 1918,

șubrezit șiintrați în din țara avînt re-
schimba regi- in toate latu- de mult timp aspirațiile po-

avea cu totul alte neralul care a ordonat să se tragă în manifestanți, numai după ce s-a consultat cu primul ministru, avea cinismul să declare mai tirziu că, drept recompensă, a fost felicitat și sărutat „pe ambii obraji de regele Ferdinand",13 decembrie 1918 a determinat amplasarea pe noi poziții de luptă a forțelor care se confruntau : în timp ce clasele dominante foloseau fără scrupule armele de foc împotriva unei demonstrații pașnice, muncitorii și organizațiile lor începeau să înțeleagă că, lupta devenind tot de au lui Iul însă nu s-a desfășurat numai in ziua de 13 decembrie, ci a deschis un drum mai larg mișcării revoluționare din tara noastră, drum marcat în anii următori de marile bătălii sociale in focul cărora s-a plămădit Partidul Comunist Român.Evocînd ziua de 13 decembrie 1918, pe morții ei anonimi, nu putem să nu ne aducem aminte de marele conducător al proletariatului român care a fost I. C. Frimu. Arestarea și întemnițarea lui după evenimentele din această zi au dus la un deznodămînt tragic. Supus în închisoare unui regim de torturi fizice și morale. Frimu s-a îmbolnăvit grav și. în februarie 1919, a încetat din viață. în ultima scrisoare-testament, adresată tovarășilor săi, Frimu, care se stingea ca un martir al cauzei proletariatului, declara că moartea lui aparținea „sacrificiilor necesare", impuse „avangărzii comuniste". Cită noblețe umană, cită încredere in viitor la acest muncitor ! Toate acestea erau pe măsura clasei din care provenea și căreia îi aparținea viitorul.Eroii căzuți sub grindina gloanțelor. cu decenii in urmă, alături de multe alte generații de luptători revoluționari. au pus temeliile noii orînduiri sociale, sint înaintașii noștri în lupta pentru triumful socialismului și comunismului. Exemplul jertfei lor ne însuflețește în înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XI-lea. de Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

dimensiuni. Ge-

Cum supraveghem activitatea 
și modul de viață al copiilorîn ultimii ani, specialiști din cadrul Institutului de igienă București au întreprins o serie de studii și investigații cu scopul de a descoperi și indica cele mai bune căi de asigurare a succesului școlar, pentru cunoașterea și evitarea factorilor care duc la rezultate mai slabe. Dintre numeroasele cercetări științifice efectuate pe diferite categorii de virste — de la preșcolari pină la studenți — prof. univ. dr. Gheorghe TANASESCU, ne-a prezentat citeva din concluziile specialiștilor referitoare la factorii care generează succesul elevilor in primele 3 clase elementare.

SUCEAVA

Preocupări 
construcției la Centrul județean de Suceava s-au încheiat e- și avizarea detaliilor deRecent, proiectări laborarea . sistematizare pentru locuințele prevăzute a se construi în actualul cincinal. în această ordine de idei, inginerul Teodor Buliga, șeful atelierului de arhitectură și sistematizare. ne-a spus : „Colectivul nostru a avut in vedere o mai accentuată îmbinare a liniei tradiționale cu modalitățile de construcție moderne și cerințele actuale. Realizarea construcțiilor a fost concepută de la centru spre periferiile localităților, de-a lungul arterelor de circulație sau în strinsă legătură cu acestea strada redevenind un. element arhitectural director. Și pe

in domeniul 
de locuințeplanul economisirii terenurilor s-au avut în vedere indicațiile prețioase ale conducerii de partid și de' stat, în acest fel. noile ansambluri proiectate se vor realiza cu densități sporite".După cum am fost informați, la același centru de proiectări se realizează studiile preliminare ale unui ansamblu de locuințe pentru minerii din Căliman, insumînd 1500 apartamente. Totodată, a început elaborarea unor proiecte-tip de locuințe moderne cu aproximativ 20 de variante pentru locuitorii satelor, în fotografie : o imagine de muncă de la centrul județean de proiectări. (Gh. Parascan).

mai grea, va fi nevoie in viitor mijloace și metode noi. „Cei care plătit cu viața", după expresia Camil Petrescu, au rămas simbo- unei mari bătălii politice, care
INVITAȚIE
LA MUNTE

Nicolae COPOIU

Cooperația de consum din județul Prahova dispune de o rețea turistică care oferă condiții bune de cazare și masă turiștilor atrași de pitorescul a țării. în acest an dernizate multe din ristice de pe Valea de pe Valea Teleajenului. în pitoreasca stațiune montană Cheia, hanul cu același nume a fost renovat și extins cu încă un pavilion, astfel incit numărul locurilor s-a dublat, ajungind la peste 200. Printre unitățile cooperației de consum prahovene se numără și Hanul Prahova din pădurea Păulești. amplasat în zona de agrement a orașului Ploiești, pe D.N. 1, km 74. popasul turistic Românești, situat la 12 km de Ploiești, Hanul Slă- nic, restaurantul Teleajen Vălenii de Munte, complexul mercial din Mizil, braseria restaurantul din Breaza, staurantele din Comarnic. Toate aceste ză mese oferind Pentru informații rii se pot respective Ploiești, la fotografie :

acestei zone au fost mo- unitățile tu- Prahovei și

dincoși re-unități organizea- festive și Revelionul, preparate tradiționale, reținerea de locuri și suplimentare dorito- adresa la unitățile sau pot telefona la numărul 1 39 60. în Hanul Cheia.

(

— Ni( intîmplător ne-am' oprit asupra acestor „boboci", numiți astfel cu dragoste Și duioșie. De felul în care ei se vor deprinde să învețe, depinde formarea unor obișnuințe pentru tot restul vieții.Un studiu privind elevii din ultimele clase ale școlii generale ne-a dus la concluzia că unele cazuri de dezadaptare școlară au drept cauză principală absența unei motivații de succes făcliei reușita special gajare la efort.— Ce concluzii s-au desprins din investigațiile efectuate cu privire la factorii care influențează adaptarea copiilor la procesul— în două școli dintr-un nou din rești, deci populație omogenă, am putut constata unele diferențe de la o școală la alta apropiate teritorial) privește ușurința asimilării și fixarea cunoștințelor la 509 elevi din clasele I, II și III. Fără ială, pot influența succesul Iar și unele deficiențe ale stării de sănătate. Dar susținem că unul din factorii esențiali pentru succesul școlar este nivelul de cunoștințe pe care le au părinții. în special mama, despre creșterea copilului încă la naștere (cum trebuie îngrijit educat) și. mai ales, despre 1 în care se cuvin înțelese școlii, statutul de școlar.Am reținut căIară a elevului mic și. în primul rind, nedepășirea greutăților firești ale începutului școlar, il determină să se ducă la școală fără plăcere ; aceasta poate să provoace, cu timpul, o dezadaptare școlară și socială a copilului. De aceea, trebuie analizate cu răbdare și ințelegere cauzele și clarificate situațiile etiologice, pentru ca formarea copilului ca om adaptat la muncă să se facă incă din primii ani de școală. Răspunderea școlii și a familiei este, prin urmare, foarte mare.— în ce constă „educarea" copiilor pentru a face fată efortului susținut al școlii ?— în primele clase elementare se cere educată atenția și dezvoltată

școlar, respectiv lipsa satis- pe care o oferă, de obicei, in activitatea școlară și, in lipsa unor deprinderi de an-
de învătămînt ?

capacitatea de efort a copiilor. S-a constatat că, la copii cu dificultăți școlare, atenția lor este mai puțin stabilă și capacitatea lor la efort in activitatea cu caracter școlar este mai redusă, nu din cauza unui substrat anatomic, ci a educației primite și a unor condiții de îngrijire. Una din cauzele neatenției ar fi oboseala : copilul care nu vine la școală odihnit — din lipsă de supraveghere și de înțelegere acasă a rolului lui de clasă, deci procesul de tul școlar al pregătirea și pentru copii vede aceasta care situația

I

cartier Bucu- cu o relativ
(deși sint foarte in ceea ce

elev — este neatent in participă mai puțin la învățămint. Randamen- elevilor crește cu cît preocuparea părinților este mai serioasă. Se din studiul cazurilor la școlară s-a îmbunătățit.Copilul trebuie să 1'ie întrebat zilnic ce a făcut la școală, cum s-a achitat de sarcini, lăudat cînd e cazul și încurajat și ajutat cînd e în dificul- cultură și preocu-
S

îndo- șco-
de t și felul menireainsatisfacția șco

Largă audientă...
audientelor la primărieLa Hunedoara, cetățeanul se poate adresa permanent primăriei. Zilnic, toate serviciile și birourile consiliului popular au program de primire a publicului intre orele 7 și 18. în cazul sectoarelor și compartimentelor cu o solicitare mai mare — starea civilă, gospodăria programul publicul și litatea contact cu consiliul oprește aici, monstrat — ne spune tovarășul Viorel Răceanu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — că oamenii se adresează uneori primăriei cu probleme neprevăzute și la alte ore de- cît cele amintite. Evident, programul general de lucru nu poate fi prelungit peste limitele legale. Dar prin rotație, fiecare membru al comitetului executiv al consiliului popular municipal efectuează un «serviciu de permanență» intre orele 16—22".Ce probleme rezolvă ța"? - ■

circumscripția financiară, comunală și locativă — prevede ore de lucru cu după-amiază. Dar posibi- eetățeanului de a intra in popular nu se „Experiența ne-a de-

am stabilit un grafic fără... întrerupere. Concret, cel care trebuie să primească in audiență este absolvit in ziua respectivă de alte obligații și rămine permanent la dispoziția cetățenilor".O Statistică arată că zilnic se a- dresează primăriei, fie direct, fie prin intermediul organismelor obștești (comitete de cetățeni, asociații ale locatarilor) circa 100 de cetățeni. Acest contact reprezintă, fără îndoială, o sursă importantă de cunoaștere
In municipiul Hunedoara

DIVERS
Semne bune 
anul areDe multă vreme nu s-a mai pomenit prin părțile Costeștiloc de Vaslui să se are bine și in luna decembrie. Profitînd de vremea prielnică, sătenii au ieșit din nou in cîmp. Griul și orzul de toamnă au răsărit ca peria și așteaptă, cu vigoare, plapuma zăpezii. Ieri am primit de Ia Costeștii Vasluiului o nouă veste : apariția primei „șarje" de miei de la oile din rasa Merinos de Palas. Zburdalnicii vestitori ai primăverii viitoare au prilejuit' o retrospectivă : anul trecut, procentul de natalitate a fost de 114 miei la 100 de oi. Ba de la un număr de 250 oi Merinos s-a obținut un indice de natalitate și mai mare : 135 la sută. Judecinddupă felul cum a debutat noul „an al mieilor", crescătorii de oi Gheorghe Haba. Gheorghe Chirvase și colegii lor speră să atingă un record. Semne bune anul are.
Primul 
din neamul 
Rotarilor

Tatăl, bunicul și străbunicul 
lui au trudit toată viata în mina 
de sare de la Stanicul de 
Prahova. Dar și tatăl, și bu
nicul, și străbunicul s-au pră
pădit fără a ajunge anii de pen
sie. Numai el. Alexandru Ro
taru, primul din cele patru ge
nerații ale minei, a ieșit acum 
la pensie — cu o pensie bună, 
îndestulătoare. După ultima zi 
lucrată in subteran, la ieșirea 
din galerie a fost intîmpinat de 
conducerea salinei, de ortaci 
care i-au cîntat „Mulți ani tră
iască". l-au oferit flori și tra
diționalul baston al pensionaru
lui. Apoi, l-au dus pe sus ia 
clubul întreprinderii, unde il 
așteptau o mulțime de alți prie
teni. rude și cunoscuți.

Tezaur

I

I
I

Ilate. Ambianța de parea părinților pentru lărgirea cunoștințelor copilului au un rol hotă- ritor. S-a constatat că o influență mare are limbajul folosit de părinți in convorbirile cu copiii, vocabularul mai bogat sau mai sărac, însă corect gramatical, adecvat situațiilor. S-a desprins că la 69 la sută copiii cu părinții au un adecvat crescute ale atît in familie, sau grădinițe siste asupra vorbit corect, vine la școală sau de la grădiniță și de acesta depinde ușurința cu care capătă noi cunoștințe.— în ce măsură succesul școlar de al elevilor ?— Am constatat jumătate din copiii la învățătură nu au un loc al de învățat. Unii lucrează intr-o meră în care sînt prezenți și tori de perturbare a activității dio, telefon. televizor ș.a.). iși fac temele fără a fi suprave- gheați. De aceea, acestor copii le lipsește stabilitatea și continuitatea în activitatea cu caracter școlar. Printr-o supraveghere blindă și fermă, în același timp, familia poate contribui la formarea deprinderilor de lucru, a stabilității în activitate, în familiile unde sînt copii cu dificultăți școlare se constată că. în 80 la sută din cazuri, copiii nu au un regim de odihnă corespunzător vîrstei. Ei vin la școală adeseori mai obosiți decit alți elevi. Se recomandă ca pină la clasele III—IV, copiii șă doarmă cel puțin o oră mai mult de de asemenea, fate orele de fie servit mai pentru ca la odihnit și gata pentru lecții. Somnul de seară să fie cel mai tirziu la ora 21.De modul în care se formează în familie, acasă și la școală, deprinderile de viață ordonată, cu activitate pe măsura acestor tinere vlăstare ale noastre, depinde dezvoltarea tinăru- lui studios și a omului matur miine.
Convorbire consemnata
Elena MANTU

din învățătură, mai puțin comunicare Iată de ce și în creșe
dificultăți la limbaj nevoilor de copiilor, cît este bine să se in- dezvoltării limbajului întrucît copilul mic cu limbajul de acasă

este Influențat regimul de viațăcă mai mult de cu rezultate slabe lor ca- fac- (ra- Ei

I

I
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de... lutExcavatoristul Ion Cionca și ajutorul său. Grigore Benchea, săpau la fundația unei construcții de la Năvodari. Deodată, in cupa excavatorului, cei doi au observat citeva fragmente de ceramică. Chemați ,1a fața locului, specialiștii Muzeului de arheologie din Constanța au identificat un adevărat. tezaur de... lut. El reprezintă cuptorul de ars al unui olar de la, sfirșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. A fost stabilită și capacitatea cuptorului : 60 de vase pe fiecare „șarjă". De asemenea, au mai fost descoperite numeroase alte piese de ceramică, între care. 6 sint intactei iar alte 29 sint in. curs de reconstituire. între acestea, trei străchini și un frumos ulcior cu smalț verde și portocaliu constituiau vasele de folosință ale olarului. Motivele florale cu linii și riuri, ineizate atestă uimitoarea lor asemănare cu ceramica din Moldova și Țara Românească.

după-anliaza, dar nu o oră și jumătate. Și, trebuie să fie respec- masă ; prinzul să nu tirziu de orele 14, orele 16 elevul să fie
Idie Xo dată pe lună sau ori de cite ori este nevoie) in cartiere pentru a consulta cetățenii asupra tuturor problemelor de larg interes obștesc". Aflăm că un astfel de colectiv a examinat în cartierul Chizid posibilitățile continuării unor lucrări edi- litar-gospodărești privind extinderea alimentării cu apă. energie electrică și canalizare. Datorită sprijinului a- cordat de cetățeni, de către întreprinderile care au angajați in zonă, s-a reușit terminarea acestor lucrări pe străzile Simion Bărnuțiu, Vinăto- rului. Retezat și altele. în microra- ioanele nr. 6 și 7. o asemenea analiză la fața locului sprijinirea de către primărie a comitetelor de părinți pentru amenajarea curților școlilor în vederea folosirii lor pentru efectuarea Sport și pentru a asigura o să integrare in ansamblul orașului. De asemenea, in șului vechi (strada 23 August) s-au examinat propunerile cetățenilor pentru o mai bună organizare și amplasare a rețelei comerciale.„Ar fi fără îndoială un neadevăr să afirmăm că primăria orașului Hunedoara a atins în această privință — ne spune in încheiere tovarășul Viorel Răceanu fecțiunii. Accesul consiliul popular nat cîteodată de ______ __________formale ori de tărăgănări, de atitudini birocratice sau pur și simplu de neglijență. Sintem însă hotăriți să acționăm pentru a elimina orice deficiențe care ar Îngreuna accesul cetățeanului la consiliul popular. în- tr-un oraș al muncii, primăria și trebuie să devină o blică a muncii".
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De la C. E. C

Vreme in care, speram, o să-i piara cheiul de astfel de ,,glume". stantin Bălașa — domiciliat in comuna Frumușica. județul Botoșani, de profesie „fără", — condamnat pină acum de incă patru ori cu pedepse intre unu și cinci ani închisoare.

„permanen-Aflăm că primește cetățenii care au de depus anumite acte după orele de program ori au de făcut sesizări — fie direct la primărie, fie pe cale telefonică. întrucit este asigurat de către oameni competenți, în măsură să dea informații ori să aprecieze necesitatea unei intervenții, se poate spune că „serviciul de permanență" prelungește intr-un fel activitatea primăriei din cursul zilei.„într-o vreme — ne explică tovarășul prim-vicepreședinte — audiențele erau programate numai in prima parte a zilei, intre Orele 8—12. Cetățenii au criticat, pe bună dreptate. acest sistem de organizare. în prezent, de luni pînă simbătă — între orele 7 si 20.

a realităților .orașului, care este valorificată pe deplin in interesul obștii. Astfel, de două ori pe lună se întocmesc sinteze asupra principalelor probleme cu care cetățenii s-au adresat primăriei. Pe baza acestora se organizează analize cu aparatul consiliului popular, cu cadre ducere ale celorlalte unități ministrației din oraș. Aceste sint însoțite de fiecare suri pentru rezolvarea ridicate de cetățeni.Oricit de accesibil ar primăriei, oricite propuneri ar primi, multe din problemele cetățenilor sint înțelese mai bine, și ordinea de prioritate a rezolvării lor se stabilește mai judicios, atunci cînd ele sînt analizate la fața locului. „Pentru a- ceasta — adaugă primul ședințe — formăm colective, te din deputați. membri ai tului executiv, specialiști de siliu, din sectoarele și oficiile pe probleme, care se deplasează perio- Const 
Sabin
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Recent, pe șoseaua Otopeni—București o mașină înainta in plină viteză, băgind spaima in obișnufții traficului rutier.O manevră, incă una. și încă una. Frînele sint folosite din plin, mașina scîrțiie și trosnește din toate Încheieturile. Deodată — un pocnet teribil 1 Ceea ce era de așteptat se intimplase: suprasolicitate, pneurile din spate au explodat, autobasculanta a rămas pe jantă.Derutat, șoferul oprește, trage mașina la marginea șoselei și se dă jos să vadă ce s-a intimplat. însoțitorul său îl imită. După care, in loc să ia măsuri de reparare a mașinii, șoferul se urcă din nou la volan și... pornește motorul, incercînd să-și continue drumul. Zadarnic se opune însoțitorul, zadarnic ii spune că pneurile au început să fumege, că dacă va continua așa acestea iau cu siguranță foc ! Șoferul își continuă cursa iresponsabilă. Așa se face că. peste numai citeva sute de metri, mașina trebuie oprită din nou : pneurile au luat foc. în loc să înțeleagă însă ce era de înțeles, după ce pune mina pe stingător și oprește incendiul. șoferul... se urcă din nou Ia volan și din nou dă bice cailor putere ! La numai alte citeva sute de metri, un alt incendiu aprinde cauciucurile, amenință cu distrugerea întreaga mașină. Șoferul nu găsește insă altceva mai bun de făcut decit... părăsirea mașinii incendiate. (Abandonată, a- ceasta va fi stinsă de către un grup de angajați ai I.U.D.P. Otopeni, a căror atitudine cetățenească merită relevată !).

Ancheta care a urmat a scos la iveală numele șoferului — Ștefan Cristache, angajat la I.U.T.. Autobaza 2 Bujoreni. coloana Băneasa. Cauza grabei sale iresponsabile : făcuse o cursă orașului și se „temea1 de organele decisese să și pe jantă, prezent.
clandestină în afara .“ să nu fie descoperit de control. Motiv pentru care intre in Capitală oricum. Fie postură în care se află în

lii drum spre 
„Consignația" Și-a găsit locuința

Cînd huliganul 
„glumește"

Sîmbătă seara. La căminul cultural din cartierul Fabric-Timișoara s-a organizat, ca in atîtea alte rinduri, o seară de dans. Prilej de destindere și voie bună, de in- tilniri cu prietenii etc. Numai că, la un moment dat. pe ușa salonului iși face apariția un individ care avea alte ginduri și preocupări : David Gheorghe. din localitate, str. Călimănești. Beat și....... pus pe glume". Careglume se transformă repede in gilceavă. injurii și acte de huliganism. Cei din jur încearcă să-1 potolească pe chefliu. Acesta insă pune mina pe un obiect ascuțit și 11 rănește pe M.D.. un tinăr muncitor, venit și el ca toți ceilalți să Se destindă...— Știți, eu m-am gîndit că nu fac un rău dacă mai glumesc cu unu, cu altu’... — a încercat Gh. D. să-și justifice atitudinea huliganică.Cum el mai „glumise" însă și altă dată, in împrejurări similare, intimpiarea de-acum l-a costat... un an și cinci luni închisoare.

— Și altceva ?— Apă de colonie...— Și altceva ?— Un ceas de mină, un casetofon...în drum spre „Consignația", unde dorea să depună spre vinzare unele bunuri proprietate personală care ii prisoseau, cetățeanul N.O. din București este acostat de un individ cu maniere elegante, care, zor nevoie, se declară pe loc nerăbdător să cumpere tot ceea ce N.O. ducea in sacoșă. N.O. se arată insă și surprins și sceptic in privința mult prea zoritului cumpărător. Imediat., cumpărătorul aruncă insă in balanță un argument forte :— Hai, meștere, că plătesc gras, mai bine ca la „Consignația".Ofertă care 1-â îneîntăt pe N.O. în așa măsură incit a trecut peste suspiciunile lui anterioare. Odată căzut în plasa cumpărătorului galanton, vinzătorul va trebui să-i accepte jocul : să-1 insoțească „intr-un loc mai ferit de ochii lumii", unde să facă tirgul. Loc in care, in schimbul banilor, va primi... citeva lovituri „ca în filme" și va fi deposedat cu forța de bunurile ce le avea asupra sa.Cumpărătorul-tîlhar a fost prins. trimis in fața justiției și condamnat penal pentru fapta săvîrțită. El se numește Con-

— Extindere, zici ?— Da. Locuiesc împreună cu alți doi cetățeni intr-un bloc vechi, într-un apartament cu cinci camere. Unul din vecinii mei a primit însă repartiție pentru un apartament in bloc nou ; așa că rămine liberă o cameră, pe care s-ar sau vecinul meu...— Gata, nu-mi mai e a dumitale !
putea s-o iau sau eu,spune nimic ; camera— Știți, aș dori un— în ce cartier ?— Păi., se poate să-mi aleg și cartierul ?— Se poate, numai că o să te cam coste !apartament...

Pină nu demult, Marin Voicu — domiciliat in București, str. Cetatea Histria, promitea tot ceea ce i se cerea : extinderi de spațiu sau evacuări ale unor colocatari nedoriți, camere cu balconul spre stradă sau chiar apartamente in exclusivitate — la alegere. în schimb, pretindea, bani peșin, sume variind intre 2 000 și 20 000 lei.Consecințe ? Prins și deferit justiției. Marin Voicu a fost condamnat la închisoare, iar sumele pretinselor servicii au fost confiscate. Potrivit legii 1Singura „repartiție" care se poate obține pe potriva unor asemenea atitudini antisociale 1

Depunind ecomoniile pe bretul de economii pentru rism, cetățenii beneficiază, afara avantajelor generale economisirii la C.E.C. și de ciș-tiguri in excursii in străinătate, organizate de O.N.T., cîștiguri în bani pentru efectuarea de excursii individuale în străinătate, precum și de locuri in stațiunile balneare din țară, pentru odihnă sau tratament.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindă de 3.5 la sută pe an, din care 1.5 la sută, sub forma ciștigurilor mai sus enunțate, iar 2 la sută. în bani, fiecărui depunător prin înscrierea sumei respective în libret.Pentru a participa la tragerea la sorți a libretelor de economii pentru turism pe trimestrul I 1977, sumele respective se pot depune pînă la 31 decembrie a.c. inclusiv.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că. mai înainte de a trece pe la fosta mea soție pe la serviciu, ca să-i iau verigheta din deget, subsemnatul i-am dat un telefon. Vă rog să rețineți însă că, intrînd singuri * acolo, aceasta voie și nesilită s turilor primiteeu unul nu-1 pot identifica. De unde să știu eu cu cine o mai fi stat ea de vorbă la telefon după ce am plecat eu ?!!“.(Tribunalul 1976, fragment tului).

într-unul din birourile de mi-a dat verigheta de bună de nimeni, nu in urma lovi- de la mine, al căror autor
Capitalei, Dosar 4 134/ din „apărarea" inculpa-susține : că am fostsebulevard cu căciula recla-„în rechizitor prins fugind pe mantului pe care i-aș fi luat-o de pe cap. Lucru inexact, deoarece eu nu furasem nici o căciulă, ci o primisem de la un ta- ximetrist care mă rugase să o plimb puțin. ocazie cu care el urma să scape de insistențele reclamantului care ținea morțiș să-1 ducă cu mașina tocmai in celălalt capăt al Bucureștiului, in loc să meargă și el pe jos și să admire noile construcții...".(Din „precizările" inculpatului Florin S. condamnat la un an și trei luni pentru săvirsirea infracțiunii de tilhă- rie, Tribunalul Capitalei. Dosar 4 123/ 1976).

Tltus ANDREI

Ardea 
ca o torțăîn loc să ducă autodubița la locul de parcare al întreprinderii de panificație din orașul Dej. de care aparținea, șoferul a pornit cu ea spre domiciliul său dintr-o comună din județul Cluj. Ba l-a mai luat cu el și pe un electrician, B. Ion, ca sâ-i țină de urit. că era noapte și întuneric beznă. Pe un drum lăturalnic, în mijlocul cimpului, autodubița s-a răsturnat. Unul dintre cei doi — care ieșiseră cu greu din cabină pentru a vedea cum să repună autodubița în stare de pornire ■— și-a aprins țigara. A fost suficientă o seîn- teie, ca să ajungă la rezervorul prin care se scurgea benzina. Autodubița a luat foc. Tare s-au mai mirat sătenii de prin împrejurimi, văzînd la miezul nopții o torță în mijlocul' cimpului. Pe urmă, au aflat că și șoferul s-a „ars" la buzunare.
Soră 
(medicală) 
vitregă— Bani ai ?

— Am, dar...
— Ne înțelegem noi. Citi ani 

zici că ai, păpușico ?
— 28.
— Mulți înainte. Arăți mult 

mai tinără. Cred și eu, ai cum 
să te îngrijești, că doar lucrezi 
la cooperativa „Igiena"...

— Nici dv. nu arătați de 42. 
Si chiar sînteți soră medicali ?

— Lucrez la spitalul de ur
gentă. Uită-te și la legitimație...

— Vai, lisați, nu sint de la 
miliție.

Dar la începutul acestei luni, 
miliția a prins-o pe respectiva 
soră medicală, Maria Freda, din 
bd. Constructorilor 10. întreru- 
pînd cursul normal al sarcinii. 
Cercetările continuă cu Sus-nu- 
mita in stare de reținere.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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Prin buna organizare
V

în bine, recuperarea restanțelor pe șantierele construcției de locuințe din Galați.

IARNA 54 DEVINĂ ANOTIMPUL
RITMURILOR ÎNAL TE DE CONSTRUCȚIE

■ Pînă la începutul lunii decembriea.c., Trustul județean de construcții Galați predase numai aproximativ jumătate din numărul apartamentelor ce le are de executat în acest an. Să recunoaștem, este o situație deloc îmbucurătoare, care, de altfel, a fost analizată de comitetul județean de partid, stabilindu-se măsuri energice de redresare. Insă nu asupra cauzelor ce au determinat o asemenea stare de lucruri ne vom opri, ci la modul in care s-au luat măsurile ce se impun pentru perioada anotimpului rece. Referirea la restantele trustului gălățean de construcții a avut numai darul de a accentua o dată in plus importanța deosebită ce o au luna decembrie pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an. precum și perioada — de asemenea, rece — de la începutul anului viitor în desfășurarea sub auspicii mai bune a construcției de locuințe prevăzute în 1977.Toți specialiștii cu care am discutat au fost în unanimitate de părere că. în comparație cu anul trecut, acum, pregătirile pentru iarnă au fost privite cu mult mai multă atenție și seriozitate. Mai ales că perioada de timp friguros din octombrie și noiembrie a fost considerată ca un semnal al iernii. De la conducerea trustului aflăm că au fost elaborate din vreme planuri de măsuri detaliate, ,11 termene și responsabilități precise. a fost stabilit necesarul de materiale, s-a trecut la procurarea lor ș.a.Să exemplificăm, notind mai întîi cele constatate în această privință pe șantierul numărul 5. Aici, ing. Petre Iorga, șeful șantierului, amintește între măsurile concrete aplicate : a- doptarea unui nou sistem de închidere a blocurilor, prin panouri din plăci fibro-lemnoase, renunțîndu-se Ia folosirea rogojinilor ; punerea la punct a unui program îmbunătățit de execuție a prefabricatelor, prin dotări minime dublindu-se capacitatea poligonului de pe șantier, care, astfel, poate satisface integral nevoile acestuia. Măsuri s-au luat în multe alte direcții, precum organizarea drumurilor, procurarea materialelor specifice, execuția infrastructurilor cu cofraje metalice. La blocurile in fază finală de realizare s-a adoptat soluția de încălzire definitivă, ceea ce va permite in mare măsură continuarea în ritm susținut a lucrărilor pe timpul iernii. Totodată, se folosesc și alte soluții. „Anul trecut, preciza ing. Iorga, am experimentat încălzirea cu aeroterme, soluție pentru care am optat în acest an. extinzind-o“. Ca atare, șantierul numărul 5 dispune în prezent de 13 aeroterme, astfel că și această problemă este aproape rezolvată, Noi aeroterme se vor primi pînă la finele lunii decembrie, ele urmînd a fi repartizate pe celelalte șantiere, inclusiv pe șantierul numărul 2, care — potrivit celor spuse de Costică Marcu, șeful de șantier — are mare nevoie de astfel de instalații. Alte măsuri luate pe șantiere vizează montarea timplăriei la blocuri și închiderea lor cu geamuri sau panouri din polietilenă pentru continuarea lucrului în vremea friguroasă.Continuăm investigațiile pe șantierul numărul 2. Nu putem să nu legăm stadiul pregătirilor de iarnă de ritmul de lucru, mai ales că acesta nu este la fel de intens la toate blocu-

rile de pe acest șantier ; în unele situații (blocul G-13, blocul M), efectivele de constructori erau destul de reduse. Numeroase blocuri se află în stadii finale, dar se simțea lipsa forței de muncă la finisaje.Cum s-ar spune, iarna poate veni pe șantierele trustului de construcții gălățean, mai ales că tot iarna trebuie recuperate și restanțele. O problemă nouă este aceea a aprovizionării cu combustibil. In acest sens, Nicolae Captalan, director adjunct cu aprovizionarea la acest trust de

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

H Etapa aceasta de început de iarnă ii găsește pe constructorii de la Grupul de șantiere Olt — inferior preocupați, deopotrivă, de grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor și de reducerea consumurilor de materiale. în lumina indicațiilor date de
Ancheta noastră pe șantierele Trustului 
județean de construcții Galați și la Grupul 

de șantiere Olt-inferior

construcții, ne relata că pentru decembrie sînt necesare 200 tone cărbuni brichete și 200 mc lemne, câ se depun eforturi pe plan local pentru asigurarea acestor cantități. Cit privește aprovizionarea cu combustibil special pentru centralele termice și aeroterme, situația este ceva mai complicată. Din contractul de 1 000 tone pentru acest an. I.T.L.P.P. Ploiești a mai rămas să livreze 212 tone, de care au neapărată nevoie șantierele trustului.Am reținut, din discuțiile la trust, că luna decembrie să devină o perioadă de vîrf vitatea tuturor șantierelor,aceasta, organizațiile de partid au importante îndatoriri privind mobilizarea generală a constructorilor, determinarea unei organizări exemplare a muncii în cadrul fiecărei formații de lucru, al fiecărui obiectiv. Ajutorul pe care-1 acordă acum comandamentul județean de investiții, consiliul popular județean in redresarea situației, măsurile luate de conducerea trustului constituie factori ce permit a se întrezări o schimbare

purtate trebuie în acti-Pentru

conducerea partidului. Pe prim-plan a fost pusă colaborarea între con- structor-proiectant și beneficiar, care, prin reanalizarea proiectelor au elaborat o serie de măsuri pentru mai buna folosire a resurselor locale, introducerea unor tehnologii moderne de construcție și, în final, pentru obținerea unor însemnate e- eonomii de ciment, fier-beton și alte materiale. Despre acțiunile inițiate pentru restudierea proiectelor de e- xecuție, îmbunătățirea tehnologiilor și raționalizarea consumurilor de materiale ne-a vorbit tov. ing. Radu Scutelnicu, directorul grupului de șantiere, care ne-a spus :— Analizele efectuate au pus in valoare o serie de rezerve interne, dovedind că la uzinele hidroelectrice Strejești, Arcești și Slatina putem realiza aceleași capacități de producție cu fonduri materiale și bănești substanțial diminuate. Reducerile estimate — 105 milioane lei la construcții-montaje, economisindu-se 48 000 tone ciment, 6 300 tone oțel- beton (cărora li se adaugă cele scontate la uzinele hidroelectrice de la

Zăvideni și Drăgășani, însumînd 121 milioane lei. respectiv, 30 000 tone ciment și 3 500 tone oțel-beton) — reliefează modul cum prind viață sarcinile trasate de conducerea partidului. Economiile amintite au la bază numeroase măsuri tehnico-organizatorice complexe. Intre acestea se înscriu renunțarea la pereurile de la contraca- nale și la parapetul din aval de diguri, redimensionarea unor elemente la baraje și centrale, diminuarea dozajului la ciment cu 10—20 la sută, prin introducerea cenușei de furnal, folosirea unor agregate de calitate superioară cu granulometrie optimă, iar la oțel-beton, prin utilizarea laminatelor cu diametre mai mici, cu precădere a metalului de calitate superioară. Totodată, avem în vedere suprimarea unor operații manuale și a unor finisaje la centrale, baraje și diguri, precum și scăderea cu circa 10 la sută a greutății echipamentelor hidroelectrice, fără a influența parametrii tehnico-funcțio- nali ai acestora. Asemenea soluții reprezintă doar un punct de plecare, pentru că avem in studiu tehnologii cu randamente înalte și mult mai ieftine.— Care sînt acestea ?— Mă refer, în primul rind, la perspectiva eliminării transportului agregatelor la terasamente prin achiziționarea și folosirea unor dragline de mare capacitate, ceea ce înseamnă, practic, o scădere cu circa 50 la sută a prețului fiecărui 'metru cub de terasament. Se are în atenție, de asemenea, înlocuirea tehnologiei actuale de etanșare în profunzime prin utilizarea unor echipamente adecvate, soluție prin care productivitatea sporește de circa 4 ori ș.a.Iată, așadar, soluții optime pentru reducerea consumurilor de materiale în cadrul Grupului de șantiere Olt- inferior. care vor spori economicitatea lucrărilor de amenajare hidroenergetică a acestui rîu al țării.
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteli"

BazaltLa întreprinderea de geamuri din Tîrnăveni s-a început cu un deceniu în urmă fabricarea plăcilor de sticlă colorată și opacizată pentru placarea pereților exteriori și interiori în construcții, noul produs fiind realizat cu o tehnologie diferită de cele utilizate în țări cu tradiții în acest domeniu. Tehnologia colorării, aplicată după faza de topire a sticlei, evidențiază posibilitatea fabricării plăcilor într-o gamă variată de culori în raport direct cu cantitățile coloristice comandate. Un alt produs apreciat este cu secțiunea profilată în „U“, sticla utili-
V

laterale, pe- industriale,zată pentru închideri reți despărțitori, hale pretutindeni unde se pretinde compartimentare care să asigure totodată și o luminozitate naturală. In afară de geamurile trase (cel mai important sortiment), șlefuite, laminate, turnate, armate, ornamentale sau glisante, întreprinderea mai produce și o însemnată cantitate de butelii din sticlă.Aici s-a realizat pentru prima oară in țară produsul bazalt topit și recristalizat cu o mare rezistență la frecare, șoc termic și agenți co- rozivi, utilizat în domenii variate,

ca industria metalurgică, industria cimentului, in chimie, termoficare și in alte industrii.Obiectivul principal al sticlarilor din Tîrnăveni este onorarea exemplară, cantitativă, calitativă și la termen, a tuturor contractelor economice, asigurînd totodată disponibilități pentru suplimentarea acestora la cererea beneficiarilor interni sau externi. (Cornel Pogă- ceanu).în imaginea alăturată : o vedere panoramică a întreprinderii de geamuri din Tîrnăveni.
MARCA SI CALITATEfcerilor și ridicarea nivelului de vire a consumatorilor.Pe fondul acestor preocupări jore ale producției, o problemă primă importanță economică și cială o constituie grija pentru consolidarea prestigiului mărcilor românești la bunurile de consum. Această grijă se conjugă cu eforturile pentru înnoirea producției de bunuri de consum, ridicarea calității lor, diversificarea sortimentelor. In tripla noastră calitate — de proprietari ai mijloacelor de producție, de producători și beneficiari a tot ceea ce realizăm — nu ne putem permite să stăm pasivi la deprecierea unor mărci de fabricație, să vedem cum consumatorul întoarce privirea de la mărci de produse către care mai înainte se îndrepta cu încredere. Produsele nu ajung în fața cumpărătorilor din „surse anonime", ci din munca tuturor, din unitățile noastre de producție industrială și

■x. „ y

Să conservăm și să gospodărim cu răspundere

legumele și fructele pentru această iarnă
fiecare compartiment cu termometre de verificare a temperaturii.— Indicațiile și recomandările au fost respectate — ne asigură tovarășul director Oancea.Intrăm în depozit — și ce constatăm ? Cartofii din respectivul compartiment 13 — peste 200 de tone — nu numai că nu fuseseră resortați, dar se stricaseră și mai rău între timp, iar de termometre — nici vorbă.— Cum verificați factorii de mediu ? — întreabă însoțitorul nostru pe frigotehnistul depozitului, Alexandru Țoncu.— Păi temperatura □ luăm... cu

am începutC.L.F. Tr. Măgurele sâ le sortăm.— Foarte bine. Dar după felul în care se lucrează și, mai ales, după numărul celor care lucrează, se pare că nu veți termina sortatul celor 180 de tone de mere nici la anul vremea aceasta.— Vă asigurăm că vom mări urgență efectivul de lucrători.Următorul legume și Vede. Aici, se prezintă toare, fiind pozit însă, in mai toate lăzile, ceapa a înverzit. „Din
MOSTRE ALE NEGLIJENȚEI ÎN UNELE 

DEPOZITE DIN TELEORMAN

pedede depopas : depozitele fructe din Roșiori merele și rădăcinoasele în condiții corespunză- bine păstrate. La un de-

Pătrunjel... 60 la sută

TÎRGU MUREȘ

Utilaje și piese 
de schimb pentru 
industria ușoarăIn industria constructoare de mașini. întreprinderea „Metalo- tehnica" din Tirgu Mureș se recomandă ca un producător de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară, realizate la un inalt nivel tehnic, mașinile de tricotat și mașinile de cusut fiind consecvent apreciate la tirgurile naționale și internaționale.muncii din întreprindere lucrează sub deviza mobilizatoare „La fiecare loc de muncă — o tehnologie de virf !“, ceea ce duce la înglobarea în fiecare produs a inteligenței tehnice și a muncii de înaltă calificare. Se impun atenției parametrii tehnico-eco- . nomici ai mașinilor de tricotat rectilinii cu comandă-program. mașinilor de tricotat cu diametru mare sau celor speciale cu diametru mic. mașinilor de cusut industriale și speciale, de încheiat tricot ș.a. La „Metâlotehni- ca" se mai produc, ca piese de schimb, peste 20 de tipuri de greifere rotative și apucătoare pentru cele jtiai moderne și variate tipuri de! mașini de cusut industriale. In acest cincinal, în planul de asimilări sint prevăzute noi tipuri de utilaje pentru a se putea onora cerințele in continuă creștere ale industriei confecțiilor și utilajelor.în imagine : Hală de producție la întreprinderea „Metalo- tehnica" din Tirgu Mureș (foto : Koncz Jănos).

Colectivul de oameni ai

(Urmare din pag. I)

con-ju-Cu s-a
pătrunjel

lipsă de aerisire" — constată specialistul care ne însoțea. Intr-adevăr. cele trei nișe de aerisire, care ar fi trebuit să fie larg deschise, erau... bătute in cuie.In încheierea raidului nostru prin depozitele teleormănene am avut o discuție cu tovarășa ingineră Liliana Chirițoiu, responsabila lectivului 1 prin 183mai mare par-

Pentru aprovizionarea populației în sezonul de iarnă și, în continuare, pînă la noua recoltă — în toate județele țării au fost constituite stocuri de legume și fructe. In acest an, potrivit indicațiilor date la Plenara Comitetului Central al partidului din 2—3 noiembrie, cantitățile însilozate sînt mult mai mari decit cele realizate în anii anteriori, fiind asigurate condițiile satisfacerii corespunzătoare a cerințelor de consum ale populației. Faptul însă că o bună parte din produse au fost recoltate în condițiile climaterice neprielnice specifice acestei toamne face necesar ca pretutindeni să se urmărească atent modul de păstrare a legumelor și fructelor, să se preintimpine degradarea lor.In acest scop — după cum am a- flat de la Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor — colective lărgite de specialiști au desfășurat o acțiune de trol in toate dețele țării, acest prilejconstatat că. în cea te a cazurilor, se manifestă atenția cuvenită bunei păstrări a gumelor și fructelor, cu spirit gospodăresc «pății de depozitare, cit care dispun de condiții conservare. Au fost sesizate însă și unele situații nedorite. în precum Teleorman, Bacău, Dîmbovița ș.a.Ce măsuri s-au buna conservare a județul Teleorman mare pondere în producția agricolă a țării și unde s-au semnalat, la controlul anterior, o serie de neajunsuri ? însoțiți de reprezentantul Inspectoratului județean pentru controlul calității produselor, Gabriel Mu- reșan. pornim intr-un raid prin depozitele teleormănene. Primul popas : Depozitul central de legume și fructe din Alexandria. Aici îl întil- nim pe directorul întreprinderii județene I.L.F., Stan Oancea. însoțitorul nostru îl întreabă pe tovarășul director dacă s-au respectat — și «-au tradus in fapt — recomandările date cu prilejul controlului anterior privind resortarea cartofilor din compartimentul nr. 13 al depozitului (cartofi care erau supuși degradării), precum și indicația de a se inzestra

le-folosindu-se atît vechile și cele noi moderne dejudețeSibiu, Vrancea,luat pentru legumelor în — județ cu o

mina (n. a. — omul vorbea serios, iar noi credeam că glumește), iar umiditatea... cu ochiul.Pentru a ne convinge de „eficiența" unor asemenea procedee, inspectorul care ne însoțește decide efectuarea unei probe la un lot de ceapă : aproape o treime din marfa depozitată era de acum depreciată.Ne continuăm investigațiile prin curtea depozitului și constatăm cu surprindere că în loc ca in adăposturile de pămint să se însilozeze cartofii, iar în șoproane — rădăcinoasele, aici s-a procedat exact invers. Rezultatul : pătrunjelul era... pătrunjel numai în proporție de 60 la sută. Mai exact, 40 la sută din el se depreciase. In magazia atelierului mecanic, mai multe zeci de tone de mere erau lăsate sub un acoperiș nereparat, prin care ploaia cădea în voie, în timp ce șeful depozitului, Stan Delcea, stătea în birou, la călduri că.De la Alexandria ne îndreptăm spre Turnu Măgurele. Aici , cartofii sint bine protejați și conservați. In schimb, merele au aceeași soartă tregă.— Pentru a micșora procentul pierderi — încearcă să se scuze Cristian Saioc, merceolog principal la
vide

i co- numit decizia nr. a intre- pentru supraveghe-prinderii I.L.F.rea condițiilor de conservare a produselor.— Cind ați fost ultima oară în control la silozurile de fructe din județ ?— Drept să vă spun, 1 n-am fost încă niciodată.Orice comentariu este i Se așteaptă din partea i lor de specialitate ale popular județean măsuri pentru intensificarea controlului în depozitele I.L.F., astfel incit cantitățile sporite de legume și fructe puse la adăpost pentru această iarnă să fie păstrate în condiții optime.
Mihai IONESCUP.S. La plecarea noastră din Alexandria. directorul întreprinderii I.L.F., Stan Oancea, ne-a asigurat că, in maximum două-trei zile, produsele depreciate din depozite vor fi resor- tate. Reținînd promisiunea, am solicitat reprezentantului Inspectoratului județean pentru controlul calității produselor ca, după termenul respectiv. să se deplaseze din nou la fața locului. înainte de a da la tipar rindurile de față, acesta ne-a comunicat : „Situația este neschimbată. Nimic din ce a promis conducătorul Întreprinderii I.L.F. nu s-a făcut".

legume șipînă acumde prisos, organisme- consiliului i energice

și atunci cînd nu cade un strop de ploaie, n-ai mai fi putut sâ găsești nicăieri apărători mai strașnici ai irigațiilor. Numai că, vedeți dumneavoastră. eu irigațiile e lucru gingaș... Trebuie și aici pricepere. Ne-a trebuit alt timp ca să-i pregătim ca moto- pompiști. Pentru că acum, să știți, la noi toți cooperatorii — bărbații vreau să spun — sînt motopompiști calificați, cu școală la S.M.A. și cu examen de două ori...De ce de două ori ?Cooperatorii fac rile la S.M.A. In timp, ei primesc C.A.P. un anumit de norme. Doar obligația fost însă unul sau obligațianul la S.M.A. l-a trecut totuși. Că „oameni sintem". Consiliul de conducere n-a fost însă de acord cu acest mod de a „ciupi" norme... și, chipurile, calificare. Așa îneît s-a instituit un al doilea examen. Aici, în cooperativă. Absolvenții cursurilor se prezentau cu diploma în fața consiliului de conducere și arătau practic tot ce au învățat. Treceau și acest examen ? Bine. Nu-1 treceau ? înapoi la cursbri, dar de data asta pe banii lor.Ca să se înțeleagă că nu-i joacă și aceasta, deeste o meserie de vîrf în agricultură. Că nu se mai poate fără ea. Gestul consiliului de conducere vorbește de la sine despre responsabilitate și exigență. Despre rigorile muncii

cursu- acest de la număr pentrude a învăța. Au și cazuri cînd altul n-a înțeles aceasta. Exame-

că meseria motopompist,

Pentru producătorul nostru socialist, cit și pentru consumatorul din societatea noastră, marca produsului nu constituie o simplă podoabă ornamentală pe produs, un artificiu cromatic, ori o simplă inscripție. Ea reprezintă o veritabilă „carte de vizită" a producătorului socialist în fata cumpărătorului său — societatea socialistă — certificatul originii de fabricație și. totodată, garanția unei anumite calități. Deci are o multiplă funcție de informare a consumatorului (desigur, și a producătorilor înșiși) asupra produsului și caracteristicilor sale. Prin marcă, întreprinderile noastre își deosebesc produsele lor ‘de alte produse identice sau asemănătoare. Societatea noastră a reglementat și juridic — prin lege — atît obligația unităților de a înregistra mărcile lor. cit și pe aceea de a le l'olosi și respecta. Marca este instituită prin legile țării și apărată de ele.Dar, exprimîndu-ne mai plastic, trecînd prin comerț, de la producție la consum, produsul trebuie „să se apere" singur, prin oportunitatea prezentei sale, prin dimensiunea sa cantitativă și. mai cu seamă. prin valențele sale calitative. Aceasta arată că, implicit, marca sa cuprinde o bogată semnificație economică și socială, condensează această semnificație. Ea „legitimează" munca producătorilor socialiști, asigură perpetuarea și consolidarea prestigiului j,10E; în fața milioanelor de oameni ai muncii consumatori —.cu condiția sine qua non ca toate însușirile calității produselor, tehnice, psihosenzo- riale, economice ș.a. să rămină neal- terate și să crească, de la un lot de fabricație la altul.Este binecunoscută grija permanentă a partidului și statului nostru nu numai pentru creșterea continuă a volumului producției bunurilor de consum, ci și pentru diversificarea sortimentală a producției. Și nu o simplă diversificare cantitativă, ci. in primul rind. calitativă. La Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, s-au subliniat succesele importante obținute în acest an în buna aprovizionare a populației, ca expresie a politicii partidului de ridicare, continuă a bunăstării poporului nostru. Totodată însă s-a atras atenția cu deplină obiectivitate asupra neajunsurilor care există în acest domeniu, planului național unic pe 1977 și Programul privind vizionarea populației cu agroalimentare și bunuri de consum industrial în trimestrul IV 1.976 și semestrul I 1977, aprobat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., prevăd o creștere substanțială a volumului de mărfuri desfăcute cu a- mănuntul către, populație, concomitent cu diversificarea sortimentală a produselor, ridicarea calității acestora, organizarea

Puncte de vedere

ser-made so-

astfel de mărfuri, cu nivel necorespunzător ? Sau le ei efectiv ? Prestigiul unei economia noastră socialistă

ferențiată. Am exemplifica și cu situația din fabricația țigărilor : unele mărci altădată cu renume nu mai țin pasul cu... conținutul lor. E drept, avem un șortitrient mai bogat, dar unde este diferențierea lui calitativă?Pirghiile succeselor durabile n-au fost de natură miraculoasă, nici expresia „capriciilor necontrolabile" ale pieței, ci efectele unei activități de producție organizată, responsabilă și patriotică. Istoria unor mărci de fabricație depreciate constituie file din biografia unor unități și colective harnice, dar care brusc — unele din ele fără a „preveni" pe nimeni — pălesc în gloria lor și nu știu dacă nu cumva și în... rentabilitatea lor ISînt multiple aspecte generate de astfel de cazuri. De ce nu se retrage produsul de pe „arena" unde a fost înfrînt și în locul lui să fie urcat, prin superioritatea sa calitativă, un alt produs ? Este oare o consecință fatală ca lărgirea gamei sortimentale să aducă după sine rabat calității ? Noi zicem că nu ! Oare marca are o funcție economică sau numai simbolică ? Noi credem funcție economică. Consumatorul este indiferent la marca produsului ? Nu. pentru că prin marcă el caută calitatea și utilul. Deci, nu „explozie sortimentală" ne cere partidul, ci diversificarea sortimentală.Consumatorul nostru are In mărcile românești. El azi, le alege — că -are de de trecut — șl le preferă, știe că sînt garantate de colective care au', ca țintă satisfacerea nevoilor și mereu crescînde ale oamenilor muncii din tara noastră.

că o
calitativă, încredere le caută unde, față pentru că unități și finală, exigențelor

maiLegea anul apro- produse

mai bună a desfa-

agricolă, de prestări de servicii ș.a. Tocmai de aceea, nivelul și calitatea consumului sînt strîns legate de întărirea răspunderii individuale și colective în procesul de realizare a produselor, de acțiunea stăruitoare pentru permanenta ridicare a calității, modernizarea și înnoirea produselor. Producătorii sînt, în același timp, și consumatori. Le-ar conveni oare să cumpere calitativ cumpără mărci înnu mai este goana după o reclamă înșelătoare a neguțătorului capitalist din trecut ; ea reprezintă prestigiul și răspunderea unor producători socialiști, care produc pentru muncii.Avem, desigur, mărci și produse ce au cunoscut o ascensiune și ne limităm să amintim, de pildă, porțelanurile de Alba Iulia, de ~ de Cluj, banul" și eleganta , „ClujanaȘț.» cu marcat sau „Mondiala' din păcate, avem și mărci, (producători deci) care în loc să sporească în prestigiu îl pierd... Bunăoară, pentru copii, părinții cer ' încălțăminte mai cochetă, colorată, nu cenușie, dar ..mărcile" multor întreprinderi se lasă incă așteptate pentru a satisface solicitările. La fel' de mult așteptate se lasă și tipurile de mobilă suplă și ușoară adecvată noilor apartamente. Marele sortiment de gemuri cu care ne-a obișnuit producătorul turdean s-a... subțiat și la propriu, și la figurat, pulpa de fructe transformîndu-se în... melasă nedi-

Conf. dr.
Gheorqhe Gh. CURCAoameniideci și continuăCurtea de Argeș și „Irisul" cristalul de Mediaș, „Gu- „Modernul" timișorean, sau încălțăminte de calitate Sighișoara Mare. Dar,și durabilar,■ > - confecțiile i „Tirnava" ‘ " Satu

încadrarea consumurilor
(Urmare din pag. I)

intr-o agricultură modernă și de mare randament.Cindva, cind săpau la canale. își strigau unii altora. în deridere, neîncrederea. își strigă și azi, pe aceleași locuri, fel de fel de lucruri. Mai ales noaptea, cînd irigă. Pentru că irigă și noaptea, sau mai ales noaptea, pe răcoare...De aceea au apărut în cîmp colibele și corturile, rulotele și căsuțele de lut. despre care aminteam la începutul acestor rînduri.

să vadăuită pe cero să plouă sau nu. Se să vadă dacă se țin canalele, să audă pompele, se
mai dacă uită bine chea bine la ploaie ciudă, pentru udatul rostul lui...Și iată cum oameni care se aflau, numai cu cîțiva ani în urmă, sub teroarea capriciilor naturii s-au eliberat de această teroare. Au căpătat, prin simplul fapt că au pus stăpînire pe

trag cu ure- dacă merg de multe ori gindesc cu că are și

Satul care se mută
Pentru ca oamenii să poată uda pămintul ziua și noaptea, să poată dormi lingă porumb și „să-1 audă" cum crește, să poată auzi clipocind apa care se întinde printre brazde și îi dă puteri pămintului. Stau în cimp săptămîni în șir, la capătul lotului luat în acord global. Se duc acasă, în sat, numai din cînd în cînd, pentru provizii. Noaptea, cimpul nu doarme, vuiește de sunetul moto- pompelor in plin efort. Și, uneori, se intimplă ca unul sau altul să se lăcomească la mai multă apă decit are nevoie. Și-atunci se aude strigat în noapte :Măi Dumitre, vezi, c-o să te ia apa cu to-măi, tul ! Lasă, mă, că știu săînot.— înoată in Dunăre dacă ai chef.Au învățat să apere apa cu aceeași înverșunare cu care își apărau altădată peticul de pămint, Nu se

apă, sentimentul supremației asupra naturii, conștiința că pot să obțină chiar și mai mult...Ivan Traian, cooperator, ferma unu : „Ceapeul nostru n-are voie să se o- prească la 11 000 de kg de porumb boabe la hectar... (Cind, in urmă cu zece ani, cineva a spus într-o adunare generală că se vor scoate și... șapte mii, toată adunarea a pufnit în rîs : „Ăsta a mincat măsela- riță...“). Eu așa zic, se poate și mai mult. Că eu ce am văzut, unde a fost porumbul mai des a ieșit mai mult. Unii îl. mai taie la prășit, nu din răutate, dar așa zic bine. Ia să și-atunci să echipa mea13 800 ? Vedeți că se poate ? în multefăcut și 18 000... Da, 18 000 de kilograme de porumb boabe stas la hectar. Iți vine să înnebunești, nu

ei că-i mai nu-1 mai taie vezi... Eu cu de ce am scoslocuri am

alta, cînd auzi... Da, asta-1 realitatea. Se poate. Uite că se poate".Constantin I. cooperator, „Concluzia unde unde unde scoți vorbim !... Ce-am observat eu : că n-ai de ce să mai oprești motopompa nici cînd muți dintr-o parte în alta țevile. Că și apa care curge atunci pe pămint e tot apă și tot bine prinde. Și ce mai cred eu : cred că și la alte culturi se poate obține mai mult. La grîu, chiar la griu... De toamna trebuie aranjată treaba. La udarea de aprovizionare..."Cu totul alte noțiuni au intrat acum în limbajul celui care a căpătat curaj în fața naturii. învață limba tehnicii agricole superioare, limba disciplinei, a organizării muncii pe principiile eficienței maxime. Și vrea mai mult, a văzut că se poate mai mult. O dată deschise porțile agriculturii moderne, dincolo de ele vede pînă departe, îndeamnă s-o pornești preget.La poarta sediului perativei agricole de ducție „23 Februarie" Borcea, în loc de alte înscrisuri vei găsi un panou pe puncte cu principalele reguli agrotehnice, în număr de șase. Mi se pare mai mult decît semnificativ pentru evoluția, pe plan moral, a cooperatorilor de aici. Regulile agrotehnicii, acestea și nu altele, sînt cu adevărat cheia de boltă a muncii lor. Chiar și numai înțelegerea acestui fapt este o mare victorie.

Mitrache, ferma unu : care ar fi : lucrează bine,seai densitatea bună și ai udat cum trebuie la porumb, ce să mai

drumul se Și te fărăcoo- pro- din

sau a altor produse, prin organizarea fabricației in flux tehnologic a pieselor asemănătoare; din punct de vedere constructiv, - prin întărirea) disciplinei în producție și alte, măsuri apte să determine reducerea și' eliminarea rebuturilor, utilizarea pe scară mai mare a resurselor ener-! getice secundare.Din punct. de vedere tehnologic, trebuie avută în vedere aplicarea unor tehnologii cu consumuri redu-l se, cu pierderi, minime de materiale^ In funcție de specificul fiecărei In-) treprinderi, al fiecărei ramuri este necesar să se urmărească îmbunătă-' țirea randamentului mașinilor șil uti-' lajelor, ridicarea Calității produse-' lor, promovarea unor tehnologii care, sporesc gradul de utilizare a materiilor prime,, care valorifică integral deșeurile și resursele secundare. în privința perfecționărilor constructive sint recomandate înlocuirea, la pro-, dusele la care este posibil, a pieselor turnate și forjate grele prin construcții sudate, utilizarea într-o măsură mai mare a maselor plastice la confecționarea unor piese ce se execută în momentul de față din metal, reproiectarea unor repere și suban- samble care au dimensiuni exagerate față de cerințele tehnice de rezistență a produselor.Evident, nu în toate cazurile programele de măsuri pot fi întocmite și aplicate numai prin forțele proprii ale unei întreprinderi. De aceea, din indicația conducerii partidului, la a- nalizele concrete ce vizează reducerea consumurilor participă, alături de specialiștii din întreprinderi și centrale, cadre cu înaltă calificare din institutele de cercetări și inginerie tehnologică, din învățămîntul superior, din ministerele economice și organele centrale de sinteză. Esențial este ca toate măsurile ce urmează a fi întreprinse șă fie clare, limpezi, să aibă asigurate toate condițiila pentru a fi integral îndeplinite, pentru a se obține eficienta scontată.In întreaga acțiune de reducere substanțială a consumurilor materiale, organizațiile de partid din unitățile economice și forurile de resort sînt chemate să-și îndeplinească cu fermitate rolul de catalizator al energiilor și capacităților creatoare ale oamenilor muncii — de la întocmirea programelor de măsuri la aplicarea lor și pînă la obținerea rezultatelor preconizate. în acest scop, organizațiile de partid au datoria să desfășoare o intensă muncă politico-educativă menită să dezvolte spiritul gospodăresc, să stimuleze inițiativele bune, creativitatea, să combată mentalitățile greșite, să determine extinderea și generalizarea experienței înaintate. Totodată, comuniștii au datoria să se situeze ferm în primele rînduri ale acestei acțiuni, să dovedească perseverență în aplicarea măsurilor stabilite, să contribuie la dezvoltarea unei puternice opinii de masă în favoarea bunei gospodăriri a resurselor materiale în anul viitor.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale
Președintele

JOMO KENYATTA
Republicii Kenyaproclamării independenței deCu prilejul celei de-a XlII-a»tat a Republicii Kenya, îmi face lui și guvernului român, precum citări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și noi succese pe calea progresului și bunăstării țării.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre vor continua să se dezvolte și pe viitor, spre binele popoarelor român

aniversări aplăcere să vă adresez, in numele poporu- și al meu personal, cele mai calde feli-
și kenyan, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Despre Nairobi, pitala Kenyei. se bește în general __superlativ, fiind socotit unul din cele mai frumoase orașe din Africa răsăriteană. Și intr-adevăr, linia arhitectonică modernă, blocurile impunătoare, bulevardele centrale largi, umbrite de vegetație luxuriantă. ii conferă un farmec a- parte. Pentru kenyeni însă Nairobi are și o altă virtute : este inima industrială a tării. Aici se află concentrate o treime din întreprinderile industriale ale tinărului stat ce-si sărbătorește astăzi 13 ani de existență independentă.Bucurîndu-se < poziție geografică vorabilă, plăcută, nyei s-a ultimii ritm ranid. Dacă în 1959 Nairobi avea 282 000 de locuitori, astăzi numărul Dopu- latiei se ridică la 630 000. Și această dezvoltare se datorează în bună măsură creării de noi obiective economice. Preocupat de

ea- 
vor- 

la

de oi fade o climă capitala Ke- dezvoltat in ani intr-un ranid. Dacă Nairobi

dezvoltarea proporțională a diferitelor regiuni ale tării, guvernul kenyan a luat, totodată. in ultimii ani măsuri pentru orientarea investițiilor și spre alte zone. Pentru a pune in valoare zăcămintele de zinc, recent s-a dat în funcțiune o fabrică de oxid de cu o 1 000 tone Eldoret, tuată la vest de află în filatură integrată, la Nanyuki o textilă. Pentru dezvoltarea industriei rului se află în construcții de la Awendo și La Mombasa, palul port al și al doilea oraș industrial al tării, se lucrează pentru extinderea capacității rafinăriei de țiței și a fabricii de ciment, iar anul viitor va intra in funcțiune o uzină de Îngrășăminte chimice. Pentru sporirea producției de energie e- lectrică. in primele luni ale anului viitor va începe construcția unui

zinc de La si-capacitate pe an. localitate 320 km nord- Nairobi. se construcție o iar fabricăzahă- proiect fabrici Nzoia. nrinci- Kenyci

baraj la Masinga, pe riul Tana. care va permite. de extinderea lor irigate.în țara forturile poporului kenyan sînt urmărite cu sentimente de simpatie și solidaritate proprii politicii partidului nostru de întărire continuă a relațiilor cu statele Africii, cu toate popoarele care militează darea pentru nomică . . ..cial. între România și Kenya s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. Anul trecut a fost semnat la București un protocol In domeniile minier și forestier care contribuie la lărgirea cooperării bilaterale. Amplificarea și adincirea relațiilor româno-ke- nyene corespunde teraselor celor țări și popoare, rânzei păcii și înțelegerii în lume.

asemenea, suprafețe-noastră e- Pe malul Sâsarului, la Baia Mare Foto : C. Mihai

prilejuite de jubileul 
teatrului românesc

, ■> a a ■ n o
J

• în cea de-a doua zi a manifestărilor de la Iași, consacrate împlinirii a 160 de ani de la primul spectacol in limba română, au Început dezbaterile colocviului „Rolul teatrului românesc în educația multilaterală a maselor", manifestare care reunește numeroase personalități ale vieții cultural-artistice din întreaga țară.
o La librăria „Junimea" a avut loc lansarea albumului omagial 160 de ani de teatru românesc".• în aceste zile, la Iași sînt prezente toate teatrele naționale din țară. Primul spectacol îl va prezenta Teatrul Național „Ion Luca Cara- giale" din București cu piesa „Coana Chirița". Vor urma : Teatrul Național din Cluj-Napoca cu „Viața unei femei" de Aurel Baranga. Teatrul Național din Craiova cu „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu și Teatrul Național din Timișoara cu „Un fluture pe lampă" de Paul Everac.

pentru consoli- independenței, dezvoltare eco- și progres so-

in- douăale
A. B

Expoziția cenaclului
timișoreanîn sala „Galateea’ ș-a deschis cenaclului al filialei din Timișoara a Uniunii artiștilor plastici. De multă vreme — și nu la nivelul unei singure generații — artiștii timișoreni se situează in fruntea unei categorii de preocupări distincte, vizind în principal arta ambientală (avem In vedere și experimentele mai vechi de artă cinetică). întotdeauna. chiar cind sint discutabile, propunerile și proiectele pe care le prezintă se dovedesc interesante, pentru că îndeosebi dintr-un anumit punct de vedere — cel al urbanisticii. al înfrumusețării mediului cotidian — actualitatea lor este permanentă. Pe timișoreni ii caracterizează o tendință mai rar intîlnită printre artiștii contemporani, tendință în virtutea căreia simțul colectivității prevalează asupra afirmării strict individuale. Cu privire la ei s-a folosit consecvent noțiunea de grup. Am mai adăuga la acestea o capacitate de conceptualizare care contribuie la sesizarea clară, de către public, a țelului urmărit.„Expoziția noastră — declară în catalog tinerii artiști — s-a constituit în jurul unei idei care a proliferat într-atit incit nimeni nu-i mai poate revendica în vreun fel originalitatea : OMUL ȘI ORAȘUL. Din reciprocitatea fluxurilor am simțit și noi necesitatea unui gest instantaneu de adecvare, fie și parțială, a polarității NOI ȘI MEDIUL NOSTRU". Necesitatea de a nu pluti In echivoc ni s-a impus in fața unor pro-

expoziția tineretului iecte cum sînt cele ale lui Constantin Grangure, care imaginează o șosea străjuită de imense lemn, Și lui loan Închipuie într-o ță sau la răscrucea unor străzi un ansamblu din trunchiuri înalte de piatră cu patru muchii, ce creează o ambiantă de forme ritmate. Căci e o mare

cioplituri in mai ales ale Cinchită. care pia-

deosebire intre imagi- nea-proiect, așa cum se prezintă în expoziție, și transpunerea ei în realitate, la scară considerabil mărită. In ipostaza ultimă impresiile se cepțiile nînd in condiții.in discuție, deși înzestrate cu certe calități plastice cită vreme le considerăm la proporțiile unei încăperi, nu au darul să ne convingă asupra eficienței lor în cadrul virtual propus (și sugerat prin montaje fotografice) de autorii respectivi. Problema nu se reduce la simplul aspect al dimensiunii, ci devine mult mai complexă, datorită neprevăzutei capacități de impresionare proprie formelor în funcția cea nouă. Fără a trage anticipat concluzii cu caracter definitiv, sîntem încredințați că o dezbatere în această privință ar fi utilă.Ceea ce se desprin- din imaginile „ora-

modifică, per- noastre acțio- cu totul alte Or, proiectele

șului Înțeles ca sursă de sugestii artistice", ne-a apărut mai adecvat la obiect decit propunerile menite să-i „corecteze stilul". Ne gindim la Pavel Vereș, cu desenul în tehnică mixtă Gări a două secole, la Iosif Stroia cu lucrarea in tempera Aici a fost o tutungerie, la Valeriu Sepi cu o lucrare fără titlu, e- xecutată in pastel, cărbune si tempera, la Călin Strada stradă și Baloescu.de păpuși (ambele in tehnică mixtă), precum și la sugestivele grafotipii ale lui William Kirchner, intitulate Stradă. O bună parte din aceste lucrări — toate îngrijit executate și de o remarcabilă acuratețe — a- mintesc. prin abundența dc trăsături rectilinii și de suprafețe rectangulare, iectelor ;Le salvează ciunea unei prea stricte intervenția tiei, nota de tate pe care introduce în bișnuită a reprezentării, creind astfel un e- lement de surpriză.Expoziția cenaclului tineretului al filialei din Timișoara a Uniunii artiștilor plastici este o manifestare binevenită. tocmai pentru că implică deschideri spre probleme variate diat, care riudezbaterea, cu scopul de a se ajunge pină la urmă la soluțiile cele mai practice și în a- celași timp mai corespunzătoare artistic.

Baloescu, cu văzută din la Daniela cu Teatrul

stilul pro- arhitecturale. de uscă- tehnicități și severe imagina- contrarie- aceasta o logica o-

și de interes ime- într-un domeniu reclamă obligato- experimentul și

de Radu BOGDAN

(Urmare din pag. I) deneroasei idei a Festivalului național „Cintarea României", grație căreia muzica să-și reveleze minunata. dar tăinuita ei înțelepciune. Majoritatea oamenilor nici nu bănuie ce forțe pentru suflet zac în dineurile sunetelor alcătuiesc simfonia concertul nuit pe tează duminică dimineața sau vineri seara. Or, dacă aceste forțe continuă să rămînă acolo îngropate. neajungind — cum ar fi dorit Beethoven — „să facă a izbucni focul din spiritul oamenilor" este si pentru că muzica n-a fost încă suficient dc adine introdusă In contextul capabil s-o scoată la iveală.Un „cenaclu al prietenilor muzicii" ar putea constitui. pretutindeni, laboratorul unde să se experimenteze și să se cristalizeze formele prin care muzica, din artă a purei desfătări, ar deveni pentru conștiințe o lumină, o forță transfiguratoare. Cu- vîntul ar fj chemat, firește. să joace un mare rol. uneori poate chiar de prim plan.

transformatoare a- care uvertura sauprezentate in simfonic obiș- care-1 frecven-

este aici cîtuși vorba de o inițiati- amatorigmuluici. dimpotrivă, mai profesionistă.un inițiat
Nu puțin vă a zical, acțiune în cel grad numai tr-ale muzicii ii poate înțelege și tălmăci pe marii maeștri ; dar cei care ar face-o trebuie să fie in

mu- de o Înalt căci
in-

stare a se dărui muzicii cu fervoare de ne- profesioniști, știut fiind că numai melomanul a- mator o iubește cu a- devărat sincer, dezinteresat. Pășind la o asemenea experiență și favorizind-o, filarmonicile. operele ți in general instituțiile muzicale de tip tradițional ar putea trăi nu numai un reviriment, dar o adevărată renaștere a întregii lor activități. O instructivă experiență a fost făcută. in această nrivință. de Filarmonica din Craiova. unde, după șase luni de prelegeri muzi- cal-educative, publicul

Recenta apariție la editura „Eminescu" a primului volum al „Memoriilor" academicianului Iorgu Iordan a putut surprinde intr-o măsură, date fiind preocupările dominant lingvistice și filologice de peste șase decenii ale autorului și, prin urmare, profilul său de om de știință ferm conturat și dreptat, în genere, fenomenele obiective lumii spirituale, dincolo de orice tendințe subiective pe care astfel de lucrări le presupun.Privind totuși mai a- tent lucrurile, retrospective n-au lipsit operei lui Iorgu Iordan nici pină a- cum, ele ivindu-se incă de multă vreme, de pildă, de acum patru decenii cind evoca pe profesorii lui preferați, pe Const. Stere (in 1937) sau pe Al. Phi- lippide și Garabet Ibrăileanu (in 1940). Preocupările de acest fel s-au întețit in ultimii zece ani și prin alte amintiri din via|a de școală, îndeosebi în nească". Pe menționăm tați elective tri scriitori cu I. Neculce și I. Creangă editați — de mai multe ori — de autor, incă prin 1955 de la „opere" caracter critic și pină altele de popularizare, sfirșit, n-a lipsit nici tracția mai insistentă a preocupărilor literare, în genere, prin studii cu privire la limba literară artistică, altele unorca le. și altora, scrise niul al VI-lea. ugă apoi numeroase articole. unele de popularizare referitoare la Asachi, Is- pirescu. Kogălniceanu, A- lecsandri. C. Dobrogeanu- Gherea. Creangă, Agirbi- ceanu. Sadoveanu și la alții desigur. De asemenea, sînt de citat. în această ordine de idei, și cursurile de istoria literaturilor romanice, de istorie a literaturii italiene, spaniole sau franceze din al III-lea și al IV-lea deceniu.Pregătite, prin urmare, direct sau indirect printr-o atmosferă analogă, „Memoriile" s-au impus a- tenției publice și nu mai puțin criticii, care le co

înspreaie

publicate fiind „Viața româ- de altă parte, certele afini- cu marii noș- memorialiști,

precum dedicate scriitori Eminescu, Creangă.

de de la în a-
Și și prin concret preferați Caragia- Sadoveanu in dece- Li se ada-

mentează cu vădit interes, de indată după apariția lor. Ne aflăm, de fapt, in fața unei autobiografii și a unor memorii în același timp, cea dinții punind accentul pe retrospectiva vieții autorului, pe „istoria" devenirilor sale, cea de-a doua pe scena vremii pe care-a trăit-o, pe interesul documentar trezit de „lumea prin care a trecut".Ca și broșura de „Titluri și lucrări" apărută în 1974. mobilul fundamental al „Memoriilor" îl reprezintă „responsabilitatea fată do întreaga societate" pe care și-a luat-o autorul in- titulîndu-și chiar astfel un

din Tecuci, se trece — mai departe — la gimnaziului de cu schițarea școlii, copilul du-se cu sensibilitatea sfiala lui, cu o sinceritate directă, cu dispoziție permanentă pentru joc și sport. îi urmează perioada Liceului căreia aduce sincer primă marea rioară.Cu procedeul folosit și anterior al schiței realist- descriptive și critice, se desfășoară strict rezumativ galeria profesorilor neco-

perioada după 1900. atmosferei infățișin- Și
internat din Iași, Iorgu Iordan li „omagiul cel mai de recunoștință ca o alma mater" în for- și evoluția sa ulte-

IORGU IORDAN

„Memorii"
articol mai vechi al său din „România liberă". Această idee de „răspundere" este esențială pentru concepția etică a profesorului și va fi accentuată din nou in prefața cărții în care tează cu rirea de a morii am nat și de datorii față în mijlocul căreia am trăit și care m-a ajutat, mai indirect, să-i folos după puterile de unde — in cuvînt înainte explicit punct de educativ" _________în modul tratării „Memoriilor" te izbește, ca dominantă, obiectivitatea comunicării, exactitatea reflectării adevărului, pre- ciziunea notării, ceea ce duce uneori la cultivarea excesivă a detaliilor, nu totdeauna necesare. Ele se referă la un dublu obiectiv. separabil numai metodic, la viața internă a omului din primele trei decenii, firește in cadrul epocii, și — paralel — la descrierea și caracterizarea faptelor obiective alcătuite din evenimente, și oameni.Sub cel dinții desfășoară, rind perioada primei cea dinaintea

no- relief : „Hotă- fi autor de me- luat-o determi- conștiința unei de societateanu nu- fiu de mele", același deduce „importanța din vedere politic- a lucrării.se

instituțiiunghi se pe rind. copilării, gimnaziului

respunzători și a celor apreciați, cuprinzând pe directori și subdirectori, printre care pe Calistrat Hogaș, Th. Nicolau. Const. Fedeleș și mai ales pe V. Bogrea, pe cei dinții criti- cîndu-i aspru, fără a le mele, pe du-i, dar pomeni și tre aceștia se reliefează G. Ibrăileanu. căruia i-a închinat de altfel numeroase articole și cu privire la care ișl exprimă — și de data aceasta liric — „afecțiune profundă ca pentru un membru al familiei noastre", considerîndu-1, cu drept cuvint, „întruparea cea mai desăvirșită a omenirii" și dedicindu-i „admirația, recunoștința, toate fără mită, pentru calitățile excepționale".Pătrundem, mai departe, in lumea universitară a lașului dintre 1908 și 1911 și apar de îndată numele de relief ale lui Traian Bratu, G. Ibrăileanu. Al. Philippi- de, Const. Stere. M. B. Cantacuzino. pentru fiecare autorul cumpănind caracterizări conforme realității, adăugind elogii binemeritate privind mai ales atitudinea politică și morală a acestora. Poziția democratică și înaintată a profesorului Iordan in ra

dar drept, cita totuși nu- ceilalți elogiin- nu fără a nu le defectele. Prin-

dragostea Și11- lui

DUMINICA, 12 DECEMBRIE

PROGRAMUL I
6.39 Tot înainte !
9.20 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13.05 Album duminical.
16.35 Vlad Tepeș.
16.50 Film serial : Din tainele mărilor. 

Episodul XXII — „Balenele care 
cîntă".

17,40 Drum de glorii. Emisiune-concurs 
pentru tineret dedicată aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea in
dependenței de stat a României. 

19,00 Micul ecran pentru cei miei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămlnt.
20.20 Film artistic : „Fio Lobo“ — pro

ducție a studiourilor americane.

și,55 Vă invităm în studioul de con
certe al Radloteleviziunli. (Intîlni- 
re cu muzica românească și ln- 
terpreți Îndrăgiți),

22.55 Telejurnal.
23.05 Telesport.

PROGRAMUL TI
10,00—11.45 Matineu simfonic.
20.00 Ora melomanului. Concert Mozart.
31,00 Heporta.i de scriitor : ,.Bărăganul" 

— de Constantin Țoiu. 
Seară de romanțe.
Film serial : Kojak.

21.20
21.40

16.00
16,30

LUNI, 13 DECEMBRIE

PROGRAMULI
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară.

ne- Cuzaport cu epoca e totdeauna fermă și curajoasă. Insistența asupra „figurii" gative a lui A. C.și asupra faptelor carel-au „ilustrat" demonstrează din nou — și pe această latură — poziția ideologică a autorului. Ultimele capitole, în sfirșit, referindu-se la „activitatea profesională" și la „viața familială" ca și la marile evenimente legate de „războiul nostru" completează pină în preajma momentului amintit datele autobiografice gice ale morii".Dar, după cum spuneam, cel de-al doilea obiectiv al „Memoriilor" se referă la fapte, instituții și oameni de cultură care alcătuiesc fundalul pe care s-a desfășurat viața autorului. Unele dintre acestea ca, de pildă, școala mai ales, pe diferitele ei trepte, a și fost cuprinsă mai sus ; de asemenea, unele aspecte ale vieții politice dinaintea primului război mondial în măsura în care ar avea contingențe directe cu o- biectivele autobiografice. Am mai dori. în această or- . dine de idei, să amintim referințele autorului cu privire la unele figuri ale literaturii și culturii noastre ca. de exemplu, la Si- mion Mehedinți, Spiru Ha- ret, N. Iorga, Const. Stere, asupra unora dintre acestea revenind de mai multe ori prin citeva trăsături expresive.Se mai impune de menționat reliefarea contribuției eminente a ..Vieții românești" pe o latură mai puțin cunoscută, și anume pe cea a înriuririi ei asupra elevilor și studenților din epoca liceului și universității autorului. prin mijlocirea lui Stere și mai ales Ibrăileanu.Firește, desfășurarea următoarelor două volume va mări — în mod sensibil — interesul acestei complexe lucrări atit din punct de vedere autobiografic, cit și din cel al relatării memorialistice propriu-zise privind dramaticele evenimente dintre cele două războaie și pe cele revoluționare de după eliberare, în perspectiva insistentă a omului de cultură, a profesorului și a cetățeanului militant care a fost și rămas Iorgu Iordan.

și caracterolo- acestor „Me-
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concertelor simfonice a cunoscut o substanțială imbogătire și împrospătare. în timp ce la Filarmonica din Arad avea loc o experiență diametral opusă : după ce inaugurase sub cele mai bune auspicii un asemenea cenaclu educativ, eu o e- normă participare a pu-

blicului, direcția instituției a suspendat brusc a- ceastă activitate, sperijn- du-se (culmea ironiei 1) tocmai de neobișnuita afluență și pierzînd astfel șansa de a ciștiga toată a- ceastă mulțime de melomani pentru concertele simfonice.Un fapt semnificativ, care ar trebui multora să dea de gindit : principal factor stimulator în această acțiune tind să devină — deși n-ar fi fost de competența lor — casele de cultură ale sindicatelor. care se arată mai pline de inițiativă, mai îndrăznețe decit filar-

monicile sau operele. Iată, bunăoară, la Sibiu, nu filarmonica este cea care organizează astfel de manifestări, ci casa de cultură a sindicatelor, care a inclus în activitatea ei cicluri muzical- educative ca „De la folk la Bach". „Călătorie in lumea lui Richard Wagner" și altele. înrudite ca spirit sînt inițiativele luate în același sens de co-’ mitetele de cultură și e- diicație socialistă din Baia Mate, din Piatra Neamț.Luind pretutindeni ființă Și ruire, nilor tea în efervescenta lă generată de pentru înfăptuirea gramului ideologic partidului, o forță dina- mizantă a vieții muzicale. Ar fi. totodată, un excelent mijloc de a pune în valoare creațiile reprezentative ale lui muzical de la cîntec și operă. Iar constitui, alături de alte forme de participare, ca o modalitate de valoare a participării muzicii la marele Festival „Cintarea României".

acționînd „cenaclul muzicii" deveni cu cu dă- priete- ' ar pu- timpul, spiritua- munca pro- al
patrimoniu- național — la simfonie aceasta s-ar

țMARAMURES. Sub titlul „Valorificarea educativă a trecutului de luptă revoluționară a poporului, a clasei muncitoare și a P.C.R. in formarea conștiinței patriotice, socialiste la copii", consiliul județean al pionierilor a organizat o dezbatere cu activități practice pentru comandanții de pionieri. La Baia Mare și Șișești au început filmările la noul documentar „Tribunul" pe care studioul Alexandru Sahia il dedică personalității lui Vasile Lucaciu. • SUCEAVA. „Pădurea românească" este titlul cărții poetului sucevean George Damian a cărei lansare a avut loc recent la biblioteca județeană. în comuna Vadu Moldovei s-a desfășurat manifestarea culturală dedicată cărții pe tema : „Cartea social-politică și contribuția ei la educarea oamenilor muncii". • BIHOR. Județul Bihor a găzduit schimbul de experiență pe țară organizat de Ministerul Educației și învă- țămintului in colaborare cu comitetul uniunii sindicatului din ramura invățămint și cultură pe tema: „Perfecționarea ții instructiv-educative dinițele cu program din orașe și centre rești. • GORJ.ogoarelor" — este genericul sub care se desfășoară concursul brigăzilor artistice din cooperativele agricole de producție, in cadrul etapei de masă a festivalului „Cintarea României". în scopul imbunătățirii repertoriului formațiilor muzicale de amatori a fost editată, pe plan local, culegerea de cintece și prelucrări corale „Gorjule — plai însorit". • CARAȘ-SEVERIN. în cadrul Festivalului național „Cintarea României", la ateneul tineretului din Reșița s-a desfășurat faza zonală de selecție a formațiilor de muzică ușoară

și folk a tineretului din localitate, orașul Bocșa și din comunele și satele învecinate. La Oțelu Roșu a avut loc, trecerea in revistă a formațiilor artistice ale sindicatelor cu participarea unui mare număr de formații de toate genurile artistice din unitățile economice din Caransebeș. Oțelu Roșu și Reșița. 
• GALAȚI. Aniversarea a 500 de ani de la moartea domnitorului Vlad Țepeș a fost marcată la Galați de deschiderea unei expoziții intitulate ..Vlad Țe
peș — luptător pentru libertatea 
și neatirnarea românilor". la biblioteca „V.A. Urechia".

acti vi tain grâ- prelungit muncito- „Chemarea

prezentate cărți, documente originale și fotocopii care evocă figura marelui domnitor. în comuna Ivești se desfășoară o suită de manifestări in memoria scriitoarei Hortensia Papadat- BengeScu. originară din aceste locuri, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea sa.
• ALBA. în orașul Blaj a fost organizată o sesiune de comunicări științifice cu tema „Blajul 
in conștiința neamului româ
nesc". Organizația județeană a juriștilor programează, in această lună, în toate localitățile județului, în întreprinderi și instituții conferințe, expuneri, mese rotunde, dezbateri privind cunoașterea legilor, modalitățile de realizare a educației juridice a maselor. La muzeul din Aiud a fost deschisă expoziția de sculptură și gravură în lemn a artistului amator loan Lorincz.
• ARGEȘ- La Pitești s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului județean de poezie patriotică ..Argessis ’76", organizată in cadrul etapei de masă a Festivalului național „Cîn-

Spectacol consacrat centenarului 
independențeitice meschine. în spectacol găsim exprimată semnificația destinului unui om nu lipsit de greșeli, dar care, pe nedrept, zice Mircea Radu Iacoban, a fost pus în situația dramatică de a „cuceri cu arma scrisului o redută pe care o luase de mult". Pe scurt. Faptele de arme ale lui Candiano Popescu și ale ostașilor săi din batalionul II de vînă- tori. dintre care n-au lipsit eroii, au fost contestate de adversarii săi, membri ai partidului conservator. La acest act de rea credință a contribuit, fără voia sa, însuși Candiano. care, înflorind relatările celor petrecute pe cîmpul de luptă, dăduse o tentă ușor neverosimilă unor acte de bravură reale.Actualizarea acestor fapte vechi de un veac este un prilej pentru Mircea Radu Iacoban de a evoca avîntul și, apoi, drama oamenilor simpli, a celor care luaseră cu asalt redutele și care cuceriseră cu miinile lor independența. Un prilej de a portretiza viteji, al căror eroism a rost și el falsificat, contestat, in fierbințeala luptei dintre conservatori și liberali ; oameni simpli care, Întorși din război, și-au găsit vetrele și mai sărăcite și au Început o luptă și

Cu 100 urmă, la slujitorii închinau pentru un spectacol într-o atmosferă fierbinte patriotism și însuflețită omagiere a eroilor se reprezenta „La Plevna" de Gheor- ghe Sion, spectacol in care Grigore Manoles- cu declama „România independentă", iar trupa intona „Marșul la Grivița" pe textul lui G. Muzicescu. Artiștii ieșeni au dat atunci, în stagiunea numeroase tații alte nale dirii spectacole ostașilor români căzuți pe cimpurile de luptă.Ne aflăm in plină actualitate. Cea de-a doua premieră prezentată în cadrul festivităților de la Iași, consacrate împlinirii a 180 de ani de teatru in limba română, a fost „Reduta" de Mircea Radu Iacoban, spectacol dedicat aceluiași eveniment omagiat cu un secol in urmă : războiul pentru independență.„Reduta" este reactualizarea unui „caz", cel al lui Candiano Popescu, maior și apoi general nedreptățit nu numai de literatură, ei și de o istorie mistificată din interese poli-

de ani In4 decembrie, scenei ieșene războiului independentă aparte, de

1877—78, reprezen- includeau(carenoi creații origi- consacrate dobin- independenței), închinate

mai dură cu mizeria. Evocind. intr-un prim tablou, in chip direct, condițiile cuceririi redutelor, faptele de patriotism ale oamenilor din popor, gata să plătească și tributul morții pentru libertate și neatirnare, „Reduta" se încheie bru, evitînd orice ton festivist, ca un omagiu cestor eroi ai lui.Spectacolul lui Național realizat in regia Sandei Mânu și in decorurile inspirate ale lui Paul Bortnovschi. este pe deplin un exemplu do valorificare a textului, atit prin tensiunea pe care o imprimă confruntărilor și efortul vizibil de a le situa mai generos chiar t decit autorul in contextul social-politic al epocii, cit și prin sobrietatea și realismul eu care se sugerează (nu o dată prin mici detalii de joc scenic) firescul condiției eroice a omului simplu, patriotismul fierbinte al maselor.Spectacolul ne-a prilejuit reintilnirea cu jocul unor remarcabili actori ca Teofil Vîlcu, Constantin Popa. Sergiu Tudose, Florin Mircea. Gheorghe Marines și alții.

so-declamator, adus a- neamu-Teatru- ieșean,

Natalia STANCU 
ATANASIU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI IN „CUPA CAMPIONILOR”

O frumoasă victorieTradiția marilor partide internaționale poate fi reinnodată dacă echipa de volei a namo va juca pe mai „Cupa campionilor" atit a jucat ieri contra echipei Dukla Liberec. Echipa cehoslovacă nu-i o formație oarecare in voleiul internațional, ci insăși campioana europeană a ediției precedente a cupei. De fapt, ieri se intilniseră două dintre trecutele ciștigătoare ale acestui mare trofeu ; din partea noastră insă, numai sentimente nostalgice : se scursese prea mult timp de la celebrele meciuri finale Dinamo—Rapid...Și. totuși, ieri pe terenul de volei nu Dukla ne lăsa impresia de campioană europeană, dimpotrivă, voleibaliștii români dictau tonul jocului și-l incheiau de altfel printr-o victorie plină de autoritate. Setul întii a fost ciștigat de campionii României cu 15—11. după ce pe parcurs ei reușiseră o splendidă răsturnare a scorului de la 5—8 la 12—8 1 în setul secund, Corneliu Oros și colegii săi au fost puși la grea încercare de Mikunda, Stance și Milan Kosar, voleibaliști de inaltă clasă, care au și determinat scorul acestei părți a meciului, 15—10 pentru Dukla. însă in setul al treilea, dinamoviștii. in regia excelentă a lui Oros, s-au dezlănțuit, marcind punct după punct prin tunarii mai vechi sau mai tineri — Udișteanu sau Tutovan, în primul rind. Degeaba a încercat antrenorul

la București, clubului Di- departe in de bine cum

,.Napoca" din loca-In nu-

tarea României". • CLUJ. în cadrul ciclului „Seri clujene". organizate la Muzeul de artă din CIuj-Napoca, prof. univ. Mircea Zaciu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai", a vorbit despre „Revistele literar-științi- fice clujene", iar prof. univ. Gali Erno. redactor-șef al revistei „Korunk", a vorbit desprespiritualitatea orașului oglindită în revistele clujene. In încheiere a avut loc un conceit susținut de cvartetul al Filarmonicii de stat litate. • IALOMIȚA.meroase localități ale județului se desfășoară „Zilele cărții agro
zootehnice", manifestare integrată in Festivalul național „Cintarea României". Sint organizate prezentări de cărți, expoziții, dezbateri, consfătuiri cu redactori ai editurii „Ceres", cu specialiști, cu oameni de știință. 
• PRAHOVA. în suita de manifestări cu genericul „Tezaur 
prahovean" a avut loc simpozionul cu tema „Tradiții folclorice prahovene". Un recital de poezie și muzică patriotică intitulat „Omagiu României" s-a desfășurat la clubul Combinatului petrochimic de la Brazi. Expoziții de artă plastică și fotografii sint deschise la casele de cultură din Sinaia. Breaza, Cimpina, Slănic. Azuga și la căminele culturale din numeroase comune. • MURES. în sălile fondului plastic din Tg. Mureș a fost deschis salonul județean de artă plastică! Sint expuse 100 lucrări de pictură, sculptură și grafică, semnate de peste 80 de artiști profesioniști și amatori mureșeni români, maghiari și germani. Lucrările înfățișează noul peisaj al județului și al țării, chipuri de oameni ai zilelor noastre, ca și momente semnificative din istoria patriei.

Corespondenții „Scinteli

a echipei Dinamocehoslovac să schimbe cursul jocului, cerind „timp de odihnă" la 5—1. Cind acesta l-a solicitat pe cel de-al doilea, diferența crescuse, iar scorul devenise 11—5. în finalul setului : 15—6. ultimul punct fiind rezultatul unei faze de cea mai bună calitate voleibalistică. Parcă din mers, echipa bucureșteană a atacat puternic cel de-al patrulea set, care avea să fie și ultimul : 6—0, apoi 8—1 și 11—2, iar in finalul partidei 15—5. printr-o minge semnată apăsat de Udișteanu. Deci 3—1 pentru Dinamo București.iMeciul retur va avea loc in curind. la 18 decembrie, în orașul Liberec. Dacă echipa de volei a clubului Dinamo va juca pe mai departe In „Cupa campionilor" atit de bine cum a jucat ieri, e foarte posibil ca la București să se reinnoade firul marilor partide internaționale.
Valeriu MIRONESCUAzi. In sala Floreasca. două meciuri din „Cupa cupelor", fncepind de la ora 11 : Rapid — Panathinaikos Atena (feminin) și Steaua — D.H.G. Odensee (masculin).

Final de sezon 
la fotbalAstăzi se încheie sezonul de fotbal cu meciurile etapei a XVII-a. Pină pe la sfirșițul lunii februarie 1977 amatorii de fotbal nu vor mai vedea partide oficiale.în etapa de azi, liderul clasamentului, echipa Dinamo București, va juca la Reșița cu formația locală care se află în prezent pe locul al zecelea, la șapte puncte depărtare de Dinamo. Atragem insă atenția asupra faptului că F.C.M. Reșița este singura echipă din divizia A care n-a pierdut nici un punct pe terenul propriu in această toamnă.Echipa de pe locul secund. Universitatea Craiova, joacă azi. de asemenea in deplasare, la Petroșani, unde Jiul e o adversară deosebit de redutabilă. Nici Sportul studențesc nu are o partidă ușoară la Pitești, echipa locală F. C. Argeș fiind neînvinsă pe terenul de acasă in acest sezon. întimplarea face ca și celelalte echipe din imediata vecinătate a liderului. Politehnica Timișoara și U.T.A. (Iodurile IV și V), să joace in ultima etapă pe terenurile adversarelor — echipele S. C. Bacău și, respectiv, Steaua. în special partida Steaua — U.T.A. se anunță foarte interesantă dacă luăm in considerare recentele lor rezultate din „Cupa României" prin care Steaua a eliminat pe Dinamo, iar U.T.A. pe Sportul studențesc, chiar la București (meciul Steaua — U.T.A. se va desfășura, de la ora 11, pe stadionul Steaua).La București, de la ora 14, pe stadioane atractive : (stadionul ciului din cută, și (stadionul Republicii).în celelalte partide. A.S.A., fără infrîngere pe teren propriu, va in- tilni echipa F.C.M. Galați, iar Politehnica Iași pe Corvinul.

LUPTE GRECO-ROMANE• Sîmbătă după-amiază s-a încheiat în sala Dinamo din Capitală turneul internațional de lupte greco- romane. Luptătorii clubului Dinamo București au ocupat primul loc la sase dintre cele nouă categorii prin N. Horniceanu (57 kg) ; I. Păun (68 kg) ; I. Enache (82 kg) ; I. Dicu (90 kg) ; N. Martinescu (100 kg) și V. Dolipschi (plus 100 kg). Celelalte trei victorii au revenit luptătorilor de la Dynamo Luckenwalde (R. O. Germană).

diferite, alte două partideRapid — F.C. Constanța Giulești), o reeditare ame- cupă de miercurea tre- Progresul — F. C. Bihor
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Ambasadorul CanadeiCu acest prilej, ambasadorul Canadei a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu și poporului român expresia prieteniei guvernului și poporului canadian. „Deși Canada și România au sisteme politice și economice diferite — a spus in alocuțiunea sa ambasadorul Elmo Thibault— țările noastre împărtășesc dorința de a coopera larg cu toate statele, în legătură cu problemele atît de vitale cum sînt destinderea, dezarmarea, neproliferarea armelor nucleare. Canada urmărește cu interes politica externă activă a României față de aceste probleme, precum și față de numeroase altele". în acest context, ambasadorul a amintit că România și Canada au colaborat rodnic atit cu prilejul negocierilor care au condus la semnarea Actului final de la Helsinki, cit și în cadrul O.N.U., in vederea consolidării cursului spre destindere, a edificării păcii in lume.în continuare, ambasadorul a evocat relațiile bilaterale româno-canadiene, subliniind faptul că legăturile ce unesc țările noastre se multiplică permanent, fiind explorate și identificate noi modalități și domenii de cooperare. După ce s-a referit la contactele româno-canadiene la diferite niveluri, precum și la acordul comercial existent între Canada și România, Elmo Thibault a arătat că relațiile dintre cele două țări se diversifică și se amplifică, evidențiin- du-se noi posibilități de colaborare în domeniile economic, industrial, tehnologic și științific. El a exprimat— în încheierea alocuțiunii sale — hotărirea de a acționa pentru întărirea relațiilor dintre cele două țări.A luat apoi cuvîntul președintele Republicii Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu.Mulțumind pentru mesajul primit, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis calde urări de prietenie guvernului și poporului canadian, în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Constatăm că raporturile dintre România și Canada, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, au cunoscut și cunosc o evoluție pozitivă. Progresul înregistrat în relațiile dintre țările noastre își găsește expresie. printre altele, și în evoluția raporturilor economice, volumul schimburilor comerciale româno-canadie
Ambasadorul Etiopiei SocialisteLa ceremonie, care a avut loc sîmbătă dimineața, la Palatul Consiliului de Stat, au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe. și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Prezentindu-și scrisorile de acreditare, ambasadorul etiopian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român un salut călduros și prietenesc din partea generalului de brigadă Teferi Bante, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste.în continuare, ambasadorul Bela- chew Jemaneh s-a referit la transformările structurale intervenite in ultimii doi ani și jumătate în Etiopia, precum și la sarcinile ce revin statului în diferite domenii de activitate.Abordînd problema relațiilor ro- mâno-etiopiene, ambasadorul a spus: „Relațiile dintre Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă, au adinei rădăcini in lupta comună împotriva fascismului. Etiopia nu va uita niciodată sprijinul moral pe care România l-a acordat, prin intermediul ministrului său de externe, Titulescu, la Liga Națiunilor, atunci Cind țara mea s-a aflat într-o situație grea. Cele două țări ale noastre au fost prietene nu numai vreme îndelungată. dar și în perioade dificile. Cooperarea noastră este trainică tocmai datorită existentei unei asemenea baze".în încheierea alocuțiunii, ambasadorul a spus : „Pe lingă o prietenie îndelungată și neintreruptă. avem multe lucruri comune, la fel ca și un profund respect reciproc. Aceasta este și mai adevărat astăzi, cind există o Etiopie Socialistă. Sint pe deplin încredințat că o asemenea prietenie, verificată de-a lungul timpului, este un bun de preț pentru ambele noastre țări, care poate fi folosită in interesul reciproc".Luind cuvîntul. președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis, la rîndul său. președintelui Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste un salut cordial. împreună cu sincere urări d" succes deplin în eforturile susținute pe care guvernul și poporul etiopian le depun pentru asi

ne crescînd, în ultimii cinci ani, de circa patru ori".După ce a subliniat necesitatea unor condiții favorabile intensificării cooperării in producție și tehnico- științifice dintre cele două țări, în concordanță cu potențialul lor economic, președintele Republicii Socialiste România a spus : „Remarcăm cu satisfacție că România și Canada colaborează fructuos pe plan internațional, în eforturile pentru întărirea* păcii și securității, pentru înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru realizarea unei noi ordini economice, in soluționarea altor probleme internaționale care preocupă omenirea. Ținind seama de importanța Conferinței general-europene de la Helsinki, de colaborarea strinsă dintre reprezentanții noștri în realizarea documentelor care au fost semnate și de țările noastre, considerăm că este necesară intensificarea eforturilor în acest sens, pentru o pregătire cit mai bună a reuniunii de la Belgrad, din 1977, care să ducă la elaborarea unor măsuri concrete de realizare a documentelor de la Helsinki — ce constituie un tot unitar — și, desigur în primul rind, în domeniul cooperării economice, tehnico-științifice și culturale, dar mai cu seamă în direcția adoptării măsurilor necesare dezangajării militare în Europa. Sper că țările noastre vor conlucra și în această privință, așa cum au făcut-o și in trecut, și vor contribui la adoptarea unor măsuri care să ducă la înfăptuirea în practică a securității și cooperării în Europa și. pe această bază, să se asigure o activitate mai susținută și pe plan internațional, în soluționarea problemelor care preocupă omenirea".Exprimind dorința ca, in realizarea acestor obiective, România și Canada să-și aducă o contribuție pozitivă, președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului Elmo Thibault succes in misiunea sa și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.în încheierea ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu ambasadorul Canadei.La prezentarea scrisorilor de acreditare și la convorbire au luat parte George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost prezenți. de asemenea, membri ai Ambasadei Canadei la București.
gurarea progresului economic și social al țării, pentru edificarea unei societăți noi în Etiopia.„îmi este deosebit de plăcut să constat — a arătat apoi președintele Nicolae Ceaușescu — că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă, care au frumoase tradiții, cunosc o evol.uție favorabilă, avînd largi perspective de a se dezvolta și intensifica, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale. în acest context, apreciem că un mijloc de întărire și dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre ii reprezintă promovarea contactelor largi, la toate nivelurile, pentru asigurarea unei mai bune cunoașteri reciproce și crearea unui cadru adecvat realizării de înțelegeri și acorduri bilaterale în domenii de interes comun".După ce s-a referit la principiile care guvernează relațiile României cu toate statele, la preocupările țării noastre privind asigurarea unui climat de pace, securitate și largă colaborare in Europa și in lumea întreagă, soluționarea in interesul tuturor națiunilor a problemelor majore ale contemporaneității, realizarea unor măsuri efective de dezarmare generală, indeosebi de dezarmare nucleară, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Republica Socialistă România, ca țară in curs de dezvoltare, nutrește o profundă simpatie față de eforturile depuse de țările in. curs de dezvoltare pentru emanciparea lor economică, colaborează strîns cu ele și sprijină lupta pentru consolidarea independenței politice și economice a tuturor statelor. România sprijină activ lupta popoarelor africane pentru lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neocolonia- listă a popoarelor din Rhodesia și Namibia, precum și a populației din Africa de Sud, împotriva politicii rasiste și de apartheid".în' încheiere, președintele Republicii Socialiste România a urat ambasadorului Etiopiei Socialiste succes in misiunea sa și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al'guvernului și al său personal.

După primirea scrisorilor de acreditare. președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire
Ambasadorul Republicii Ghanaîn alocuțiunea sa, ambasadorul ghanez a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu. guvernului și poporului român un mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de bunăstare, progres și prosperitate din partea șefului statului și președinte al Consiliului Militar Suprem al Ghanei, generalul Ignatius Kutu Acheampong, a guvernului și poporului Ghanei.Evocind relațiile româno-ghaneze, ambasadorul a reliefat legăturile prietenești care există între cele două țări și care s-au consolidat din momentul în care Ghana a devenit țară independentă, legături întemeiate pe principiile respectului reciproc. deplinei egalități în drepturi și neamestecului în treburile interne. „Este plăcut să relev, a spus ambasadorul Joseph Amo Asmah, că principiile care călăuzesc relațiile dintre România și Ghana sint cuprinse în Carta Națiunilor Unite. Sper sincer că cele două țări ale noastre vor continua să coopereze în toate organizațiile internaționale și își vor intensifica eforturile in direcția eliminării totale a stărilor de conflict existente în lume, astfel incit destinul omenirii să fie asigurat și pacea să triumfe".Ambasadorul ghanez a subliniat apoi amplele relații de colaborare și- cooperare statornicite între cele două țări și popoare, importanța protocolului comercial bilateral semnat in acest an și a exprimat în încheiere dorința guvernului său de a intensifica raporturile de colaborare cu România, în diferite domenii.A luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, care a mulțumit pentru mesajul adresat de șeful statului ghanez și a transmis, la rîndul său, un cordial salut generalului Ignatius Kutu Acheampong, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul prieten ghanez.Subliniind că relațiile dintre România și Ghana au cunoscut o dezvoltare pozitivă, ascendentă, pe tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural, al invățămintului și in alte domenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „în ultimii ani s-au intensificat schimburile de vederi la diferite niveluri, în special cu prilejul vizitelor efectuate in România de delegații guvernamentale ghaneze, precum și conlucrarea dintre ce'.e două țări pe arena internațională. Apreciez că există largi posibilități

Ambasadorul Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmaneîn alocuțiunea pronunțată, cu acest prilej. ambasadorul birmanez a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu calde urări din partea președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U Ne Win, de prosperitate și progres continuu pentru Republica Socialistă România.După ce a arătat că deși așezate geografic la distanțe mari una de alta Republica Socialistă România și Republica Socialistă a Uniunii Birmane sint apropiate în ceea ce privește aspirațiile comune de bunăstare a popoarelor lor. ambasadorul a spus : „Noi. cei din Birmania. urmărim cu profund interes progresul economic și social realizat sub conducerea Excelenței Voastre și a Guvernului Republicii Socialiste România. Consider o mare onoare de a fi fost numit reprezentantul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane în această minunată țară, cu care întreținem relații prietenești trainice. Aceste legături se dezvoltă pe fundamentul trainic al bunăvoinței sincere, înțelegerii și respectului reciproc".în încheierea alocuțiunii sale, ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Ba Maw, a spus : „îmi revine sarcina de onoare de a contribui la dezvoltarea și întărirea pe mai departe a relațiilor prietenești existente între țările noastre. Vă asigur. Excelență, că pe timpul misiunii mele în țara dumneavoastră nu voi precupeți nici un efort in vederea promovării și consolidării acestor relații prietenești. Sînt convins că în îndeplinirea acestor sarcini mă voi bucura de întregul sprijin din partea dumneavoastră, a guvernului și a poporului Republicii Socialiste România".Luind cuvîntul. președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul prietenesc transmis din partea președintelui U Ne Win și a adresat, la rindul său. șefului statului birmanez călduroase urări de sănătate și 

I

cordială și prietenească cu arm basadorul etiopian, Belachew Je^ maneh.
pentru diversificarea și adîncirea cooperării româno-ghaneze, pe baze reciproc avantajoase, in folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii in lume".în continuare, președintele Nicokie Ceaușescu a spus : „România socialistă acordă o atenție deosebită întăririi solidarității și colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării lor eco- nomico-sociale independente. Așezăm ferm la baza relațiilor noastre cu toate statele principiile independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Ne pronunțăm pentru participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărime sau de orînduire socială, la rezolvarea problemelor complexe ale lumii de azi, la promovarea unor raporturi internaționale noi, democratice".De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Țara noastră se pronunță și acționează ferm pentru sprijinirea luptei popoarelor a- suprite împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru eliberare națională, cucerirea deplină și consolidarea independenței lor economice, sociale și naționale. Poporul român și-a exprimat întotdeauna solidaritatea deplină cu lupta anticolonialistă, de eliberare a popoarelor din Rhodesia și Namibia, cu lupta poporului din Africa de Sud împotriva politicii rasiste de apartheid. Vom acorda și în viitor întregul nostru sprijin luptei acestor popoare, pentru obținerea deplinei lor independențe naționale. Sprijinim activ eforturile țărilor in curs de dezvoltare în direcția lichidării rămî- nerii în urmă, pentru instaurarea u- nei noi ordini economice internaționale. pe baza deplinei egalități și echități, care să asigure un progres mult mai rapid acestor țări".în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a asigurat pe ambasadorul Joseph Amo Asmah de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După ceremonie, președintele Republicii Socialiste România s-a întreținut, intr-o atmosferă cordială, cu ambasadorul ghanez.La prezentarea scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe. și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Ghana.

fericire personală. Iar poporului birmanez, bunăstare și propășire continuă.Arătînd că poporul român urmărește cu interes și simpatie realizările poporului birmanez, eforturile pe care le face pentru accelerarea înaintării țării pe calea dezvoltării economico-sociale independente, președintele Republicii Socialiste România a spus : „România militează ferm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne. Ne pronunțăm pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale. Sintem bucuroși că relațiile cu Birmania se dezvoltă continuu și sperăm că ele vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică in viitor". )Președintele României a urat noului ambasador succes deplin în infăp- tuirea misiunii sale, cu convingerea că aceasta va contribui la extinderea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă a Uniunii Birmane, dintre poporul român și poporul birmanez. Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a asigurat apoi pe ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Ba Maw, de sprijinul Consiliului de Stat și al guvernului, de sprijinul său personal in îndeplinirea misiunii ce i s-a încredințat.în încheierea ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Ba Maw.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au luat parte George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Cronica, zilei

al Re
al Re- George de din partea lui Henck

ArOfd București a fostsemnat un acord între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Libiene pentru reglementarea serviciilor aeriene civile. Documentul reprezintă cadrul juridic pe baza căruia se desfășoară legăturile aeriene între București și Tripoli.Acordul a foșt semnat din partea română de general-maior Aurel Răi- can, șeful Departamentului aviației civile, iar din partea libiană de Ma- rai M. Abuzakuk, directorul .general al Aviației civile.
Telegrame. Pre?edinteIe Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat telegrame de felicitare președintelui Consiliului Națidnal al Elveției, Hans Wyer, și președintelui Consiliului Statelor. Hanz Munz, cu prilejul alegerii lor în aceste funcții.

★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Kenya, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a transmis o telegramă de felicitare domnului Munyua Waiyaki, ministrul afacerilor externe publici! Kenya.
★Ministrul afacerilor externe publicii Socialiste România. Macovescu, a primit o telegramă mulțumire Arron. prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Surinam. pentru felicitările transmise cu prilejul zilei naționale a acestei țări.

„Olimpiada mecanizato
rilor" Sîmbătă s-a Încheiat la Craiova faza națională a „Olimpiadei mecanizatorilor", care a reunit 76 de con- curenți ciștigători ai fazelor județene, în urma probelor practice și teoretice, ciștigători ai olimpiadei și ai trofeului „Tractorul de aur" au fost declarați Buda Moise, de la I.A.S. Utviniș, județul Arad, la grupa peste 30 de ani, și loan Popister, de la S.M.A. Feldioara, județul Brașov, sub 30 de ani.

Expoziție Centrala industriei sticlei și ceramicii fine, in colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, a organizat și anul acesta o expoziție, care s-a deschis simbătă dimineața în sălile Ateneului Român. Exponatele sînt rodul activității desfășurate de artiștii plastici la întreprinderile de sticlărie din Turda, de faianță din Sighișoara și la cea de porțelan de la Alba Iulia.
Simpozion științific. Timp de două zile — 10 și 11 decembrie a.c. — s-a desfășurat la Petroșani simpozionul științific cu tema „Tehnici și tehnologii noi in industria minieră".

A apăruți

„Revista economică44
nr. 49 din 10 decembrie 1976La rubrica „Economie națională", revista publică articolele : „Pregătirea producției anului 1977" ; „Utilizarea rațională a suprafețelor de producție" ; „Recensămintul populației și al locuințelor. O amplă investigație soclal-demografică" : „Primatul indicatorului eficienței sintetice complexe în aprecierea activității".CONSULTAȚIA în sprijinul celor care studiază in învățâmintul politico- ideologic de partid este consacrată temei : „Creșterea economică a României socialiste".Revista cuprinde, de asemenea, obișnuitele sale rubrici : Teorii-Idei, Economie mondială.
vremeaIeri in țară: Vremea s-a răcit în toate regiunile țării. Cerul a fost variabil in vest și mai mult acoperit în rest. Au căzut precipitații temporare sub formă de ninsoare in Maramureș, nordul și centrul Moldovei, zona de munte și local în Transilvania și sub formă de ploaie in Muntenia.Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 decembrie. în țară: Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, mai frecvente în jumătatea de est a tării. Vîntul va sufla moderat. cu 20—30 km pe oră. prezentînd intensificări locale pînă la 40—50 km pe oră, predormnind din sectorul nordic. La munte va ninge, vîntul va prezenta intensificări, depășind 100 km pe oră, mai ales la începutul intervalului, răscolind zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între —10 și zero grade, izolat mai co- borîte în estul Transilvaniei și nordul țării, iar maximele între —4 și 2 grade, mai ridicate pe litoral. La București: Vremea va continua săse răcească, cerul va fi mai mult acoperit, temporar va ninge, vint moderat, predominind din sectorul nordic.

Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN 

Președintele Emiratelor Arabe Uniteîmi este plăcut să adresez alteței voastre sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală cu prilejul realegerii in funcția de președinte al Emiratelor Arabe Unite
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Republicii Surinam și al meu personal, vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru felicitările și bunele urări transmise de dumneavoastră cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței țării noastre.

HENCK ARRON
Prim-ministru al Republicii 

Surinam

Plenara Consiliului Național 
al FemeilorSimbătă a avut loc plenara Consiliului Național al Femeilor, care a analizat contribuția mișcării de femei in procesul de educare a familiei, a femeii, în sprijinul răspunderii față de creșterea natalității și formarea tinerei generații, aportul la buna funcționare a unităților de ocrotire a mamei și copilului.Plenara a dezbătut și adoptat Programul de activitate al Consiliului Național al Femeilor pe anul 1977.Participantele la plenară au adre

sat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune :Profund devotate politicii marxist- leniniste a partidului, femeile din Republica Socialistă România — muncitoare, țărănci, intelectuale — vor depune toate eforturile pentru traducerea în viață a obiectivelor actualului cincinal, pentru realizarea și depășirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe 1977 la toți indicatorii. Sub permanenta îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, comitetele și comisiile femeilor vor manifesta o preocupare sporită pentru mobilizarea amplă a femeilor din industrie și agricultură, din toate domeniile de activitate. în scopul creșterii producției și productivității muncii, ridicării necontenite a calității produselor, instaurării unui regim susținut de economii și respectării Întocmai a ordinii și disciplinei.Mișcarea de femei din țara noastră va contribui activ la realizarea sarcinilor ce-i revin în înfăptuirea

Semnarea unui protocol economic 
româno - cehoslovacîn urma tratativelor, care s-au purtat într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă, simbătă a fost semnat la București Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1977 intre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.Protocolul prevede o majorare însemnată a schimburilor față de anul 1976. România va livra mașini-unelte, utilaje de construcție, autoturisme de oraș și teren, autocamioane și autobasculante, utilaje de foraj, mașini și utilaje pentru industriile metalurgică. chimică, textilă și alimentară, tractoare și mașini agricole, produse ale industriei electronice, rulmenți, produse petroliere, energie electrică, produse chimice. diverse materiale de construcție, produse agroalimen- tare, bunuri de larg consum și alte

Delegația de prietenie a poporului chinez 
în județul IalomițaDelegația de prietenie a poporului chinez, condusă de tovarășul Ci Pîn- fei, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar general al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, insoțită de tovarășul Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R.. membru al Consiliului de Stat, a făcut, in cursul zilei de simbătă, o vizită în județul Ialomița.Cu acest prilej, delegația a avut a întîlnire la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.. in cadrul căreia tovarășul Marin Vasile, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al comitetului județean de partid, a înfățișat principalele realizări și preocupări ale oamenilor muncii ialomi- țeni în dezvoltarea economico-socială a județului, in îndeplinirea hotă- rîrilor Congresului al XI-lea al partidului. în cadrul convorbirii care a 

Programului de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul ideologic și cultural-educativ. însușindu-și intru totul prevederile acestui program de măsuri, Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor acționa cu hotărire, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a maselor de femei, pentru participarea lor creatoare la întreaga viață ideologică, politică și culturală a țării.Dezbaterile plenarei au constituit un nou prilej de reafirmare a sentimentelor de profundă recunoștință și înaltă apreciere față de preocuparea consecventă pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. o manifestați pentru ocrotirea familiei, a mamei și copilului, pentru menținerea tinereții poporului și dezvoltarea națiunii noastre socialiste. Vă asigurăm că și de acum inainte Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor contribui, prin întreaga lor activitate politico-educativă, la întărirea răspunderii familiei, a femeii față de creșterea natalității, educarea copiilor, a tinerilor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist. al atașamentului fierbinte față de popor și partid, al dragostei pentru muncă, al hotărîrii de a participa cu toată capacitatea creatoare la construirea societății socialiste si comuniste in patria noastră.

le. La rindul său, Cehoslovacia va livra mașini-unelte, mașini de construcție. diferite mijloace de transport, utilaje pentru industriile metalurgică. chimică, ușoară și alimentară. mașini agricole, produse ale industriei electronice, rulmenți, cărbuni cocsificabili, cocs metalurgic, laminate din oțel, materiale refractare, produse chimice, bunuri de larg consum și altele.Protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de Jan Strba, adjunct al ministrului comerțului exterior al Cehoslovaciei.La semnare au fost prezenți Ion Pățan, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, funcționari superiori din M.A.E.

avut loc au fost prezentate, totodată, aspecte din experiența și activitatea organelor locale de partid și de stat.Oaspeții au vizitat, de asemenea, cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chineză" de la Muntenii-Buzău, unde au fost întim- pinați cu căldură de membrii consiliului de conducere al C.A.P., de cooperatorii din comună, care și-au exprimat bucuria de a-i avea în mijlocul lor.Președintele C.A.P., tovarășul Ghi- ță Gheorghe, membru al comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno-chineză, a prezentat, cu această ocazie, succesele obținute de cooperatori in sporirea producției agricole și creșterea animalelor, în sporirea permanentă a avuției obștești și a veniturilor cooperatorilor.La vizita în județul Ialomița a luat parte ambasadorul R.P. Chineze la București, Li Tin-ciuan. (Agerpres)
■ b a b a ■ n

(Urmare din pag. I)de ritm. Se poate consemna cu satisfacție străduința generală a colectivelor de mtincă de a obține rezultate superioare, care să înlesnească trecerea nemijlocită la îndeplinirea obiectivelor planului pe 1977. Deosebit de semnificativă este, amploarea eu care se manifestă preocuparea ca în aceste zile de sfirșit de an să se obțină rezultate la nivelul prevederilor din pritnul trimestru al anului viitor — preocupare ce tinde să ia caracterul unei adevărate mișcări de masă.Sarcini importante se află, în continuare, și pe agenda lucrătorilor din agricultură. Am obținut, după cum se știe, in acest an. cea mai mare recoltă de cereale din întreaga istorie a României. întreaga recoltă este, acum, la adăpost. Date fiind insă condițiile specifice de umiditate in care s-a făcut, in această toamnă recoltarea porumbului și a legumelor, este deosebit de important ca organizațiile de partid de la sate să ia măsuri pentru efectuarea controlului permanent asupra păstrării acestora, asigurării aerisirii pătulelor. în fiecare știulete, in fiecare legumă s-au investit eforturi și resurse, întreaga recoltă este necesară economiei naționale și cerințelor populației — iar în aceste condiții spiritul gospodăresc al fiecăruia se va vădi in grija pentru a preveni pierderile de orice fel. Grija pentru păstrarea recoltei bogate a acestei toamne este, acum, una din îndatoririle patriotice fundamentale ale locuitorilor de la sate.

Sub semnul cauzei 
solidarității active, 

militanteRetrospectiva săptămînii internaționale are ca puncte de reper noi evenimente ce ilustrează statornicia preocupărilor partidului și statului nostru pentru înfăptuirea liniilor directoare ale politicii externe definite in Programul P.C.R.. justețea aprecierilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția lumii contemporane.Este, astfel, bine cunoscut faptul că una din orientările fundamentale ale Congresului — constantă a întregii politici internaționale a partidului nostru — o constituie dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și solidaritate cu toate forțele progresiste, democratice, cu toate popoarele care luptă pentru cauza dreaptă a eliberării naționale și sociale.în acest context, s-a înscris pe a- genda politică a acestei săptă- mini noua întîlnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat in vizită in țara noastră — expresie a relațiilor de prietenie dintre P.C.R. și O.E.P.. dintre poporul român și poporul palestinean. Au fost reafirmate cu această ocazie poziția consecventă a României socialiste în favoarea reglementării pașnice a si

tuației din Orientul Mijlociu, sprijinul acordat luptei poporului palestinean pentru a-și asigura rezolvarea problemelor, corespunzător năzuințelor și intereselor sale legitime — inclusiv formarea unui stat propriu. Ia timpul intrevederii. a fost încă o dată evidențiată necesitatea reluării Conferinței de pace de la Geneva, cu participarea tuturor statelor interesa-
CRONICA SĂPTĂMÎNII

te, inclusiv a O.E.P.. un rol important revenind O.N.U.. care oferă cel mai bun cadru pentru soluționarea problemelor păcii și securității tuturor națiunilor, idee care a fost, de altfel, puternic relevată, in această săptămină, și în diverse foruri internaționale.La București s-a aflat in această săptămină și o delegație a Partidului Comunist din Chile. Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a membrilor delegației a prilejuit reafirmarea solidarității comuniștilor români, a îhtregului nostru popor cu lupta dusă de P. C. din Chile și celelalte forțe revoluționare patriotice 

chiliene pentru restabilirea drepturilor și libertăților democratice în țara lor — în aceasta vădindu-se încă o dată solidaritatea activă a P.C.R. cu toate detașamentele mișcării comuniste mondiale.După cum se știe, partidul nostru dezvoltă totodată relații de colaborare cu toate partidele și formațiunile progresiste, democratice, fapt relevat 

din nou cu ocazia intilnirilor secretarului general al partidului, președintele republicii, cu președintele Partidului Congresul Național Indian și cu delegația Consiliului Revoluției din Portugalia ; tot in această săptămină. tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit ne ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar și pe ministrul industriei, comerțului și integrării al Republicii Ecuador — de fiecare dată eviden- țiindu-se dorința reciproc împărtășită de a extinde relațiile dintre P.C.R. și formațiunile politice amintite, dintre România și țările respective.

În sprijinul tendințelor 
pozitive, de destindere 

internaționalăLa puțin timp după încheierea Consfătuirii Comitetului Politic Con

sultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a dezbătut probleme majore legate de transpunerea in viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, noi contacte la nivel inalt intereuropene vin să reliefeze actualitatea și importanța deosebită a necesității adin- cirii procesului de destindere pe continentul european. Astfel. în timpul intilnirilor dintre președintele R.S.F. Iugoslavia și președintele Franței, ca și cu prilejul intilnirilor dintre primul secretar al C.C. al P.M.S.U. și conducătorii Austriei a fost subliniată importanta intensificării eforturilor pentru consolida

rea cursului nou în viața Europei, o atenție specială acordindu-se pregătirii reuniunii reprezentanților țărilor participante la Conferința ge- neral-europeană. programată a avea loc la Belgrad in 1977.O expresie a proceselor înnoitoare din viața popoarelor continentului o constituie și lucrările Congresului Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol — primul congres legal al acestui partid ținut in Spania din anul 1932. Însăși desfășurarea congresului — după mai multe încercări de interdicție din partea autorităților — este profund semnificativă pentru afirmarea crescindă a forțelor progresiste pe scena politică spaniolă. Documentele congresului reafirmă imperativul înfăptuirii unui amplu program de schimbări democratice, al realizării unei rupturi de vechiul regim. Congresul a coincis, de altfel, cu pregătirile pentru inițierea de negocieri dintre guvern și opoziția democratică. fiind constituită în acest scop o comisie a partidelor din opoziție, intre care și partidul comunist. Lupta desfășurată de partidele clasei muncitoare, de toate forțele patriotice pentru promovarea intereselor fundamentale ale poporului spaniol, pentru o Spanie democratică și independentă se bucură de calda solidaritate a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din România.Afirmarea forțelor de stingă este ilustrată și de rezultatele alegerilor din Japonia, unde Partidul liberaldemocrat. de guvernămint. a înregistrat un recul, pentru prima dată de 

la crearea sa. in urmă cu două decenii. nereușind să obțină majoritatea parlamentară. în același timp, partidele socialist, Komeito și socialist-democratic au obținut un număr sporit de mandate in parlament. în ce privește Partidul comunist, deși numărul de mandate este mai mic — datorită mecanismelor legii electorale (vezi „Scînteia" din 8 decembrie) — el a obținut un număr de voturi (peste 6 000 000) superior cu circa 330 000 celui de la alegerile precedente, ceea ce atestă că popularitatea sa in rindul maselor rămine neștirbită.Și in această săptămină, dezbaterile de la O.N.U. au evidențiat însemnătatea unor noi pași pentru insănă- toșirea climatului politic general. Pornind de Ia înalta răspundere ce revine statelor pentru asigurarea viitorului pașnic al tuturor popoarelor. România a prezentat un proiect de rezoluție conținind măsuri pentru îndeplinirea prevederilor Declarației privind promovarea in rindurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare — adoptată de O.N.U. în 1965. Măsurile preconizate de tara noastră sint o nouă dovadă a grijii manifestate permanent de partidul și statul nostru pentru educarea tinerei generații in spiritul ideilor înțelegerii și colaborării. în general pentru instaurarea unui spirit nou în viața internațională. pentru făurirea acelei lumi a păcii și dreotății sprt care aspiră toate națiunile lumii.
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O punte simbolică peste Dunăre, Două decenii de la crearea Mișcării Populare
pentru Eliberarea Angolei

expresie a voinței de a dezvolta continuu 
colaborarea prietenească româno-bulgară

|
Festivitățile de la Luanda

Ampla cronică a relațiilor de frățească . colaborare româno-bulgară s-a imbogățit cu o nouă și remarcabilă pagină : intiln.irea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Todo'r Jivkov. priip-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare. Bulgaria, cu prilejul inaugurării lucrărilor de construcție a întreprinderii conjune ..pentru producerea1 de • mașini 'și. utilaje grele Giurgiu—Ruse. în ambianța sărbătorească a așezării temeliilor viitorului obiectiv industrial comun, schimburile rodnice de vederi intre cei doi conducători de partid și de stat, manifestările, de stimă și înaltă Considerație cu care ei au fost înconjurați de miile de, cetățeni din Giurgiu și din Ruse. însuflețitul miting al prieteniei româno-bulgare — toate aii constituit o nouă și convingătoare expresie a sentimentelor de strinsă prietenie și solidaritate ce unesc popoarele noastre.Aceasta este o prietenie cu adinei rădăcini, de-a lungul Veacurilor istoria îngemănind năzuințele celor două popoare vecine, înfrățite in lupta pentru eliberarea ființei naționale de asuprirea străină, pentru eliberarea socială a celor ce muncesc. Și este, desigur, profund semnificativ că punerea pietrei de temelie a întreprinderii de la Giurgiu— Ruse, care va inmănunchea eforturile comune, priceperea și hărnicia popoarelor român și bulgar, are loc cu puțin timp înaintea sărbătoririi centenarului independenței de stat a celor două țări — eveniment de crucială însemnătate în istoria lor națională, cucerire măreață: obținută prin eroismul ostașilor romqnj . și voluntarilor bulgari, împreună cu ostașii ruși pe cimpurile de bătălie ale memorabilului an 1877. Inaugurarea , lucrărilor de construcție a noii întreprinderi apare, din acest unghi de vedere,-ca o prefațare a anului jubiliar 1977. ca o expresie elocventă a voinței comune de cimentare a relațiilor de prietenie și colaborare, care au cunoscut o atit de amplă și . fertilă dezvoltare în condițiile socialismului.Noua îhtilnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov — succedind intilnirilor din ultima perioadă de la Varna și Tțrgu Mureș— a puș din nou în evidentă rojul hotărî tor pe care’ il aii in dezvoltarea relațiilor multilaterale- ■ rdmâno^-bul- gare.. contactele directe dintre cei doi conducători da (partid și de stat, convorbirile Ia nivelul cel mai înalt, care, de fiecare dată, stimulează puternic colaborarea pe cele mai diverse planuri. „Aș dori să exprim convingerea — sublinia in acest sens' tovarășul Nicolae Ceaușescu — că și întîlnirea avută cu acest prilej important, al punerii bazelor unei colaborări și cooperări in producție, într-o formă superioară, va duce la intensificarea relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, că relațiile

româno-bulgare se vor dezvolta in așa fel incit vor constitui un adevărat model de conlucrare rodnică și tovărășească intre două popoare vecine, care făuresc noua orinduire socială și merg împreună pe calea socialismului, a bunăstării și progresului".La rindul său. tovarășul Todor Jivkov arăta : „Astăzi, cu mult stimatul și prietenul meu apropiat, cel mai de seamă conducător al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, după o veche datină populară, a noastră și a dumneavoastră, punem piatra de temelie a întreprinderii comune pentru construcții de mașini grele. Această viitoare uzină va fi un simbol al colaborării trainice bulgaro-române, al cooperării reciproc avantajoase a celor două țări vecine socialiste ale noastre, al frăției, in numele bunăstării comune a bulgarilor și românilor".într-adevăr. noua întreprindere, care materializează 6 formă superioară de cooperare economică, se prefigurează ca un obifectiv de certă in- setnnătate în cadrul operei de edificare socialistă din ambele țări. Este, de altfel, deosebit- de concludent că in ansamblul relațiilor economice româno-bulgare, in actualul cincinal, cooperarea in producție — această modalitate avansată de colaborare -r-, va reprezenta circa 25 la sută, ceea ce capătă o evidentă însemnătate; Concepută -ca un o- biectiv unitar cu profil complex, avînd unități în cele , două orașe de pe. malurile Dunării și în care vor lucra, ,in .final, pește 10 000 de muncitori și specialiști — întreprinderea Giurgiu — Ruse va contribui — prin mașinile și utilajele de înaltă tehnicitate pe care le va produce, pentru ramuri - atit de importante ca industria minieră, metalurgia, chimia și petrochimia — la satisfacerea cerințelor economiilor naționale in continuă .dezvoltare ale României și Bulgariei. Aceste efecte pozitive se vor resimți cu atit mai puternic pe plan local, creindu^se condiții noi, superioare, pentru o puternică înflorire,a celor două orașe de pe malurile Dunării. își găsește, și în aceasta, oglindire preocuparea constantă a partidului nostru, de amplasare rațională, armonioasă, pe teritoriul național, a forțelor de producție ; viitoarea întreprindere, căreia i se vor adăuga și un -complex chimic, extinderea șantierelor navale reprezintă componente ale procesului de industrializare, care, determi- nînd un puternic avînt al construcțiilor de interes social — unități de învățămint. cultură, locuințe —. va ridica în mod considerabil nivelul de viață și civilizație al tuturor locuitorilor acestor meleaguri ale tării. Firește că aceleași consecințe binefăcătoare le va avea construcția noului obiectiv și pentru orașul Ruse.Fără îndoială, realizările de seamă ale poporului român , și ale poporului: bulgar în făurirea unei economii moderne. înaintate, progresele lor în domeniul științei și tehnicii, creează noi și noi posibilități de lărgire si diversificare a colaborării în diferite

sectoare de activitate. întreprinderea de. la Giurgiu—Ruse fiind concepută ca un prim pas pe calea înfăptuirii in comun a unui șir de alte obiective. inclusiv deschiderea. intr-un viitor apropiat, a lucrărilor centralei hidroelectrice de pe Dunăre.Prezențînd o deosebită însemnătate economică — vecinătatea geografică constituie un factor de creștere a eficienței acestei mari investiții — întreprinderea comună de la Giurgiu—Ruse, ca și obiectivele ce vor urma, se înscriu ca noi și' trainice „punți ale prieteniei", ca; expresii ale voinței de întărire a solidarității și adincire continuă a raporturilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, corespunzător intereselor reciproce și. totodată, ale unității țărilor socialiste, ale cauzei- generale a socialismului: și păcii. Se poate spune că viața confirmă încă o dată rodnicia relațiilor dintre, cele două țări socialiste vecine și prietene. întemeiate pe principiile mar- xism-leninismului ale respectării independenței și suveranității, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc,. solidarității și întrajutorării tovărășești — baza imuabilă 'a raporturilor României cu toate statele socialiste.Schimbul de păreri care a avut loc’ între ’ cei doi conducători de partid și de stat, după inaugurarea lucrărilor de construcție a întreprinderii -comune, ă prilejuit o, informare reciprocă asupra rezultatelor obținute de cele două popoare vecine și -prietene' în construcția socialistă, asupra succeselor in Îndeplinirea. hotărîrilbr Congresului al XI-lea.al Partidului Comunist Român și, respectiv. Congresului al XI-l.ea al Partidului Comunist Bulgar. Cu profundă satisfacție s-a constatat ca legăturile prietenești dintre cele două țări, schimburile de experiență și conlucrarea dintre cele două partide comuniste au continuat să se dezvolte, potrivit hotăririlor adoptate cu prilejul intilnirilor anterioare la nivel, înalt, exprimîndu-se hotărîrea reciprocă de a se acționa și in viitor pentru a conferi noi dimensiuni bunelor, raporturi dintre cele două țări, partide și popoare. • ■Convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, festivită- țile de la Giurgiu și Ruse au marcat astfel . un., nou și. .remarcabil mor ment în evoluția, continuu ascendentă a legăturilor frățești dintre România și Bulgaria. Poporul român salută cu căldură rezultatele rodnice ale' noii intilniri la nivel înalt româno-bulgare. cu încrederea că ele amplifică și mai mult perspectivele colaborării prietenești dintre cele două popoare, contribuie la întărirea și mai puternică a .solidarității între țările noastre, care, alături de celelalte state socialiste, de toate forțele progresiste, sînt hotărîte să meargă înainte pe Calea bunăstării, a socialismului și păcii în lume!
Romulus CĂPLESCU

LUANDA 11 (Agerpres). — Poporul angolez a sărbătorit, intr-un cadru festiv, cea de-a XX-a aniversare a creării Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei. Evenimentul a fost marcat' de organizarea a numeroase manifestări de masă in toate provinciile țării, la care au participat conducători de partid și de stat angolezi, delegațiile partidelor comuniste, ale organizațiilor revoluționare și mișcărilor de eliberare națională invitate.La aceste festivități. Partidul Co- munisț Român este reprezentat de tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La marele miting popular din orașul Cabinda — capitala provinciei — ca și la cel de la Landana au luat cuvintul Lopo do Nascimento. membru-al Biroului Politic al M.P.L.A., primul ministru al guvernului angolez. precum și primul' ministru al Republicii Capului Verde, reprezentantul P.C.R., șefii altor delegații de partid străine.In cuvintul său, primul ministru

angolez a evocat, printre altele, sprijinul acțiv, pe plan politic, diplomatic și material, acordat de P.C.R.. de România socialistă, poporului angolez in lupta împotriva colonialismului și pentru dobindirea independenței naționale. relațiile de prietenie și solidaritate militantă statornicite intre P.C.R. și M.P.L.A., între conducătorii celor două partide, tovarășul Nicolae Ceaușescu și Agostinho Ncto. ca și ajutorul acordat de țara noastră în pregătirea de cadre naționale — problemă vitală pentru Angola în actuala etapă a dezvoltării sale.La marea adunare din Cabinda, reprezentantul P.C.R. a transmis poporului angolez. M.P.L.A. și conducerii sale. din partea C.C. al P.C.R. și a poporului român, personal din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald mesaj de prietenie, frățească și solidaritate militantă, împreună cu urări de succes deplin în opera de construire a unei vieți noi și prospere in Angola liberă și independentă.
Sosirea delegației P. C. R. la HanoiHANOI 11 (Agerpres). — Simbătă a sosit la Hanoi delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al CjC. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Delegația a fost salutată la aeroportul Gia Lam din capitala Vietnamului de către Le Thanh Nghi,

membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din ’ Vietnam, Xuan Thuy, secretar al Comitetului . Central al partidului, Nguyen Van Kinh. membru al C.C. al P.M.V., adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.M.V., și de alte oficialități vietnameze.Au fost prezenți membri ai Ambasadei române la Hanoi.
Sesiunea Comitetului economic mixt 

româno-japonezTOKIO 11 — Corespondentul Agerpres transmite : La Tokio s-au încheiat: lucrările celei de-a( IV-a sesiuni a Comitetului economic mixt româno-japonez. în cursul sesiunii au fost examinate rezultatele obținute pină in prezent în cadrul schimburilor comerciale și al cooperării eco

nomice dintre cele două'țări. Proto-i colul semnat la încheierea sesiunii subliniază necesitatea ca întreprinderile din România și companiile din Japonia să depună, in continuare, e- forturi in vederea sporirii schimburilor comerciale. precum și hotărîrea. de a promova cooperarea economică bilaterală și pe terțe piețe.
Deschiderea Congresului P.C. SanmarinezSAN MARINO 11 (Agerpres). — La San Marino au început lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Sanmarinez, la care participă pește 150 de delegați, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești din alte țări. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Gheorghe Duniitrache, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R.Raportul C.C. privind activitatea partidului a fost prezentat de Uțn- berto Barulli, secretar general al Partidului Comunist Sanmarinez. Documentul subliniază că sarcina de bază a partidului este lupta pentru edificarea unei societăți libere, democratice și independente, scoaterea țării din situația de criză economică și politică cu care este confruntată.

Pentru realizarea acestui țel, comuniștii consideră necesară o colaborare strinsă intre toate forțele democratice, intre toate partidele progresiste.

agențiile

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U, FRANCE PRESSE;

Houari Boumsdiene a fost reales președinte 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Excelenței Sale HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Republicii Algeriene Democratice și PopulareCu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Algeriene Democratice și Populare imi este deosebit de plăcut să vă transmit in numele poporului român și al meu personal tele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, precum și de noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere dedicată progresului și prosperității poporului algerian prieten angajat pe calea propășirii sale libere și independente. ,Am deplina convingere că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre se vor amplifica continuu in toate domeniile, in interesul reciproc al popoarelor noastre, al cooperării in apărarea păcii și securității in lume și pentru promovarea in interesul țuturor popoarelor a unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

★ALGER 11 (Agerpres). — în cadrul scrutinului prezidențial desfășurat vineri in Algeria, 7 469 762 din cei 7 515 894 de alegători au votat pentru desemnarea lui Houari Boume- diene ca șef al statului. Aceste alegeri, a declarat ministrul de interne, Mohammed Ben Ahmed, au reprezentat „un veritabil plebiscit al

poporului algerian pentru președintele Boumediene".După cum s-a anunțat, Houari Boumediene a fost candidat unic desemnat de către Frontul de Eliberare Națională pentru funcția de președinte al Republicii Algeriene Democratice și Populare.
Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșoviaîn zilele de 10 și 11 decembrie 1976, la Sofia a avut loc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au luat parte miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia și șeful Statului Major al Forțelor armate unite — prim-Iocțiitor al comandantului suprem al Forțelor armate unite.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria, general de armată Dobri Djurov.

SITUAȚIADupă cum relatează agenția France Presse, pentru prima dată de la redeschiderea, la 19 noiembrie, a aeroportului din Beirut, un avion de mărfuri a efectuat vineri o aterizare de noapte. Este vorba de un aparat al companiei „T.M.A." („Transme- diteranean Airlines").De asemenea, pentru prima dată
■ ■ ■ ■

în cursul lucrărilor au fost examinate probleme ale activității curente a organelor de conducere ale Forțelor afmate unite. Asupra problemelor discutate au fost adoptate hotăriri puse de acord.Ședința, Comitetului miniștrilor apărării s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, in spiritul înțelegerii reciproce' depline a tuturor particfpanților.
★Participant» la ședință au fost primiți de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

DIN LIBANdupă o suspendare, de aproape un an, portul Beirut și-a reluat activitatea prin sosirea a două cargouri. Tot vineri a fost reluat fluxul petrolului saudit spre rafinăria de la Zahrani.Comunicațiile telefonice între Beirut și Damasc au fost, restabilite după o întrerupere de aproape un an.

de presă transmit:

In sprijinul luptei poporului 
namibian pentru independen

tă și unitate naționalăComitetul pentru decolonizare al O.N.U. a adoptat o rezoluție care sprijină lupta armată dusă de poporul namibian sub conducerea S.W.A.P.O. (Organizația poporului din Africa de Sud-Vest) pentru autodeterminare, libertate și independență iii cadrul unei Namibii unite. Documentul cere, totodată, țărilor lumii să se abțină de la recunoașterea oricărei autorități pe care Africa de Sud ar putea-o instala in Namibia „ca urmare a convorbirilor constituționale frauduloase".Documentul cere, in context. Consiliului de Securitate să adopte sancțiuni împotriva Africii, de Sud, in special sub forma embargoului asupra livrărilor de arme către această țară.De asemenea, rezoluția lansează tuturor statelor membre ale O.N.U. apelul de a acorda întregul lor sprijin și întreaga asistență necesară S.W.A.P.O. in lupta sa pentru independență și unitate națională, hotă- rind că toate convorbirile in vederea independenței Namibiei trebuie purtate intre reprezentanții Africii de Sud și ai S.W.A.P.O. sub auspiciile O.N.U. Documentul cere, totodată, organizarea de urgență de alegeri libere pe întreg ansamblul Namibiei sub supravegherea O.N.U.Un alt text recomandă statutul de observator pentru S.W.A.P.O. in cadrul Adunării Generale și al tuturor conferințelor internaționale.
★I.uind cuvintul în cadrul unei festivități desfășurate la Națiunile Unite cu prilejul aniversării a 28 de ani de la adoptarea declarației universale asupra drepturilor omului, pre

ședintele sesiunii in curs a Adunării Generale, Hamilon Shirley Amera- singhe, a adresat un apel statelor membre ale O.N.U. să depună noi eforturi pentru a asigura respectul față de demnitatea umană in întreaga lume.
Pentru creșterea rolului ie- 
meilor în societatea contem

porană.Comitetul, pentru probleme sociale. umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a aprobat rezoluția cu privire la Deceniul O.N.U. in sprijinul .femeilor, .introdusă de un numeros grup de țări in curs de dezvoltare și nealiniate. Rezoluția relevă marea importanță pe care o are proclamarea Deceniului O.N.U. în sprijinul femeilor sub deviza ,.E- galitate. dezvoltare și pace" pentru recunoașterea largă a rolului șf responsabilității femeilor in societatea contemporană. Totodată, ea subliniază necesitatea elaborării grabnice și înfăptuirii unui program de măsuri concrete de transpunere în viață ă obiectivelor și sarcinilor Deceniului femeilor.
★Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, cu 105 voturi pentru, două contra și 27 de abțineri, o rezoluție care condamnă toate experiențele cu arma nucleară, indiferent de mediul in care sint efectuate.
★Secretarul general al O.N.U... Kurt Waldheim, a recomandat o nouă extindere pe o perioadă de șase luni a mandatului forțelor O.N.U. dislocate în Cipru. Actualul mandat al forțelor Națiunilor Unite însărcinate cu menținerea păcii în Cipru de peste 12 ani expiră la 15 decembrie.

Comerțul interoccidental 
pe fundalul adincirii divergențelorComerțul interccci- dental este in criză — afirmă agenția France Presse, în cadrul unei analize a situației economice internaționale. încetinirea ritmului de dezvoltare a economiilor occidentale, profund afectate de inflație și șomaj, îi determină astfel pe experți să exprime temerea că schimburile internaționale artraversa o mai ascuțită înregistrată 1974—1975.în 1975. mondial a

criză și decit cea în aniicomerțul regresat.in volum, cu peste 5 la sută, pentru prima dată după 1958, din cauza efectelor combinate ale recesiunii carea lovit economiile occidentale in anul precedent. Reluarea schimburilor, incepind cu primăvara anului 1975, riscă să fie pusă din nou sub semnulîntrebării. pentru că o altă încetinire economică este prevăzută in țările industrializate occidentale pe

intregul prim semestru al anului 1977.în contextul inflației. care le reduce competitivitatea in exterior, al șomajului cârc le impune menținerea activității, pe plan intern, precum și al deficitului balanțelor de plăți, țări industrializate occidentale' confruntate cu dificultăți sporite sint tentate să adopte măsuri de protejare a piețelor interne; concomitent cit intensificarea exporturilor. Este ceea ce au făcut recent Italia și Marea Britanie. dar acțiunile protgeționiste amenință să se extindă și in alte state vest-euro- pene.Domeniile unde se remarcă o intensificare, a presiunilor in favoarea Unor măsuri, protecționidte- sînt îndeosebi industriile siderurgică și textilă, în ambele cazuri. statele C.E.E.,' precum și S.U.A.. încearcă să-și protejeze piețele interne de concurență niponă. Japonia este astfel acuzată că a

inundat piața internațională a oțelului, iar C.E.E. a inițiat negocieri cu guvernul nipon și reprezentanții jcercurilor industriale pentru a încerca să stăvilească așa-nu- mita „maree japoneză".Readucerea în discuție a protecționis- mului a reînviat o veche dispută franco- americană. Statele Unite au anulat, recent, facilitățile acordate pentru importarea coniacului francez in schimbul stimulării exportului lor de păsări. O asemenea măsură a provocat protestul guvernului francez, care a amenințat că va sista importul de păsări americane.Aceste tendințe spre protectionism sînt cu atît mai neliniștitoare — arată agenția France Presse — cu cit ele riscă să afecteze sau chiar să pună în cauză negocierile comerciale multilaterale prevăzute să aibă loc in 1977 — „Tokyo-round".

Primul ministru al Fran
ței, Raymond Barre, a primit, la 10 decembrie, in audiență pe ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan. Au fost discutate, intr-o atmosferă cordială, aspecte legate de apropiata vizită oficială in Franța a primului ministru al guvernului român, Manea’ Mănescu.

Apelul de la Stockholm 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor a £ost semnat de peste 400 milioane de persoape, a anunțat, in cursul unei conferințe de presă organizate la Caracas. Ro- mesh Chandra, secretar general al Consiliului Mondial al Păcii.

Vizita oficială în Irak a președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Stanko Todorov, s-a încheiat simbătă. El a fost primit de președintele Irakului. Ahmed Hassan Al-Bakr. și de vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, Saddam Hussein. Părțile au discutat perspectivele dezvoltării cooperării bulgaro-irakiene in diferite domenii, precum și probleme internaționale de interes comun, inclusiv cele legate de situația din Orientul Mijlociu.

comerțului intre cele două țări cu 11 la sută. Valoarea livrărilor reciproce va ajunge anul viitor la 800 milioane dolari.
Sesiunea Comisiei mixte 

sovieto-americane de cola
borare în agricultură s a in- cheiat la Washington. Cu acest prilej s-au analizat rezultatele realizării acordului dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. în acest dOmOniu. A fost adoptat programul de activitate pentru anul viitor și s-au stabilit o serie de programe concrete de colaborare.

Amînare. Conferinta miniștrilor de externe din țările membre ale Pieței comune, care urma să aibă loc la Haga, intre 20 și 21 decembrie, a fost aminată. informează A.F.P., care citează surse oficiale olandeze. Viitoarea conferință ministerială a „celor nouă", arată agenția, este prevăzută pentru sfirșitul lunii ianuarie 1977.
Reuniunea miniștrilor a- 

rabi ai economieiși «n«pteior, consacrată examinării unor probleme privitoare la incurajarea investițiilor arabp in proiectele de dezvoltare locale, a ineeput la Cairo,
Comentind desfășurarea festi

valului muzicii românești in 
U.R.S.S.. agenția T.A.S.S. rela
tează că publicul a primit la 
Harkov cu deosebit interes con
certul de muzică contemporană 
românească interpretat de or
chestra simfonică din localitate 
sub bagheta dirijorului român 
Emil Simon. Concertul, avind 
ca solist pe violoncelistul român 
Cătălin Ilea, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Congresul jubiliar al fi- 
sociației internaționale a 
juriștilor democrați,consacrat aniversării a 30 de ani de existență a acestei organizații, s-a deschis la Sediul UNESCO din Paris. Vorbitorii care au luat cuvintul în cadrul lucrărilor au subliniat că A.I.D.J. și-a adus o contribuție importantă la întărirea păcii in lume și cooperării între popoare.

Creșterea comerțului iu- 
goslavo-cehoslovac. La Bel- grad au fost semnate protocolul celei de-a 13-a sesiuni a Comitetului iugoslavo-cehoslovac de colaborare economică și tehnico-științifică și protocolul privind schimburile comerciale iugoslavo-cehoslovace pe anul 1977. Se prevede o creștere a

Intr-un document, peste 50 de . delegați prezenți la reuniunea Biroului Consiliului Mondial al Păcii, care se desfășoară la Caracas, s-au pronunțat pentru eliberarea imediată a lui Liber Seregni, președintele coaliției forțelor democratice din Uruguay. „Frente Am- plio", arestat anul trecut la Montevideo. Declarația cere, totodată, eliberarea miilor de patrioți uru- guayeni aflați in închisori sub acuzația că au desfășurat acțiuni de luptă pentru libertate, democrație și independență națională;
Adunarea Națională

Franței 3 ad°ptat un proiect adelege care autorizează adeziunea Republicii Franceze la acordul constitutiv al Băncii Interamericane pentru Dezvoltare (B.I.D.). Pină de curînd, Banca Interamericană pentru Dezvoltare grupa doar țări de pe continentul american.

Tratativele purtate între con_ ducătorii P.S.D. și al P.L.D., cu privire la continuarea cooperării celor două partide in cadrul unui guvern de coaliție, s-au incheiat cu succes — a declarat cancelarul federal al R.F.G., Helmut Schmidt. Părțile și-au exprimat hotărirea de a menține coaliția pe o nouă perioadă de patru ani, pină la viitoarele alegeri generale din R.F.G.
RăpîrO. Antonio Maria de Orîol y Urquijo, președintele Consiliului de Stat din Spania, a fost răpit simbătă la Madrid de patru persoane necunoscute, informează A.F.P. și Reuter. într-o declarație dată publicității in aceeași zi. Partidul Comunist din Spania condamnă energic răpirea președintelui Consiliului de Stat.
Recoltă record în S.U.A. Ministerul american al Agriculturii a anunțat că recolta de griu a Statelor Unite pe anul in curs va atinge cifra record de 2,147 miliarde de bușeli (unitate de măsură echivalentă cu 36,35 litri). Totalul depășește cu 20,8 milioane bușeli estimările anterioare ale specialiștilor și cu 12 milioane bușeii recolta din 1975. Deși nu au fost date, publicității cifre privind recolta de porumb, specialiștii apreciază că ea va atinge în acest an un nou record, de 6,06 miliarde bușeli, cu aproximativ 5 la sută mai mare decit producția anului 1975.

• REMEDIU CONTRA 
POLUĂRII MARINE. ln eforturile de a înlesni îndepărtarea țițeiului de pe suprafața apei cind. dinfr-un motiv sau altul, petrolierele poluează întinse porțiuni ale mărilor și o- ceanelor. cercetătorii de la Academia de Științe a U.R.S.S. au reușit să pună la punct cîteva preparate eficiente. Unul din ele, in amestec cu țițeiul, provoacă solidificarea acestuia, fă- cind ca „petele negre" să poată fi ușor îndepărtate de pe suprafața. apei.

• PREMIERE TIPO
GRAFICE. Prin intermediul unui satelit de comunicații „Ihr telsat", zilele! acestea a fpst realizată, pentru prima dată'in. lume, transmiterea paginii întii‘ a ziarului american ..Washington Post" și recepționarea ei de către aparatele de fotocopiere ale ziarului italian „Corriere della Sera". Operațiunea a rost reali

zată cu ocazia desfășurării la Milano a . Congresului organizat de Asociația de studii tehnologice de presă. Puțin mai tirziu a fost transmisă, printr-un cablu submarin, prima pagină a ziarului turc „Hurriyet". recepționată. de asemenea, de ziarul italian amintit.
• OPERAȚIU

NEA „SALVAREA AN- 
DAMANEZILOR".Inlația de sute de milioane , a Indiei, andamanezii reprezintă o citime, infimă : o recentă numărătoare a înregistrat, abia 23 de andamanezi de baștină. Asemănători pigmeilor africani, ei s-au împuținat mereu de la începutul secolului; incoace (cind erau vreo 15 000). Pină nu.de mult, agricultura, creșterea'vitelor și chiar aprinderea focului le erau necunoscute. Autoritățile depun eforturj pentru > a salva această mini-seminție, acordîndu-i îngrijiri sanitare și adoptînd mă

suri de ordin social-economic. Andamanezii sint stimulați să lucreze in dbmeniul forestier — ramură economică principală în zona respectivă — și la confecționarea bărcilor de pescuit.
• MUZEUL VINIETE-

LOR. La Rapallo, în. Italia, va fi amenajat. în curînd. un muzeu consacrat în exclusivitate vinietelor — al doilea din lume de acest fel după muzeul similar, existent de mai multă vreme, în Statele Unite. în saloanele celebrei vile Tigullia, care datează din' secolul al XlX-leâ, vor fi, expuse piese de o . mațe valoare artistică, create într-o perioadă care se întinde de la sfirșitul secolului trecut și pînă •, in zilele noastre.
• RISCURILE CELI

BATULUI. Viața celibatarilor este pîndită. de mai multe primejdii decit aceea a'bărbaților

JL* Jcj Ox JL JL X «Ai JL< £4 JLcăsătoriți — arată un studiu publicat in Statele Unite. Din cei circa 19 milioane de bărbați fără familie din S.U.A., zece milioane consumă băuturi alcoolice in cantități dăunătoare, iar trei milioane sint pacienți permanenți ai psihiatrilor. Mortalitatea în rindul . celibatarilor este de patru ori mai mare decit printre bărbații căsătoriți, de aceeași vîrstă.
• CALMARII SINU

CIGAȘI. Din motive încă neelucidate, în ultimele luni milioane de calmari se aruncă pe plaja Cap Cod (Massachusetts). Unul din specialiștii care studiază fenomenul, R. Prescott, a declarat că întreaga plajă este acoperită de moluște. Lăsin- du-se purtate de valuri pînă sînt aruncate pe plajă, ele se

străduiesc să se îndepărteze de apă. Dacă sînt aruncate din nou, revin pe uscat. In încercarea de a explica fenomenul. au fost lansate mai multe ipoteze. Unii specialiști susțin că sinuciderea calmarilor s-ar datora înmulțirii excesive a peștilor, care consumă aceste moluște ce preferă să fugă, astfel, din fața dușmanilor lor naturali. Alții cred că este vorba de o răcire a apei care, în general, dereglează sistemul de orientare al calmarilor.
• OREZUL Șl RAZELE 

GAMMA. Orezul reprezintă principalul aliment pentru circa jumătate din omenire. Este, de aceea, lesne de înțeles ce mare însemnătate ar avea realizarea a trei recolte de orez pe an. in loc de două, în zonele tropicale

și subtropicale, unde foamea face victimele cele mai numeroase. Acestui obiectiv îi este consacrat un amplu proiect de cercetări, elaborat în comun de A.I.E.A. (Agenția Internațională pentru Energia Atomică) și F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și A- gricultură). Culturi experimentale efectuate în Indonezia — a treia țară producătoare de orez din lume — au dat rezultate în parte îmbucurătoare : orezul obținut din semințe tratate cu raze Gamma în laboratoarele A.I.E.A. s-a maturizat cu 3—4 săptămîni mai repede decit soiurile netratate. S-a ivit însă o dificultate : noua specie de orez s-a dovedit mai puțin rezistentă la boli și dăunători. Prin încrucișări și selecționări repetate, specialiștii speră să înlăture și acest neajuns.
• SOMN COSTISI

TOR. Un congres internațional al neurologilor, ținut nu de

mult în orașul italian Pisa, a scos în evidență numărul mare de afecțiuni nervoase legate de procesul rapid al urbanizării și, in genere. de suprasolicitările vieții moderne, care fac să scadă „calitatea somnului". Pentru a reuși să adoarmă, un număr tot mai mare de persoane recurg la ajutorul somniferelor. Intre altele, italienii consumă pe an aproape 300 milioane de tablete somnifere, in valoare de 15 miliarde lire.
• DESCOPERIRI AR

HEOLOGICE. O echipă de arheologi vest-germani a descoperit, în cursul unor săpături efectuate în Insula Samos, capul statuii de marmură a unui atlet. Executată în cursul secolului V î.e.n., statuia reprezenta un atlet originar din insulă, învingător intr-o întrecere sportivă. Potrivit aprecierii experților, ea a fost expusă inițial în sanctuarul zeiței Hera. Pe locul ace

luiași șantier arheologic au mai fost descoperite ruine ale unor clădiri din secolul al III-lea e.n., decorate cu fresce și mozaicuri.
• PRIMUL TREN PE 

PERNĂ MAGNETICĂ dia U.R.S.S. va uni centrul orașului Alma Ata cu unul din noile sale cartiere. Principală secțiune a traseului, în lungime de 11 kilometri, va fi o estacadă înaltă de șase metri, dotată cu instalații ce vor asigura funcționarea așa-numitului cîmp magnetic mobil. Magneții instalați in partea superioară a estacadei, sub calea de circulație cu două benzi, lată de șapte metri, vor respinge succesiv din zona fiecăruia dintre ei trenul, im- primînd garniturii feroviare viteza necesară. Garniturile de pe această linie feroviară urbană vor fi alcătuite din cîte 10 vagoane cu 42 de locuri fiecare, iar întreg sistemul va fi dirijat cu ajutorul unei mașini electronice de calcul.
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