
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele C.M.E.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe Nahum Goldmann, președintele

Kaplan, director al Departamentului 
relațiilor internaționale al Congre
sului Mondial Evreiesc.

Congresului Mondial Evreiesc, aflat 
într-o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat Armand
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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Așa cum prevede Hotărîrea C.C. al P.C.R.

„Electrotimiș" se prezintă prin oamenii sâi harnici și produsele de oalitate realizate aici

SCRISORILE
OAMENILOR MUNCII
— soluționate prompt, operativ, 

cu răspundere partinică
Una dintre cele mai mari cuceriri 

ale poporului nostru o reprezintă 
democrația socialistă, larga partici
pare a maselor la dezbaterea, elabo
rarea și aplicarea tuturor hotăririlor 
de interes cetățenesc. Pentru buna 
funcționare a acestui sistem vital al 
societății noastre, o deosebită însem
nătate au scrisorile oamenilor mun
cii : ele reprezintă, după cum se știe, 
o importantă pirghie de popularizare 
largă a realizărilor și experienței po
zitive dobindite de numeroase colec
tive din întreaga țară, de stimulare 
a atitudinii comuniste față de mun
că, de avutul obștesc ; în același 
timp, importanța lor rezidă și în 
faptul că, vădind o poziție civică îna
intată, critică anumite neajunsuri ce 
frinează mersul nostru înainte, fac 
propuneri valoroase pentru perfec
ționarea activității în diverse dome
nii — prin toate acestea dovedin- 
du-se un important instrument al 
organizațiilor de partid pentru îmbu
nătățirea conducerii sociale, pentru 
aplicarea corectă a hotăririlor parti
dului și legilor statului, a normelor 
eticii și echității socialiste.

Pornind tocmai de la deosebita În
semnătate a acestei verigi de legătură 
cu masele, Comitetul Central al 
P.C.R. a adoptat, după cum se știe, 
în urmă cu cinci luni, Hotărîrea cu 
privire la îmbunătățirea activității de 
rezolvare a sesizărilor, propunerilor 
și solicitărilor oamenilor muncii.

Numeroase știri venite de pe întreg 
cuprinsul țării atestă largul ecou ce 
l-a avut acest important document 
In rîndul maselor largi. Oamenii

muncii de pe întreg cuprinsul țării 
au văzut și văd în prevederile 
Hotărîrii — adaptate în spiritul do
cumentelor Congresului al XI-lea 
— o expresie vie a grijii și preocu
pării permanente a partidului și sta
tului nostru pentru Întărirea legăturii 
cu masele, pentru dezvoltarea și a- 
profundarea continuă a democrației 
noastre socialiste. Inspirat din înal
tul umanism ce caracterizează orîn- 
duirea noastră, din grija permanen
tă a partidului pentru satisfacerea 
într-un grad tot mai înalt a cerin
țelor și nevoilor oamenilor muncii, 
acest document prevede, ca un ele
ment nou, de o deosebită însemnă
tate, organizarea, pe lingă comitetele 
sau birourile organizațiilor de partid, 
a comisiilor speciale de oameni ai 
muncii care să urmărească perma
nent modul cum sînt soluționate pro
punerile și sesizările. Se creează ast
fel un cadru organizatoric instituțio- 
nalizat, care permite o și mai inten
să participare a celor ce muncesc la 
soluționarea feluritelor probleme eco- 
nomico-sociale, efectuarea unui sus
ținut control obștesc asupra felului 
cum sînt transpuse în viață propune
rile și solicitările oamenilor muncii.

In același sens, lucrările1 Plenarei 
din noiembrie a C.C. al P.C.R. au re
levat o dată în plus preocuparea sta
tornică a partidului, a conducerii 
sale, a secretarului său general 
pentru rezolvarea corespunzătoare 
a tuturor problemelor privind mun
ca și viața cetățenilor < țării. „Să 
acționăm in continuare, cu toată 
fermitatea — a subliniat, in cu-

vlntarea rostită la plenară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru perfec
ționarea muncii organelor noastre de 
stat, pentru democratizarea activi
tății tuturor sectoarelor, pentru adîn- 
cirea muncii colective, a răspunderii 
organelor colective, pentru întărirea 
legăturilor lor cu masele populare, 
pentru participarea activă a oame
nilor muncii, a tuturor cetățenilor 
patriei noastre la soluționarea pro
blemelor care privesc dezvoltarea e- 
conomico-socială și, mai cu seamă, a 
problemelor legate de dezvoltarea 
orașelor și satelor, de ridicarea bună
stării materiale și spirituale a între
gului popor".

în lumina acestor orientări perma
nente, datorită străduinței depuse de 
organele și organizațiile de partid 
pentru transpunerea integrală și co
rectă în viață a Hotărîfii referitoare 
la sesizările, propunerile și solicită
rile oamenilor muncii, se constată in 
cele mai multe locuri o îmbunătă
țire a muncii cu scrisorile, o creș
tere a răspunderii partinice pentru 
soluționarea problemelor cuprinse în 
acestea. E demn de menționat fap
tul că, în marea lor majoritate, orga
nele și organizațiile de partid și de 
stat acordă atenția cuvenită acestei 
importante activități, de a cărei 
conducere și bună desfășurare răs
pund în mod direct, așa cum se 
prevede în hotărîre, primii secretari 
și secretarii organelor și organizații
lor de partida miniștrii, conducătorii

LA ALBA IULIA

Noi construcfii 
social - culturale
în municipiul Alba lulia, în 

1976, primul an al celui de-al 
treilea mileniu de existență a 
orașului, a fost înfăptuit un bo
gat program de construcții so- 
cial-culturale. Au fost date în 
folosință peste 440 apartamente, 
majoritatea in modemul cartier 
„Platoul romanilor", cămine 
pentru nefamiliști, o creșă, un 
liceu de construcții. Se află 
intr-un stadiu avansat de con
strucție mai multe maga
zine comerciale, la parterul 
unor blocuri noi, un cinemato
graf cu 500 de locuri pe „Pla
toul romanilor", un nou hotel 
turistic, un centru stomatologic, 
mai multe magazine în centrul 
municipiului, precum si alte 
obiective. (Ștefan Dinică).

Lac de acumulare 

la Pungești- 

Vaslui
Pe pîrîul Gîrcineanca, din ba

zinul hidrografic Racova, jude
țul Vaslui, a fost terminat, cu 
30 de zile mai devreme, barajul 
de la Pungești. Această con
strucție hidrotehnică va permite 
acumularea a 4 milioane mc 
apă, lacul întinzîndu-se pe o 
suprafață de 67 hectare. De aci 
vor putea fi irigate peste 300 
hectare. Totodată, barajul apă
ră de inundații, o suprafață de 
aproape 1 000 hectare teren ara
bil și protejează satul Pungești. 
Ca urmare a soluțiilor construc
tive adoptate, s-au putut econo
misi ciment, fier-beton și alte 
materiale în valoare de aproape 
un milion lei. (Ofăciun Lăluci).

Zile de sfîrșit de an, zile de puternic avînt
in întrecerea socialistă

Au îndeplinit planul 
anual

Colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile de industrie ușoară 
ale județului Timiș au realizat inte
gral sarcinile de producție pe anul 
1976. Acest succes, la baza căruia se 
află creșterea continuă a producti
vității muncii, asigură condiții ca, 
pînă la 31 decembrie a.c., să fie ob
ținute suplimentar produse în valoa
re de peste 240 milioane lei. (Cezar 
Ioana).

20 de unități economice din jude
țul Galați — intre care se află în
treprinderea laminorul de tablă, „A- 
vicola", întreprinderea de industria
lizare a laptelui. întreprinderea de 
prefabricate din beton, întreprinderea 
de piese pentru tractoare și mașini 
agricole și altele -r-' au îndeplinit pînă 
în prezent sarcinile de plan pe 1976, 
ăngajîndu-se să realizeze pînă la fi
nele anului o producție globală su
plimentară de circa 300 milioane lei. 
(Dan Plăeșu).

Numărul întreprinderilor economi
ce din județul Neamț care au ra

Păstrarea porumbului cu cea mai 
mare grijă

Materia primă a producției — „materia 
primă“ a creșterii bunăstării poporului
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portat îndeplinirea planului anual a 
ajuns la 15. Printre acestea amintim 
colectivele combinatului de lianți și 
azbociment Bicaz, Combinatului de 
fire și fibre sintetice Săvineștiț în
treprinderii forestiere de exploatare 
și transport Piatra Neamț, fabricii de 
tricotaje „8 Martie" și altele. (Ion 
Manea).

Produse noi, 
cu performanțe 

ridicate
Antrenați în întrecerea socialistă 

ce se desfășoară cu obiectivul infăp- 
tuirii exemplare a planului pe 1976, 
muncitorii și specialiștii din unită
țile Centralei industriale de mașini- 
unelte și scule au realizat pînă a- 
cum, peste prevederi, o producție fi
zică în valoare de mai mult de 160 
milioane lei. Printre altele, ei au con
struit suplimentar un număr de 53 
de strunguri, de diferite tipuri, pre
cum și numeroase alte mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalului.

Prin creșterea 
productivității, 

mai multă fontă
Aplicînd cu fermitate în fapte in

dicațiile privind folosirea deplină 
a capacității agregatelor siderur
gice, furnaliștii reșițeni au obținut 
lună de lună importante succese, fapt 
ce le-a permis să realizeze peste pre
vederile la zi o cantitate de 20 000

tone fontă. La baza succesului stă 
faptul că în secție s-au asigurat o 
disciplină muncitorească exemplară, 
o organizare mai bună a muncii fie
cărei formații, de la pregătirea ma
teriei prime și pînă la turnarea fie
cărei șarje, productivitatea muncii 
fiind depășită de la începutul anu
lui și pînă acum cu 4 la sută, în a- 
celași timp, furnaliștii au înscris In 
palmaresul succeselor și o economie 
de 46 100 kWh energie electrică. 
(N. Cătană).

Cheltuielile materiale 
în scădere, 

beneficiile în creștere
Buna gospodărire și utilizarea cu 

eficiență a materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și energiei cons
tituie unul din obiectivele principale 
ale întrecerii ce se desfășoară între 
colectivele din secțiile și sectoarele 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
Drept urmare, de la începutul anului 
și pînă în prezent, pe ansamblul com
binatului hunedorean. s-a înregistrat 
o reducere a volumului cheltuielilor 
materiale față de nivelul planificat 
cu peste 56 milioane lei. Printre alte
le, au fost economisite, pe această 
cale, mai mult de 15 000 tone metal, 
4 000 tone cărămizi refractare, 30 500 
tone combustibil convențional și o 
importantă cantitate de cocs meta
lurgic. Beneficiile suplimentare reali
zate în această perioadă de siderur- 
giștii hunedoreni au ajuns la peste 88 
milioane lei. (Sabin Ionescu).

Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, în Franța

ÎN PAGINA A VI-A

„Argeș si s"
tn peregrinările mele de scriitor, de om al trecutu

lui. al prezentului și al viitorului, imi dau frîu liber 
pașilor, gindurilor și visurilor, le dau drumul in fel 
și chip in cele patru zări de țară să desprind și să ma 
aprind de frumuseți vechi, de frumuseți noi. Mă pre- 
umblu, cum ar spune un dulce confrate din Transil
vania, să invăț incă o dată cum sună griul, cum crește 
iarba, cum iubește floarea-soarelui, cum dau viile vi
nul cel de viață lungă, să văd cum se inalță ca niște 
columne firi de sfîrșit palatele dintr-un nou imn al 
vieții — palate pentru cei mulți, cum se inalță uzine 
fantastice, tulburătoare instituții de cultură ș.a.m.d.

In drumurile mele — in aceste drumuri de candidat 
la o altă citire in stele, în stele albastre de Argeș — 
rămin mereu bintuit de un duh al neliniștii mele din- 
tr-o chemare ancestrală, dintr-un joc de Siliștea — 
satul meu de pe lingă Neajlov, martor al atitor bătălii

1CĂTURA DE

pentru acest pămint, de un duh al creației pe toate 
planurile.

Mă aflu la Pitești cu mulți poeți ai țării, participăm 
la zilele poeziei, „Argessis" ’76, intitulat „La trecutu-ți 
mare, mare viitor", in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". Deci, aici, in Argeș — ca și pe 
toate plaiurile românești — Poezia „Laudă muncii — 
laudă țării". Poezia se intilnește in aceste zile de 
decembrie cu muncitori, țărani cooperatori, intelectu
ali, la Teatrul „A. Davila", la Combinatul de prelu
crarea lemnului și Întreprinderea Textila, la Clubul 
tehnic al tineretului, ori cu elevii și profesorii liceului 
din Costești,

„Argessis" ’76. Intr-adevăr, Poezia tronează aici in 
Argeș precum peste tot in România noastră revoluțio
nară. Mă uit cu mândrie și tulburare peste acest bine- 
cuvintat pămint al meu.

Văd Curtea de Argeș — vestită Cetate de scaun, lea
găn al Țării. Românești, atit de scumpă nouă t— o așe
zare plină de mirezme și de flori, grea de văzduhul 
vulturilor-zăgani, de stincile caprelor negre, de călci- 
iul Făgărașului, de duhul Negoțului și al Moldoveanu
lui, pînă in marginile neștiutului, oglindindu-se in 
soare sub plumburile acoperișurilor vechi, in străluci
rea odoarelor de aur, printre ghioage, lăncii, săbii, ar- 
chebuze și inimi fierbinți.

Văd Hidrocentrala de la Vidraru, văd strălucirea 
nouă a orașului Pitești, văd intreg județul Argeș in 
transformările lui uriașe, văd că Poezia se află, aici, 
la ea acasă.

De te duci „Pe Argeș in sus", de te duci „Pe Ar
geș in jos", cumpărind și vinzind frumuseți de tot fe
lul, te umpli de trecutul, de prezentul și de viitorul 
României. Pe aici fetele cintă „Dorule din dor crescut" 
și torc stele de argint in furcă de liliac.

L_ Ion BANUȚĂ

Ilustrată din Sibiu

Zilnic, înfăptuim ori sîntem martorii unei multitudini de 
acțiuni aparent obișnuite. în fapt, așezăm cărămizile istoriei. 
Cotidianul familiar respectă ritmul și temperatura mo
rală a epocii. Care este o epocă revoluționară. La această 
grandioasă scară, atitudinea curentă devine test al înțelegerii 
marilor responsabilități. Cu cît înaintăm, cu atit ne dăm 
seama cit de mult avem de înfăptuit pentru a ține pasul 
cu cerințele unui viitor demn ; cu cit înfăptuim mai mult, 
cu atit zestrea muncii noastre este mai bogată și cu cît

mai multă zestre ne bucură inima, cu atit și gospodărirea ei 
impune un spor continuu de cinste și de chibzuință.

Reconsiderind in această lumină faptele și atitudinile apa
rent obișnuite, vedem că există, prin dimensiunile epocii, un 
senzațional de fiecare zi. E latura captivantă a existenței fie
căruia, ascunsă în fapte model, ca și în greșeli ce-și au tîlcul 
lor. Vom încerca să descoperim această latură captivantă pe 
parcursul cîtorva reportaje.

Creația și creatorii 
populari

Tramvaiul 24 face din Gri- 
vița pină-n Balta Albă 45 de 
minute.

45 de minute la dus.
45 de minute la întors.
O oră și jumătate timp de 

gîndire. In fiecare zi.
Plus timpul rămas de bună

voie după program. Șapte 
ceasuri. Pentru că pleca din 
uzină la zece, deși mințea c-a 
stat „numai" pînă la opt seara.

Plus timpul din timpul me
selor. Cind. de asemenea, se 
gindea la unul și același lu
cru. La una și aceeași idee. Șl 
el, inginerul Nicolae Dobre, 
și tovarășii lui.

Plus intervalul de cind a- 
jungeau acasă pînă ce puneau 
capul pe pernă, plus ce mai 
trecea de cind puneau capul 
pe pernă pînă ce reușeau să 
se lase cuprinși de somn.

Iar in zilele în care toate 
aceste sute de minute de gîn
dire intensă nu ajungeau, mal 
era și timpul somnului. Fără 
nici o exagerare, au fost so
luții care au țîșnit in aburul 
albastru al odihnei frugale, 
din clocotul frămîntării de 
peste zi, din jarul neatins al 
ambiției de a reuși, din pova
ra răspunderii pe care o sim
țeau pină și in somn pe ume
rii lor.

— De unde atîta putere, to
varășe inginer Dobre ? De 
unde atîta rezistență, stimate 
tovarășe maistru Viulescu ? 
De unde atîta energie, tova
rășe ajustor Manole ?

Răspunsurile au fost care de

care mai simple. Ca inegala
bile devize ale modestiei :

— Eh ! Ne-am zis și noi, a- 
colo, să facem o treabă ca 
lumea 1

— în 1965 în uzină se fă
ceau destule treburi ca lumea.

fiind muncitor în atelierul depășită. După ce au repoten- 
meu, se înscrisese să urmeze 
facultatea la seral : dacă 
te-apuci de-o treabă du-o la 
bun sfîrșit.

— Care sfîrșit mai bun ? în 
cazul produsului de virf pe

Pentru noi, „ca lumea“
înseamnă

„ca cei mai buni
A /flw“

In 1968 ați creat o mașină 
nouă. In 1969 țeava dumnea
voastră cu aripioare a primit 
medalia de aur la Salonul in
ternațional de invenții și ino
vații de la Bruxelles. De ce-a 
mai fost nevoie de atîta efort, 
de ce incă atiția ani mistuiți 
pentru o tehnologie care fu
sese deja consacrată cu un ti
tlu internațional ?

— Pentru că eu așa sînt în
vățat și așa ii învăț și pe ei ; 
chiar și pe Dobrică tot așa 
l-am sfătuit pe vremea cind,

care-l faceți de ani de zile, ce 
înțelegeți prin „bun sfîrșit" T

— înțeleg ce înțelege și el, 
Dobrică, Dobre : o 
lumea.

— Și ce înseamnă 
ca lumea" ?

— Ce poate să
S-o împlinești ca cei mai buni 
din lume.

De fapt erau cei mai buni 
din lume. Dar nu s-au mulțu
mit nici cu atit, cită vreme 
supremația lor era egalată și, 
mai ales, putea fi, teoretic,

treabă ca
o „treabă
însemne ?

țat vechea expresie — „a face 
un lucru ca lumea" — pînă la 
nivelul recordului mondial, cu 
aceeași modestie și chemare 
spre înălțimile trudei crea
toare, s-au zbătut mai depar
te cu prețul timpului liber, cu 
prețul odihnei, cu prețul ne
încrederii unora, cu prețul 
descurajărilor de moment, cu 
prețul unor ani din viața lor, 
ca să atingă perfecțiunea. Și 
au atins-o.

Ideea acestei invenții a a- 
părut ea însăși într-un con
text care sugerează anvergura 
gîndirii. Cu aproape zece ani 
in urmă, cineva a făcut o pro
feție : „Cu timpul o să se 
vorbească de penurie de apă, 
așa cum se vorbește de penu
rie de combustibil". Pentru un 
constructor de utilaje chimi
ce sugestia lipsei de apă îm
brăca un aspect foarte con
cret : apă = răcire cu apă ; 
lipsă de apă = răcire cu aer; 
răcirea cu aer depindea de 
găsirea unei soluții pentru 
mărirea considerabilă a supra
feței antrenate în schimbul de 
temperatură.

în lume se fabricau, în pu
ține țări, țări cu decenii de 
experiență industrială 
te, așa-numitele țevi 
pioare. Tentau.

— Cind am văzut 
o asemenea

în spa- 
cu ari-

dată
prima 
țeavă

Sercjiu ANDON
(Continuare in pag. a IlI-a)

Marea competiție 
națională pe tărimul 
educației și culturii 
socialiste, Festivalul 
„Cîntarea României", 
prima manifestare de 
asemenea dimensiuni 
din istoria culturii 
noastre, antrenează 
prin imensa ei forță 
mobilizatoare, alături 
de mii și mii de ar
tiști recunoscuți sau 
încă anonimi, de frun
tași în muncă ce se 
vor afirma și-n artă, 
și pe creatorii popu
lari : meșteri ciopli
tori în lemn, sau în 
piatră, olari, realiza
tori de instrumente 
muzicale, de obiecte 
din recuzita obiceiuri
lor etc. Antrenarea lor 
în fluxul creator al 
Festivalului înseamnă 
actualizarea unui uriaș 
proces de creație tra
dițională, un moment 
de confruntare — tot
deauna rodnică — a 
unei străvechi și au
tentice culturi tradițio
nale cu noua cultură 
socialistă.

Știm cît de anacro
nic și de inutil ar fi 
astăzi ca fiecare fe
meie de la sate să-și 
leasă și să-și brodeze 
în lungi zile și nopți 
iile, hainele, șterga
rele, scoarțele, ca fie
care om să-și confec
ționeze și să-și orna
menteze prin crestă
turi și cioplituri mo
bilierul. să-și facă sin
gur obiectele de uz 
curent etc., acum cind 
industria asigură din 
belșug toate aceste 
produse. Desprinderea 
de străvechile func
țiuni utilitare nu în
seamnă însă că tradiția 
— bogată, variată și

deosebit de valoroasă 
— a artei noastre popu
lare nu are un nou fă
gaș, un nou drum pe 
care se dezvoltă în for
me superioare, în noile 
condiții sociale exis
tente. Creațiile tradi
ționale nu numai că se 
cer continuate și dez
voltate, dar ele tre
buie să constituie un 
viu izvor de inspirație

însemnări 
pe marginea 

Festivalului 
național 

„Cîntarea 
României"

pentru noile creații 
artistice, să stea la 
baza materializării 
unor valori culturale 
noi. cu funcții noi. A- 
ceasta constituie, cre
dem, una din cele mai 
importante mutații, în 
definirea creației artis
tice populare contem
porane. rezultat al pu
ternicului impact între 
procesele și fenome
nele culturii populare 
tradiționale și cele ale 
culturii socialiste.

Astăzi — și vorbim 
de momentul prezent 
— artizanul trebuie 
să se integreze acelei 
grandioase manifes
tări competiționale a 
muncii și creației li
bere a poporului nos
tru, Festivalul „Cîn- 
tarea României". Dar 
acceptarea creației 
sale și integrarea a- 
cesteia în patrimoniul 
culturii noastre socia
liste trebuie să fie fă

cută după criterii 
bine stabilite, pentru 
a exclude validarea, 
omologarea și pune
rea în circulație a 
unor produse de va
loare îndoielnică. (Ele 
sint, firește, elimina- 
bile pe parcurs, dar 
pînă atunci prejudi
ciază și bunul gust și 
sensul adevăratei arte 
populare tradiționale). 
Diversitatea formelor 
economice de produ
cere a obiectelor de ar
tizanat — creatori in
dividuali, UCECOM, 
industrie locală. CEN- 
TROCOOP. școli popu
lare de artă, cercuri 
pionierești de miini 
îndeminatice etc. — 
duce la o extrem de 
mare varietate — dar 
șj inegalitate — a cri
teriilor de apreciere, a 
modalităților de îndru
mare. De aici, cred, se 
deduce iarăși, accen- 
tuîndu-se, necesitatea 
unificării principiilor și 
criteriilor de apreciere 
și omologare a valori
lor realizate de creato
rii populari contempo
rani, unitate care să 
fie statuată și oficia
lizată printr-un orga
nism central, speciali
zat, cu drept catego
ric de veto nu numai 
pentru non-creații, ci 
și pentru propagatorii 
și difuzorii feluritelor 
manifestări pseudo-ar- 
tistice ascunse sub hai
na atît de scumpă 
nouă, a artei popu
lare.

Tancred 
BANAȚEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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iFAPTULi O pârghie eficientă a muncii de partid

DIVERS CONTROLUL COMPLEX
Cum este organizat, cum se realizează?

„Milionarii" 
de curse 
grele

Ori de cite ori șoferii ploieș- 
teni aud vorbindu-se despre co
legii lor de la întreprinderea de 
cimentări, operații și transpor
turi speciale in petrol din loca
litate ciulesc urechile. Au și de 
ce, pentru că la respectiva în
treprindere lucrează adevărați 
„ași ai volanului". Aceștia, nu 
numai că efectuează transpor
turi atit de dificile, ci sint și 
autorii unor veritabile recor
duri in materie de circulație 
rutieră, tn fruntea lor se află 
Ion Voinescu, de pe auto
camionul de 13 tone — 21-PH- 
2093, care a parcurs pe drumu
rile schelelor petroliere, in 14 
ani de zile, cu o singură repa
rație capitală a mașinii, 1 250 000 
kilometri ! Alți doi conducători 
auto — Ion Filimon și Gheorghe 
Ivan — au atins cifra de 1 100 000 
și, respectiv, 1 000 000 kilometri, 
in timp ce „tinerii" Nicolae An- 
ghel, Florea Duțescu, Petre 
Oprea și Vasile Nifă se apropie 
de cifra rotundă de 1 000 000.

$i incă ceva : toți acești vir
tuozi ai volanului nu au avut 
absolut nici o abatere de la re
gulile de circulație.

Invitație
Ne scrie N. Acsinte, directorul 

liceului pedagogic de învățători 
și educatoare „Spiru C. Haret" 
din Buzău : „Liceul nostru îm
plinește trei sferturi de veac de 
la înființare. El continuă tradi
ția fostei Școli normale, care a 
dat țării mii și mii de învăță
tori. tn anii republicii, mulți 
dintre absolvenții liceului au 
devenit profesori, ingineri, eco
nomiști, cercetători științifici, 
activiști de partid și de stat cu 
care ne mîndrim. Intrucît foș
tii elevi și profesori ai școlii se 
află răspîndiți prin toată țara, 
vă rugăm să ne permiteți să-i 
anunțăm și pe această cale că-i 
așteptăm cu drag la sărbătoarea 
noastră, care va avea loc du
minică, 19 decembrie". O invi
tație la care se speră să răs
pundă cit mai mulți „prezent" 
la... catalogul sărbătorii.

Din 
scrisoarea 
unei mame

Cititoarea noastră Anișoara 
Scînteie, din Bîrlad, ne scrie „cu 
mare stringere de inimă și cu 
multă amărăciune" despre fiul 
său, Mihai Scînteie, în vîrstă de 
18 ani, care a plecat de-acasă 
prin luna mai și n-a mai dat 
nici un semn de viață. „Vă tri
mit și o fotografie a băiatului — 
ne sCrie ea — ca să vedeți și 
dv. cit e de chipeș, dar vă rog 
să mi-o înapoiați, că nu mai am 
alta așa de frumoasă, și nu e 
zi să nu mă uit la ea și să nu-mi 
dea lacrimile. De atîta dor de 
flăcăul meu, am făcut și niște 
versuri, cum m-am priceput, că 
poate le-o citi chiar el și s-o 
gindi la mama lui, care e bătrî- 
nă și bolnavă și Care-1 așteaptă 
să se întoarcă acasă". Pentru 
Mihai Scînteie — dar nu numai 
pentru el — reproducem întoc
mai versurile : „Băiețelul meu 
cel drag / Nu mi-ai mai călcat 
in prag / Și nu-mi scrii nici o 
scrisoare / Tare inima mă 
doare". Auzi, Mihăiță?

în spiritul măsurilor indicate de 
conducerea partidului, al prevederi
lor recentei Hotăriri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la organizarea cunoașterii, 
aplicării și controlul înfăptuirii hotă- 
rîrilor de partid și a legilor țării, lăr
girea și perfecționarea controlului ac
tivității economico-sociale și al înde
plinirii hotăririîor se înscrie pe agen
da de lucru a tuturor organelor șl 
organizațiilor de partid ca o com
ponentă esențială a muncii de con
ducere. Intr-un asemenea cadru se si
tuează și folosirea metodei controlu
lui complex, ca unul din mijloacele 
cele mai eficiente de îndrumare și, 
mai ales, de sprijinire concretă, ne
mijlocită a colectivelor controlate în 
îndeplinirea sarcinilor, în înlăturarea 
operativă a neajunsurilor. în însem
nările de față ne-am propus să evi
dențiem experiența cîștigată în a- 
ceastă direcție de Comitetul județean 
de partid Caraș-Severin.

Organizarea controlului complex 
presupune, implicit, constituirea u- 
nor colective complexe. în mod obli
gatoriu, acestea sînt conduse fie de 
un secretar, fie de un membru al bi
roului comitetului județean de par
tid, iar în componența lor intră acti
viști de partid, de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, diferiți 
specialiști. Trimiterea unor ase
menea colective — înscrisă în pla
nul semestrial unic de control — 
se face în raport cu obiectivele 
majore ale activității politice, eco
nomice și sociale, cu sarcinile reieși
te din hotăririle de partid, din legi 
și decrete, din programele naționale 
și prioritare de dezvoltare a unor 
ramuri, subramuri sau sectoare. De 
regulă, aceste colective lucrează pe 
baza unei tematici precise, detaliate, 
aprobate de secretariatul comitetu
lui județean de partid.

în cursul acestui an, controale 
complexe au avut loc la organizația 
orășenească de partid Oțelu Roșu, 
în numeroase comune : Buchin, 
Obreja, Ezeriș, Cornea, Șasea, To- 
pleț etc., la Combinatul siderurgic 
și Ia întreprinderea de construcții de 
mașini din Reșița, la exploatarea 
minieră „Banatul" din Oravița, în 
sectorul forestier, fiind analizată în
deplinirea sarcinilor în domeniul e- 
conomic și social, al muncii organi
zatorice de partid, al activității de 
propagandă și cultură.

Ni se pare demn de a fi relevat 
— pentru exemplificare — modul 
cum a lucrat colectivul de control 
complex care a analizat la Buchin, 
timp de peste o lună, activitatea 
comitetului comunal de partid și a 
consiliului popular. Reținem din

tematică obiectivele urmărite : cum 
este asigurată conducerea agricul
turii, mobilizarea tuturor forțelor la 
înfăptuirea programelor județene și 
comunale desprinse din sarcinile 
cincinalului ; cum se realizează 
dezvoltarea economico-socială și edi- 
litar-gospodărească ; ce forme și 
metode sînt folosite în vederea adîn- 
cirii continue a democrației, atra
gerii maselor la conducerea vieții 
economico-sociale — toate cu nume
roase subpuncte. în mod firesc, pro
blemele au fost cercetate prin pris
ma eforturilor depuse de comitetul 
comunal pentru îndeplinirea la un 
nivel mai înalt a rolului de conducă
tor politic, pentru perfecționarea sti
lului și metodelor muncii de partid 
în domeniul organizatoric, politico-

complexe — determinată de compo
nența largă a colectivelor, de compe
tența cadrelor pe care le includ — 
o constituie tocmai posibilitatea de 
a acționa eficient, de a soluționa pe 
loc un șir de probleme. Prin tot 
ceea ce au întreprins, tovarășii din 
colectivul de control au ajutat ne
mijlocit. practic comitetul de partid 
și consiliul popular în mobilizarea 
tuturor forțelor comunei la înfăptui
rea unor sarcini din agricultură, la 
recuperarea restanțelor în livrarea 
unor produse, la executarea unor noi 
lucrări pentru eliminarea excesului 
de umiditate, punîndu-se în valoare 
o suprafață de 25 de hectare. îndru
marea și ajutorul pe plan organiza
toric și politico-educativ — cu efecte 
neintîrziate în îndeplinirea sarcinilor

Din experiența Comitetului județean 
de partid Caraș-Severin

educativ, al conducerii organizațiilor 
de masă și obștești.

Pentru cuprinderea și aprofunda
rea tuturor laturilor activității, în 
funcție de specificul fiecăreia, colec
tivul complex a acționat practic pe 
subcolective. Acestea au contribuit' 
direct la pregătirea unor adunări ge
nerale în cooperativa agricolă, a 
unor adunări generale de partid și 
de U.T.C., a altora, de sindicat și de 
femei, a unor adunări populare. Par- 
ticipanții la control au asistat la in
struiri ; planurile unor organizații de 
bază au fost supuse unei aprecieri 
în colectiv, trăgîndu-se concluzii cu 
caracter general privind ridica
rea activității lor la un nivel 
mai înalt, ca, de altfel, și a 
muncii de întărire a rîndurilor a- 
cestor organizații ; comisiile pe 
probleme — care deveniseră în ulti
ma perioadă mai puțin active — au 
fost antrenate la efectuarea unor 
controale și analize. O atenție deose
bită a fost acordată folosirii mai efi
ciente a tuturor instrumentelor mun
cii politico-educative, membrii colec
tivului de control organizînd ei în
șiși expuneri însoțite de prezentarea 
unor planșe și grafice la cele trei 
cămine culturale din comună, aju- 
tînd la înnoirea propagandei vizuale, 
discutind cu foarte mulți locuitori, 
membri și nemembri de partid, con- 
sultîndu-se cu activul.

Este necesar să subliniem, de ase
menea, că una din caracteristicile 
cele mai importante ale controalelor

economice — nu au omis nici aspec
tele de ordin social : s-au adoptat 
pe loc măsuri pentru o mai bună 
aprovizionare a magazinelor, ca și a 
punctelor de lucru de la gurile de 
exploatare forestieră de pe raza co
munei, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de cazare în cabanele fores
tierilor, după cum s-au găsit soluții 
și pentru a li se asigura acestora 
primirea zilnică a ziarelor etc.

Eficiența controlului complex a 
sporit considerabil prin dezbaterea 
concluziilor desprinse chiar în co
mună, in prezența membrilor comi
tetului comunal de partid și ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular, a numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
deputați, cadre de conducere din 
cooperativa agricolă de producție 
și din celelalte unități economico- 
sociale, dâr mai cu seamă prin par
ticiparea membrilor secretariatului 
comitetului județean de partid. A 
fost adoptat un plan de măsuri 
pe probleme : economice ; agri
cole ; de aprovizionare și servire 
a populației ; edilitar-gospodăreșți ; 
de propagandă și cultural-educative ; 
organizatorice. Un activist al comite
tului județean de partid a rămas la 
fața locului să urmărească pas cu 
pas înfăptuirea a tot ceea ce s-a ho- 
tărit.

Aceeași metodologie de lucru a 
fost folosită, în linii mari, și de co
lectivul care a efectuat controlul 
complex la exploatarea minieră „Ba

natul" din Oravița, avînd drept temă 
„stilul și metodele de muncă folosite 
de comitetul de partid din întreprin
dere, de organizațiile de bază, de 
organizațiile de masă și de consiliul 
oamenilor muncii pentru conducerea 
activității politice, economice și so
ciale". Interesant este aici faptul că 
membrii colectivului de control nu 
și-au circumscris preocupările doar 
la sfera evident mai restrînsă a în
treprinderii, ci, căutînd cauzele 
unora din neajunsurile constatate, 
au stabilit și răspunderile ce reve
neau Comitetului orășenesc de par
tid Oravița. în consecință, prin pla
nul de măsuri adoptat — dezbătut și 
de data aceasta la exploatare, de 
față fiind secretarii comitetului ju
dețean — s-au stabilit sarcini pe 
eșaloane : la nivelul organizațiilor 
de partid din exploatare, al comi
tetului orășenesc de partid, al unor 
organisme județene.

în strînsă legătură cu extinderea 
metodei controalelor complexe ar fi 
de făcut o observație : chiar din pla
nul unic al comitetului județean de 
partid rezultă că se repetă unele din 
locurile unde urmează să fie efec
tuate controale pe domenii — orașe, 
comune sau întreprinderi.

— Fără îndoială — ne spunea to
varășul Iosif Stolojescu, secretar al 
comitetului județean de partid — 
prin aplicarea Hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la organizarea cunoașterii, 
aplicării și controlul înfăptuirii ho- 
tărîrilor de partid și a legilor țării, 
organizarea controalelor complexe, 
ca și a controalelor in general, se va 
perfecționa. în ce ne privește, avem 
în vedere, în primul rînd, evitarea 
și a acelor paralelisme sau suprapu
neri pe care nu le-am putut încă 
înlătura. De asemenea, ne vom stră
dui să asigurăm controalelor caracte
rul de continuitate necesar, incit să 
cuprindem intr-o perioadă de un an 
toate organizațiile de partid din ju
deț, după cum ne străduim să spo
rim eficiența controalelor printr-o 
mai susținută antrenare a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, a tu
turor membrilor colectivelor contro
late la înfăptuirea măsurilor hotă- 
rîte.

Sînt, fără îndoială, orientări care, 
adăugîndu-se experienței dobîndite 
pînă acum, vor face să crească atit 
calitatea și efectul concret al ac
țiunilor de control, cît mai ales rolul 
de conducător politic al organelor și 
organizațiilor de partid.

Marla BABOIAN 
Nicolae CATANA

Pregătiri pentru revelion
Oficiul județean de turism 

Iași, asemenea oficiilor similare 
din întreaga țară, se preocupă 
intens în aceste zile de organi
zarea revelionului. După cum 
ne informează tovarășul Petre 
Berică, la restaurantul hotelului 
„Unirea" și restaurantul „Iașiul" 
care s-a dat recent în folosință 
în complexul O.J.T. „Traian", 
la hanul „Trei sarmale" și mo
telul „Bucium" se fac pregătiri 
pentru a fi primite aproximativ 
1 000 de persoane. O.J.T.-Iași 
pregătește, de asemenea, hanul 
„Rărășoaia" din Hirlău pentru 
sărbătorirea revelionului.

Totodată, se fac pregătirile 
cuvenite și pentru organizarea 
unor excursii în ajunul revelio

nului și în zilele de 1 și 2 Ia
nuarie. Pentru amatorii de 
excursii la sfîrșit de an, O.J.T.- 
Iași a rezervat peste 600 Jocuri 
la hotelurile „Arcașul", din Su
ceava, „Ceahlăul", din Piatra 
Neamț, motelul „Plăieșul", din 
Tîrgu Neamț, ca și la motelurile 
de la Putna, Sovata, Cîmpulung 
Moldovenesc, Slănicul Moldovei 
și altele. Pentru excursioniștii 
care vor să petreacă revelionul 
în București, și după aceea să 
viziteze Valea Prahovei, Brașo
vul și Poiana Brașov, O.J.T.- 
Iași a reținut locuri la mai 
multe localuri bucureștene. La 
dispoziția acestora vor sta timp 
de 3—4 zile un grup de auto
care. (Manole Corcaci).

Cînd utilajele comerciale stau, 
se conservă... paguba

• ••

I Ca între... 
‘ neprieteni

I
După ce a lucrat un timp Ia 
cooperativa de consum din Stre- 
haia (Mehedinți), Nicolae Vul- 
cănescu s-a hotărît să plece în- 
Itr-o unitate din alt județ. Toc

mai cînd i se întocmeau actele 
de transfer, el și-a adus aminte 
că are un bun prieten, pe Vale- 
riu Diaconescu, funcționar la 

Isus-numita cooperativă. S-a în
ființat la acesta și i-a spus:

— Acu-i acu’, să te văd cum 
stai cu zicala „Prietenul la ne
voie se cunoaște". Am nevoie de 

Io nimica toată : să-mi faci o 
mică modificare in cartea de 
muncă, din care să rezulte că 

| am o vechime mai mare și o 
retribuție pe potrivă.

I
 „Prietenul" nu a rezistat ru

găminții, cu toate că știa prea 
bine că săvîrșește o ilegalitate. 
Acum li se întocmesc celor doi 
acte în toată regula. Legale.

| Cvartetul
I fals
I Patru tinere din orașul Turda I au poposit la Alba Iulia, 

chipurile ca „excursioniste".

I
 Tinerele „excursioniste" nu s-au 

dus nici la muzeu, nici la 
vreun monument istoric ori de 
artă din oraș. Au tras di
rect la hotelul ..Transilvania".

I
unde s-au instalat ca la ele 
acasă și au inceput să arunce 
ocheade spre bărbații singura
tici. Mai repede decit se aștep
tau cele patru voiajoare. pre- 

Izența lor in hotel a devenit in
dezirabilă. Cu atit mai virtos, 
cu cit s-a constatat că intențio
nau să ducă o viată parazitară. 
Drept urmare, la hotelul „Tran- 

Isilvania" s-a făcut... curățenie.
„Cvartetul" a fost transferat in
tr-un alt loc, cu un recepfioner 
mai sever, care le va tine sub 
supraveghere o bucată de timp.

I
 Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

La Direcția sanitară a județului 
Cluj se află o hartă eu rețeaua asis
tenței sanitare în mediul rural : 74 
dispensare comunale și 5 dispensare 
de întreprindere încadrate cu 177 de 
medici generaliști, pediatri și stoma
tologi, precum și cu numeroase cadre 
medii ; 76 puncte farmaceutice să
tești. Directorul direcției sanitare 
județene ne furnizează date revela
toare despre starea de sănătate în 
satele clujene. Date la care s-au 
adăugat altele. In timp ce l-am înso
țit, prin cîteva sate, pe medicul in
spector dr. Vasi
le Vlad, de la di
recția sanitară a 
județului.

...Ora 8 dimi
neața- Ne aflăm 
la dispensarul 
medical al comu
nei Bonțida. O clădire mai veche, dar 
bine întreținută, curată. Dispune de 
cabinete de medicină generală, pedia
trie, stomatologie și o sală de nașteri. 
Tot personalul medical este prezent la 
datorie. în cabinetul de medicină ge
nerală, la doctorița Valeria Tătaru se 
afla la consultație un tînăr muncitor 
de la stațiunea zootehnică. I se sta
bilește diagnosticul, se prescrie tra
tamentul. i se spune că va fi 
la domiciliu, apoi doctorița 
treabă :

— Cum stai cu
— Am rămas 

Știți, am avut 
frați...

— Știu. Dar la

și eu personal. De fapt, adeseori 
mergem la Pîglișa în brigadă comună 
— medică și cadre didactice — < 
nizînd și alte acțiuni.

Consemnăm faptul că aici se 
fășoară o amplă activitate de 1 
din partea personalului sanitar, 
comună sînt peste 100 
sînge. Grupa de prim-ajutor a ocupat 
locul întîi la un concurs județean. La 
căminul cultural, la stația de radio
amplificare, apărarea sănătății ocupă 
un Ioc important în cadrul progra
melor. Medicul-șef elogiază activita-

orga.
des- 

masă 
în 

donatori de

un bfitrînel plnă la poarta dispensa
rului. „Acum o lu'nă a făcut o hemo- 

•-ragie;'cerebrală. Desigur, era indica
tă internarea sa în spitalul de ur
gență. Dar în starea în care 
se afla riscam să-l pierdem pe drum. 
L-am internat, să zic așa, la domi
ciliu, am mers zilnic de cîteva ori la 
el, l-am aplicat un tratament forte și 
Iată-1 acum pe picioare".

Poposim pentru început într-o în
căpere pe pereții căreia se află gra
fice cu starea de 
lației din comună,

----------------- ----------------------------------------------- ------- - ............................................ ........-   ! ..... ! I     -

In vizită la dispensare din satele

vizitat
11 în-

școala ?
numai cu 6
greutăți, sîntem 9

elase.

„Scînteii" ______________ I

19 ani n-ai nici o 
scuză. Apucă-te virtos de carte și să 
treci și de zece clase. Bine ?

— Bine, tovarășa doctor. Doar 
v-am promis...-

Venind în interes de serviciu, me
dicul inspector controlează trusele, 
stocul de medicamente, se uită in re
gistre, stă de vorbă cu bolnavii, iar 
bolnavii se arată mulțumiți de modul 
cum sînt tratați. Apoi, controlează 
modul în care se fac deplasările in 
satele comunei, la colectivitățile șco
lare. la fermele zootehnice. Se consta
tă că, de cînd a fost introdusă apa 
potabilă în Bonțida și Răscruci, s-a 
îmbunătățit simțitor starea de sănă
tate a populației. De asemenea, acti
vitatea educativă cu tinerele mame, 
conferințele ținute în școli și la că
minul cultural, precum și cursurile 
sanitare au o influență binefăcătoare. 
Se raportează medicului inspector că 
au fost aplicate și cîteva sancțiuni 
celor care nesocotesc normele de igie
nă, printre care și gestionarului de la 
braseria din Răscruci, pentru păs
trarea și manipularea necorespunză
toare a alimentelor, dar a fost „iertat 
cu ușurință" de către centrul jude
țean antiepidemic, 
cheie 
unde 
clară 
gului 
medicii se deplasează mai rar în sa
tul Ceasta, greu accesibil mijloace
lor de transport. Se propune prima
rului ca aceste deplasări să se facă 
în comun cu oamenii de la primărie, 
ceea ce ar avea o eficiență mai mare, 
iar atunci cînd se ivesc urgențe, me
dicii să fie sprijiniți pentru interven
ții. „Aveți dreptate — spune prima
rul. Vom face un plan comun de ac
tivități. De fapt, să știți că și în pre
zent medicii noștri participă în co
mun cu cadrele didactice la activități 
educative, in brigăzi științifice, la alte 
acțiuni ale obștii".

...Comuna Dăbîca. Medicul-șef al 
comunei consulta un septuagenar.

— Ce noutăți ? — întreabă medicul 
inspector.

— Avem una cu satul Pîglișa. 
Pînă nu de mult eram îngrijorați 
că apăruseră cazuri de hepatită epi
demică. I-am găsit leacul. I-am con
vins pe cetățeni să nu mai apeleze 
pentru injecții la serviciile unui 
fost sanitar, care nici măcar nu-șr 
dezinfecta seringa. Acum avem aco
lo un punct sanitar cu un cadru me
diu, iar o dată pe săptămînă mă duc

Controlul se in
ia consiliul popular al comunei, 
primarul Traian Deac se de- 
mulțumit de activitatea între- 
personal sanitar, cu o rezervă :

ene
tea primarului comunei, care sprijină 
eforturile personalului sanitar de ige- 
nizare a comunei.

...Dispensarul din Iclod. Fiind am
plasat pe șoseaua națională, cu mare 
trafic rutier, medicul inspector con
trolează mai întîi trusele cu medica
mente și instrumente, sondează cu
noștințele personalului în materie de 
prim-ajutor. Aflăm că doctorița Elvi
ra Lazăr lucrează de 9 ani în i ' 
scripțle, cunoaște pe fiecare 
în parte, îi vizitează des la 
ciliu.

...La dispensarul nou din < 
Unguraș, medicul inspector a 
vit ceva mai mult. Satele 
sint mai izolate, mai greu accesibile. 
Dispensarul e un model de ordine 
și curățenie. Cei trei medici și șase 
cadre medii și-au organizat astfel 
programul de lucru incit să se asi
gure asistentă medicală calificată și 
după-amiază, pentru ca de ea să be
neficieze și cei care vin de la lucru. 
La sosirea noastră, medicul-șef al 
circumscripției, dr. Miiller, conducea

(Urmare din pag. I)

șl

sănătate a popu- 
cu deplasările pe 
teren, cu vizitele 
bolnavilor la do
miciliu. Munca 
de educație sani
tară este și aici 
un mijloc efici
ent de prevenire 
și combatere a 
diapozitivele sînt

circum- 
pacient 
domi-

comuna 
zăbo- 

comunei

întreprindefilor și instituțiilor, ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

în urma verificării și rezolvării u- 
nor sesizări, de pildă, s-au luat mă
suri ca la întreprinderea „Electro
motor" din Timișoara aprovizionarea 
cu materii prime să se facă in mod 
ritmic : s-au înlăturat neajunsurile 
în ce privește organizarea, normarea 
și disciplina muncii la întreprinderea 
de industrie locală Hunedoara ; s-a 
intervenit pentru crearea unui cli
mat de muncă sănătos și îmbunătă
țirea substanțială a muncii de partid 
în cadrul întreprinderii județene de 
industrie locală Argeș etc. ; consilii
le populare județene Prahova. Olt, 
Vîlcea au acționat pentru mai buna 
gospodărire și aprovizionare cu 
mărfuri a localităților, asigurarea u- 
nor condiții optime asistenței sani
tare a populației etc.

Viața demonstrează o dată în plus 
profundul adevăr subliniat în Hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R. că. atunci cind 
găsesc o soluționare corespunzătoare, 
scrisorile, sesizările, audiențele oame
nilor muncii au o deosebită eficien
ță practică, reprezentînd o 
tă forță de dinamizare a 
pe toate tărîmurile.

Trebuie spus însă că nu
ganele și organizațiile de partid, nu 
toate instituțiile au trecut la aplica
rea prevederilor Hotărîrii cu ener
gia și strictețea necesare : nu s-a 
înțeles pretutindeni că se impune 
realizarea unei cotituri în această 
privință. Continuă practica de a da 
răspunsuri formale, incomnlete, eva
zive, cu mari întirzieri nejustificate, 
de a „pasa" scrisorile spre rezolvare 
din treaptă în treaptă și. fapt si 
mai grav, cîteodată, chiar celor cri-

importan- 
activității

toate or-

bolilor. Filmele .
adesea folosite pentru ilustrarea ex
punerilor. Controlul efectuat de me
dicul inspector la cele patru circum
scripții medicale sătești a scos la ivea
lă și cîteva mici neajunsuri de strictă 
specialitate, pe care nu le-am reținut. 
Totuși trebuie semnalat faptul că 
fructuoasa activitate medicală săteas
că. desfășurată cu pasiune, de un 
personal medical pregătit nu este 
continuată și după-amiaza, mulți 
dintre medici fiind navetiști. Aceas
ta îi împiedică să organizeze munca 
de asistentă de specialitate în tot 
cursul zilei, lăsînd-o pe seama per
sonalului mediul Merită studiată tn 
acest seris experiența circumscripției 
din comuna Unguraș. E o sugestie 
valabilă — credem — nu numai 
pentru circumscripțiile medicale să
tești din județul Cluj.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

„Luna cadourilor"
Ca în fiecare an, în luna de

cembrie în magazinele comerțu
lui de stat se organizează „Luna 
cadourilor". Ele au fost aprovi
zionate cu diferite produse ce 
pot constitui cadouri agreabile. 
Bunăoară, magazinele și raioa
nele de confecții, încălțăminte, 
galanterie și marochinărie dis
pun de un larg sortiment de țe
sături, confecții, tricotaje, blă
nuri, lenjerie, pălării, fulare, 
mănuși, cravate și alte articole 
vestimentare, care depășesc cu 
peste 13 la sută pe cele din anul 
trecut. Pentru a veni în sprijinul 
cumpărătorilor, unitățile comer
ciale organizează In această pe
rioadă raioane specializate, ex
poziții cu vînzare, parăzi ale 
modei, extind formele rapide 
de vînzare.

înțelege, asemenea practici 
că întirzie înlăturarea nea-

ticați. Se 
nu numai 
junsurilor. ci au grave consecințe în 
viața unităților respective, contrave
nind, totodată, spiritului și prevede
rilor Hotărîrii Comitetului Centra] 
al partidului. în unele locuri nu se 
acționează cu suficientă perseverență 
pentru a se traduce în practică pre
vederile hotărîrii ce indică să se 
analizeze periodic activitatea de re
zolvare a scrisorilor, militîndu-se 
pentru creșterea răspunderii cadrelor

cum sînt rezolvate propunerile, 
zările și cererile cetățenilor în 
unitățile economico-sociale, 
terea atitudinilor birocratice 
luționarea acestora constituie înda
toriri de bază ale organelor de partid, 
ale conducerilor organelor de stat și 
organizațiilor de masă și obștești. 
Trebuie să se înțeleagă bine răspun
derea, instituită prin hotărîre, pen
tru primii secretari și secretarii or
ganelor și organizațiilor de partid, 
miniștri, conducători de întreprinderi,

Scrisorile

sesi- 
toate 

comba- 
în so-

de conducere față de problemele se
sizate, față de părerile critice venite 
din mase, să se dezbată in adunările 
generale, in colectivele de muncă, con
cluziile rezultate din cercetarea sesi
zărilor cu conținut mai important, in 
vederea dezvoltării opiniei de masă 
împotriva manifestărilor ce contra
vin disciplinei de partid și de stat, 
obligațiilor profesionale, normelor 
de conviețuire în familie și societate. 
Este necesar să se înțeleagă că in
trarea în vigoare a hotărîrii trebuia 
să fie imediată, să nu se admită nici 
un fel de tergiversări ori să se aș
tepte semnale deosebite pentru a se 
trece Ia înfăptuirea măsurilor pre
văzute. Aceasta impune ca hotărârii 
să i se acorde atenția cuvenită.

Urmărirea permanentă a modului

instituții și organizații de masă șl 
obștești de a conduce tn mod nemij
locit activitatea de rezolvare a pro
blemelor ridicate in scrisori. Este 
necesar, totodată, să se acționeze cu 
mai multă fermitate, in toate unită
țile și sectoarele de muncă pentru 
traducerea în viață a măsurilor de 
ordin politico-educativ și organizato
ric cuprinse în hotărîre, in vederea 
ridicării calitative a sesizărilor cetă
țenilor. Se cuvine înțeles cu limpe
zime că înlăturarea operativă, fermă 
a tuturor neajunsurilor ce mai per
sistă in acest domeniu constituie un 
important imperativ al mersului 
nostru înainte, ai îmbunătățirii în
tregii activități de partid, al perfec
ționării sistemului democrației noas
tre socialiste.

Respectarea riguroasă a termene-

Rețeaua comercială ploieșteană este 
dotată cu tehnică multifuncțională, 
de mare utilitate pentru practicarea 
unui comerț modern, civilizat. In 
prezent. în toate unitățile de ali
mentație publică, în magazinele ali
mentare, în cele de fructe și legume, 
în laboratoare și cofetării, depozite 
și stații de ambalare există conge
latoare, vitrine frigorifice, roboți de 
bucătărie, utilaje de ridicat și sti
vuit, de transportat mărfuri etc. Cum 
sint utilizate toate aceste agregate și 
utilaje, cu o valoare de multe mili
oane de lei 7

De la început se cuvine să arătăm 
că utilizarea zestrei tehnice comer
ciale în întregime și în mod eficient 
este o chestiune care ține. In pri
mul rînd, de spiritul gospodăresc. Ce 
altceva ne poate arăta faptul că la 
complexul de a- 
limentație publică 
„Berbec" toate u- 
tilajele din bucă
tărie, din maga
zie și laborator 
funcționează ire
proșabil, că aici 
se cunosc și se pun în practică 
toate -calitățile funcționale ale fie
cărei mașini sau agregat în par
te ? O situație similară — care-1 
recomandă pe bunul gospodar — 
am întîlnit și la laboratorul de 
cofetărie „Nord" (responsabil Tu
dor Stoica), unde o mare parte din 
operațiile de lucru se realizează au
tomatizat și mecanizat. Colectivul 
complexului „Prahova" se înscrie și 
el pe lista celor care utilizează cu 
bune rezultate instalațiile din dotare, 
în schimb, în alte unități vizitate am 
constatat o slabă preocupare, pe a- 
locuri chiar dezinteres în folosirea 
lor. La complexul alimentar din 
vestul orașului Ploiești (responsabil 
Ion Dinu) deschidem congelatorul și 
consultăm termometrul : plus 7 grade.

— Nu știu ce să-i mai fac — se 
lamentează el. în loc să se răceas
că. se încălzește.

Ne uităm mai bine și observăm că 
gheața de pe agregatul de răcire a 
ajuns de două palme grosime. A- 
tunci, de ce se mai lamentează res
ponsabilul că n-are ce să-i mai 
facă ? Are : să-i curețe gheața, să-l 
îngrijească. Dar el nu se îngrijește 
nici măcar de vitrinele frigorifice. 
Nu le dezgheață decit la cîteva săp- 
tămîni o dată... Astfel de neglijențe 
se soldează cu deprecierea unor 
produse alimentare și cu consum

I inutil de energie electrică. O situa-

D 0 [] E iî E
lor, rezolvarea cu receptivitate și so
licitudine, cu înaltă probitate profe
sională, in spiritul hotăririîor parti
dului și legilor statului, a sesizărilor 
reprezintă sarcini de partid, de mare 
importantă, in munca de zi cu zi a 
fiecărui lucrător. Legat de aceste 
imperative se impune — așa cum 
de altfel se subliniază cu claritate și 
în hotărîre — întărirea controlului 
de partid în acest domeniu, creșterea 
gradului de răspundere partinică și 
civică pe care o solicită această ac
tivitate.

întărirea spiritului de răspunde
re al tuturor lucrătorilor din orga
nele de partid, de stat și ob
ștești fată de scrisori — aceste 
prețioase semnale ale opiniei publice 
socialiste, conjugate cu mășuri de 
creștere a competentei și pregătirii 
lor politice și profesionale — sînt ce
rințe stringente care să garanteze 
înfăptuirea neabătută a prevederilor 
hotărîrii cu privire Ia solutionarea 
scrisorilor.

Așa cum reiese din multitudinea 
de fapte ce ne stau la indemînă, 
pretutindeni unde organele de partid 
și de stat manifestă înțelegere și re
ceptivitate față de propunerile și 
sesizările oamenilor muncii se obțin 
progrese, sint înlăturate carențe sau 
abuzuri, crește participarea cetă
țenilor Ia soluționarea problemelor 
vieții publice, sporesc autoritatea 
și prestigiul organizațiilor de partid. 
De perfecționarea activității de re
zolvare a scrisorilor și sesizărilor 
oamenilor muncii depinde in mă
sură însemnată întărirea conti
nuă a rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid in 
marea operă de înfăptuire a sarcini
lor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
de edificare a socialismului multila
teral dezvoltat pe pămintul României.

Raid-anchetă prin unități 
din Ploiești

ție asemănătoare am întîlnit șl la 
unitatea C.L.F. nr. 36, unde dulapu
rile frigorifice funcționau In... gol. 
De altfel, trebuie spus că în mai 
multe unități de legume și fructe 
zac nefolosite — unele de luni și ani 
de zile ! — numeroase vitrine frigo
rifice, instalații și utilaje care costă 
bani grei.

O situație necorespunzătoare am 
întîlnit și la magazinul „BIG" din 
zona Gării de sud a Ploieștiului. Aici 
— după cum ne spunea responsabi
lul Branț Ionescu (și cum am văzut 
și noi) — două mari vitrine frigorifice 
cu marca „FRIGOCOM" nu func
ționează chiar de la instalarea lor. 
Și au fost instalate de un an >de 
zile l Dar nici fabrica producătoare, 
nici beneficiarul nu s-au gîndit 
pînă acum că ar trebui să le facă 

să funcționeze. 
Zeci de mii de 
lei aruncați în 
vînt !

Stăm de vorbă 
cu directorul în
treprinderii de 
reparat utilaj co

mercial din Ploiești, Alexandru Leon- 
te, care ne spune: „Nu numai vitri
nele frigorifice pe care le-ați văzut la 
„BIG" nu funcționează. Unele dintre, 
ele stau de pomană exclusiv datorită 
exploatării incorecte de către lucrăto
rii din comerț. în cele mai dese ca
zuri. cînd se arde o siguranță sau 
trebuie înlocuită o piesă, din cauza 
nepriceperii și lipsei de interes. lu
crătorii din respectivele unități pre
feră să nu mai folosească utilajele 
respective, decît să ne ceară ajuto
rul. Ba, mai mult : deși există gra
fice întocmite pentru reparații capi
tale sau revizii tehnice, multe din 
unitățile întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentația publică Plo
iești nu ne trimit la termenele sta
bilite utilajele la reparat, folosin- 
du-le nerațional".

Ce ne-a spus tovarășul director de 
la I.R.U.C. Ploiești este adevărat. 
Dar tot atit de adevărat este că tre
buie mai multă ordine și disciplină 
chiar în propria casă. Pentru că 
unele utilaje nu funcționează și din 
cauză că oamenii din echipele de în
treținere nu acționează prompt și 
calificat, pentru că uneori repara
țiile sînt de slabă calitate sau făcute 
cu întîrziere.

La încheierea raidului am înfăți
șat constatările noastre tovarășului 
Ionel Miclăuș, directorul Direcției 
comerciale județene Prahova, care 
ne-a spus : „într-adevăr, există ne
ajunsuri serioase atit în întreține
rea, cît și în folosirea utilajelor co
merciale în Ploiești. In ce ne pri
vește, vom analiza această situație 
nesatisfăcătoare și vom căuta să 
luăm măsurile cele mai potrivite. 
De un real ajutor ne vor fi suges
tiile și sesizările făcute și în această 
privință de către echipele de con
trol obștesc și inspecția de speciali
tate, astfel îneît și în comerț — așa 
cum se cere în industrie, în întreaga 
economie — toate utilajele, agregate
le și instalațiile de care dispunem 
să fie folosite în mod chibzuit, efi
cient.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Pregătiri pentru 
„sezonul alb"

La Reghin, secția de articole spor
tive a întreprinderii de prelucrare a 
lemnului s-a pregătit intens pentru 
„sezonul alb". Pentru eonii și tineret 
se fabrică schiurile „Pitic". „Ceah
lăul". „Combier". „Turist" și „Super". 
Ele se remarcă prin coloritul viu și 
prin prelucrare superioară, ceea ce 
înlătură cerințele unei întrețineri 
deosebite. Schiurilor de perfor
mantă „Topaz" și „Rubin", ca și celor 
care poartă marca „Național" și „Pos
tăvarul" li s-au adus modificări de 
construcție, mărindu-li-se elasticita
tea și rezistența. Majoritatea schiu
rilor au suprafața de alunecare aco
perită cu fibră din sticlă combinată 
cu polimeri, ceea ce le conferă cali
tăți mult apreciate. (Cornel Pogă- 
ceanu).



SCINTEIA — miercuri 15 decembrie 1976 PAGINA 3

Materia primă a producției 
-„materia primă" a creșterii 

bunăstării poporului 
„In fabrica noastră de mobilă 

nu se pierde nici... rumegușul!“
„Un fag matur produpe în fiecare 

oră 1,7 kg de oxigen — cantitate ne
cesară pentru 64 de oameni și pre
lucrează 2,35 kg de bioxid de carbon, 
purificind 4 800 mc aer. Să protejăm 
deci pădurile, să consumăm cit mai 
rațional lemnul în activitatea de pro
ducție !“. Este un îndemn la econo
misirea masei lemnoase, la valorifi
carea sa superioară, care poate fi ci
tit pe un mare panou amplasat chiar 
la intrarea Combinatului de prelu
crare a lemnului din Comănești. Ce 
ecou are în conștiința muncitorilor 
fi specialiștilor acest îndemn ?

în unitatea noastră s-a aplicat un 
program concret de acțiune ce a vi
zat, în esență, folosirea integrală a 
tuturor resurselor de materii prime, 
din lemn — ne-a spus, la început, 
ing. Gheorghe Enache, directorul 
combinatului. Practic, am ajuns să 
lucrăm fără deșeuri, întrucît pînă și 
rumegușul este utilizat la fabricarea 
plăcilor fibrolemnoase. Deși avem 
realizări bune, to
tuși, în lumina 
sarcinilor trasate 
la recenta plena
ră a C.C. al 
P.C.R., trebuie să 
facem mai mult 
pentru valorifica
rea superioară a 
masei lemnoase.
De aceea, am trecut la reanalizarea 
programului la care m-am referit și 
la completarea cu măsuri noi, care 
să determine încadrarea în normele 
de consum pentru 1977 și să asigure 
reducerea consumului de lemn’ în 
proporțiile stabilite pe întregul cin
cinal.

— în legătură cu programul nou, 
îmbunătățit, de valorificare a masei 
lemnoase, se cuvin, cred, făcute două 
precizări — a ținut să adauge ing. 
Nicolae Borșoș, șeful biroului de 
programare, pregătire și urmărire a 
producției. 1) O serie de măsuri se 
aplică chiar din această lună și își 
vor dovedi efectele în bilanțul acti
vității perioadei în care ne aflăm, 
între aceste măsuri m-aș referi, de 
pildă. Ia utilizarea mai bună a che
restelei prin croirea rațională, evita
rea supradimensionării unor repere și 
reducerea pierderilor tehnologice ; 
de asemenea, am asigurat, unele 
stocuri de semifabricate corespunză
tor structurii producției ce urmează 
să o realizăm. 2). Așa cum nici nor
mele de consum nu trebuie conside
rate decît sarcini minimale, orice e- 
conomii suplimentare fiind bineveni
te, nici programul nu este definitiv, 
ci el va fi completat permanent cu 
noi măsuri. în acest sens, în combi
nat s-a lansat o adevărată acțiune 
de inventariere, la toate locurile de 
muncă, a ideilor valoroase.

— Ați precizat că unele efecte se 
vor obține încă în această lună. Ce 
rezultate scontați să înregistrați ?

— Valoarea unui metru cub de 
lemn consumat în unitatea noastră 
va fi. la sfîrșitul acestui an, cu circa 
50 Ia sută mai mare decît în 1971. 
în aceeași perioadă, producția crește 
cu 40 la sută, folosindu-se numai cu 
10 la sută mai multă masă lemnoasă. 
Firește, la obținerea unor asemenea 
realizări își aduc contribuția atît mă
surile aplicate în ultima vreme, cît 
și altele mai vechi. Din punct de ve
dere al valorificării masei lemnoase, 
Ia unele sortimente. — cele mai mul
te, de altfel — atingem în această 
perioadă parametrii prevăzuți pen
tru anul viitor.

La Combinatul 
de prelucrare 

a lemnului Comănești

In camera de comandâ a hidrocentralei Porțile de Fier
Foto: I. Lazăr

La fața locului, în secții și ateliere, 
urmărim modul în care se acționează 
pentru buna gospodărire a masei 
lemnoase. Aflăm că în combinat se 
aplică o inițiativă intitulată „Din 
aceeași cantitate de materie primă, 
mai multe produse finite". Pentru 
fiecare sector de fabricație sînt pre
cizate direcțiile de acțiune, criteriile 
de evidențiere a rezultatelor. Comi
tetul de partid a stabilit ca obiecti
vele acestei inițiative, modul său de 
aplicare să fie discutate cu fiecare 
angajat în parte, fie el specialist sau 
muncitor. Contribuția creatoare < a 
oamenilor din producție și din com
partimentul de concepție la econo
misirea lemnului a fost foarte im
portantă. Astfel, inginerul Mircea 
Apostol, de la fabrica de mobilă, a 
venit cu ideea combinării diferitelor 
repere de dimensiuni mici în pro
ducția de scaune, ceea ce a redus 
considerabil consumul de lemn.

La sectorul croit-curbătorie, ne 
atrage atenția o 
pancartă afișată 
la loc vizibil pe 
care scrie : „Re- 
ducînd cu 2 la 
sută consumul de 
cherestea se pot 
obține peste plan 
2 400 de scaune". 
Totuși, aici se 

consumă multă cherestea, deoarece 
unele repere nu sînt executate cores
punzător și sînt retrase de pe fluxul 
tehnologic.

— Reperele necorespunzătoare nu 
se pierd, ele sînt trimise la tocător 
și de aici merg la fabrica de P.A.L. 
— ne explică maistrul Cornel Bur- 
lacu. Sînt desigur și unele imperfec
țiuni ale tehnologiei. Pentru a re
media asemenea neajunsuri s-au- în
locuit șabloanele vechi cu altele noi, 
iar la mașinile de curbat rame, împre
ună cu maistrul mecanic Toma Pă- 
dureanu. am imaginat și construit 
un dispozitiv de strîngere cu piston, 
în locul strîngerii manuale. în acest 
fel „cîștigăm" 10—12 rame pe zi, care 
sînt confecționate din aceeași canti
tate de materie primă. Totul depin
de însă în cele din urmă de oameni, 
de disciplina în care se lucrează.

Intr-un alt sector al întreprinderii, 
fabrica de placaj, în holul spre ves
tiare se află o vitrină cu produse 
care nu întrunesc exigențele de ca
litate. Pe fiecare foaie de placaj re- 
butată stă scris mare, cu cretă, nume
le persoanei răspunzătoare.

— Este foarte utilă această critică 
pe viu, ne spune laboranta Valerica 
Colcoș, secretara comitetului de 
partid al fabricii. Cel care își gă
sește într-o zi numele pe o foaie de 
placaj pusă în „vitrină" nu mai gre
șește a doua oară. Mai ales că tova
rășii de muncă organizează pe loc o 
discuție asupra cauzelor acestor stări 
de lucruri. în același timp, eviden
țiem pe cei care au inițiative și re
zultate bune, ca, de pildă, muncitorii 
Alexandru Corcaci, Nicolae Dobres- 
cu și Viorica Apostolescu.

Asemenea preocupări există și In 
celelalte fabrici. O deosebită atenție 
se acordă valorificării cît mai judi
cioase a deșeurilor. Au fost execu
tate prin autoutilare opt tocătoare de 
lemn, s-a organizat colectarea și sor
tarea deșeurilor rezultate pe fluxul 
tehnologic. Practic, în anul viitor nu 
vor mai fi vîndute deșeuri peptru a 
fi arse. Mai mult, se întreprind cer
cetări intense pentru valorificarea 
pînă și a prafului de lemn și a cojii 
de pe arbori.

Corneliu CARLAN

Intr-una din noile hale ale întreprinderii textile „Moldova" din Botoșani

Păstrarea porumbului 
cu cea mai mare grija

SPECIALIȘTII RECOMANDĂ:
• Verificarea zilnică, atentă a tuturor locu

rilor de depozitare
• Prefirarea și înlăturarea știuleților de- 

preciați
• Transportarea ultimelor cantități în ma

gazii și pătule

Rezultate, experiențe, precizări din

CU PLĂNUI ANUAL ÎNDEPLINIT
BOTOȘANI: Cu 20 de zile în avans

• Ritmul de creștere a producției indus
triale înregistrat în acest an - 25 la sută;

• Pînă la sfîrșitul anului se va realiza o 
producție suplimentară de 160 milioane 
lei;

• însemnate economii de materii prime, 
materiale, energie și combustibil.

Sîmbătă, 11 decembrie, printr-o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Botoșani al P.C.R. a anun
țat îndeplinirea planului anual la 
producția industrială pe ansamblul 
județului. Este un succes deosebit, 
pe care comuniștii, oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri l-au ra
portat cu mîndrie conducerii par
tidului, județul Botoșani fiind pri
mul dintre județele țării care reali
zează producția industrială planifi
cată pe anul 1976.

Poate apărea surprinzător ca într-un 
județ cu o industrie tînără, în plină 
dezvoltare, a cărei producție trebuie 
să crească în acest cincinal de peste 
trei ori, cu numeroase colective de 
muncă a căror medie de vîrstă nu 
depășește adesea 22 de ani, să fie ob
ținut un asemenea succes. Reamin
tim insă că în acest județ am con
semnat constant, în ultimii ani, re
zultate deosebite în realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și angaja
mentelor. în cincinalul precedent, de 
pildă, botoșănenii au ocupat locul I 
în marea întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea înainte de termen a cin
cinalului 1971—1975, fiind distinși cu 
ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. Iată că acum co
lectivele industriale din această parte 
a tării sînt din nou îh fruntea în
trecerii. Cum se explică succesele din

Și în întreprinderile agricole de stat

Concentrarea și specializarea producției 
duc la rezultate economice superioare
Experiența unui mare număr de 

Întreprinderi agricole de stat — prin
tre care se numără și cea de la Prej- 
mer — demonstrează că îmbinarea 
rațională a ramurilor de producție, 
adincirea procesului de integrare 
permit desfășurarea unei activități 
cu rezultate economice și finan
ciare superioare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru 
făcute în întreprinderea noastră, a 
apreciat modul în care a fost reali
zată integrarea producției, preocupa
rea de a diversifica activitatea în do
meniul zootehniei. Aplicînd indica
țiile prețioase date de secretarul ge
neral al partidului privind adincirea 
acestui proces, I.A.S. Prejmer a obți
nut rezultate superioare. în rîndurile 
care urmează mă voi referi la modul 
cum a acționat colectivul nostru în 
această direcție.

După cum se știe, industrializarea 
agriculturii este legată nemijlocit de 
concentrarea și specializarea continuă 
a producției. Cu ani în urmă, ca in 
multe alte unități agricole din cîmpia 
Bîrsei, producția I.A.S. Prejmer era 
foarte diversificată. Pentru a se asi
gura un grad de rentabilitate cît mai 
ridicat, a fost acordată o mare atenție 
concentrării și specializării produc
ției, trecerii de la fermele mixte la 
cele specializate, capabile să valori
fice cit mai intens pămîntul. baza 
tehnico-materială, să asigure folosi
rea deplină a forței de muncă.

In sectorul vegetal au fost create 
4 ferme, dintre care 3 sînt speciali
zate în cultura cartofului de sămînță, 
orzoaicei și a furajelor. De subliniat 
că întreprinderea noastră se numără 

1976 ? Iată un succint răspuns pri
mit din partea tovarășului Dumitru 
Breabăn, secretar al comitetului ju
dețean de partid :

— Sarcinile din primul an al cin
cinalului fiind din vreme cunoscute, 
în amănunt, s-a putut asigura, în 
fiecare întreprindere din județ, o 
bună pregătire a producției — de la 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, pînă la calificarea forței 
de muncă necesare — așa incit, încă 
din primele zile de muncă din 1976, 
s-au înregistrat depășiri ale planu
lui de producție. Urmărirea sistema
tică a activității din fiecare unitate 
de către comitetul județean de partid, 
cunoașterea și rezolvarea operativă a 
tuturor problemelor apărute au de
terminat sporirea constantă a avan
sului cîștigat, care a ajuns, în fi
nal, la 20 de zile. O cifră sintetică 
vine să ilustreze eforturile, hărnicia, 
dăruirea în muncă a tuturor colec
tivelor. din unitățile județului. Rit
mul de creștere a producției indus
triale înregistrat în 1976, față de 1975, 
este de 25 la sută, ritm cu mult su
perior celui planificat.

Prin îndeplinirea sarcinilor anuale 
de plan cu 20 de zile înainte de ter
men, industria, județului va realiza 
pînă la finele lunii decembrie o pro
ducție suplimentară de cel puțin 160 
milioane lei. Succesele obținute 
slnt cu atît mai valoroase, cu 

printre cele mai mari unități din țară 
care cultivă cartofi de sâmință. 
Aplicarea tehnologiilor moderne a 
permis să se obțină. în medie, 32 
tone cartofi de sămînță la hectar de 
pe o suprafață de peste 750 ha, rea- 
lizindu-se un venit mediu de peste 
30 000 lei la hectar. La unele ferme, 
acest venit a fost de 35 000—36 000 lei 
la hectar. Recolte mari au fost obținu
te și la alte culturi : 4 400 kg orzoaică 
pe 1 200 hectare, 60 000 kg porumb 

— Din experiența I.A.S. Prejmer, județul Brașov —

siloz și peste 100 000 kg sfeclă fura
jeră. Concentrarea și specializarea 
producției au permis creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor, 
ceea ce face ca și sub acest aspect 
munca să capete un pronunțat ca
racter industrial.

Zootehnia are o pondere egală cu 
cea a sectorului vegetal. în cele 8 
ferme există 8 000 taurine, din care 
aproape jumătate sînt vaci cu lapte, 
în vederea ameliorării efectivelor de 
animale au fost create 3 ferme de 
selecție, care asigură material de re
producție atît pentru unitatea noastră, 
cit și pentru alte unități agricole. îm
bunătățirea tehnologiilor aplicate și 
extinderea mecanizării lucrărilor au 
accentuat caracterul de activitate in
dustrială. Efectul acestor măsuri iși 
găsește concretizarea în obținerea a 
3 500 litri de fiecare vacă. Sporul de 
creștere în greutate Ia porci este de 

cît vizează nu numai creșterile can
titative, ci și cele calitative. Bună
oară, cheltuielile totale planificate la 
1 000 de lei producție-marfă au fost 
diminuate substanțial prin economi
sirea a 500 tone metal, 3 000 tone com
bustibil convențional, 500 MWh e- 
nergie electrică.

Experiența înaintată, ideile nova
toare, entuziasmul, spiritul de buni 
gospodari ale oamenilor muncii din 
industria botoșăneană sînt clar ex
primate de inițiativele născute și 
cristalizate în întrecerea socialistă. 
„Nici un centimetru de țesătură iro
sit". Ia întreprinderea de confecții, 
„Zilnic, de la fiecare război — trei 
metri de țesătură peste plan", la 
întreprinderea textilă „Moldova", 
„Să lucrăm o zi pe lună cu metal 
economisit", la întreprinderea me
canică pentru industria alimentară 
și agricultură din Botoșani, „Fie
care cadru tehnic să rezolve lunar 
o problemă de concepție", la între
prinderea de corpuri de iluminat din 
Dorohoi — constituie doar eîteva din 
inițiativele care, prin conținutul lor, 
ilustrează dorința permanentă de 
autodepășire a muncitorilor botoșă- 
neni, hotărîrea lor de a fructifica tot 
mai intens rezervele de creștere a 
producției, de ridicare a eficienței e- 
conomice.

Acum, după ce o primă ștachetă a 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice a fost trecută, oamenii din in
dustria județului privesc cu răspun
dere spre sarcinile ce le revin în a- 
nul viitor. Și acestea nu sînt ușoare, 
simplu de realizat. O creștere a pro
ducției industriale cu 15 la sută, față 
de acest an, o sporire a productivi
tății muncii cu 10 la sută, intrarea 
în funcțiune a noi unități și capaci
tăți industriale sînt obiective pentru 
a căror îndeplinire exemplară se fac 
riguroase pregătiri.

Eufim NAZARIE 
Dan CONSTANTIN

700 grame pe zi. Dacă în urmă cu 10 
ani. întreprinderea noastră producea 
20 000 hl lapte pe an, datorită creș
terii efectivelor și sporirii calității 
lor s-a ajuns la o cantitate de peste 
100 000 hectolitri pe an. Trebuie a- 
mintit, de asemenea, că întreprinde
rea noastră a organizat o crescătorie 
de nurci pentru blană cu o capaci
tate de 30 000 capete, are întinse ia
zuri pentru păstrăvi.

Prelucrarea în cadrul întreprinderii 

a produselor obținute din zootehnie 
— carnea și laptele — constituie o 
etapă calitativ superioară a activității 
de producție, care sporește și mai 
mult gradul de rentabilitate. Se pre
lucrează întreaga cantitate de lapte 
și carne obținută. Cu resurse 
locale a fost construită o insta
lație pentru producerea spirtului din 
cartofi, folosindu-se tuberculii rezul
tați la sortare ca necorespunzători 
pentru sămînță sau consum. Ca ur
mare, în acest an, din cele 170 mi
lioane, cît reprezintă venitul între
prinderii, circa 50 milioane lei pro
vin de la ferma industrială.

Avantajele economice și sociale 
mie concentrării și specializării pro
ducției se evidențiază și pe linia 
simplificării activității de conducere, 
a creșterii competenței șefilor de 
fermă în luarea deciziilor. Am 
putut constata, de exemplu, că într-o

După cum se știe, în acest an a fost obținută o recoltă bună de 
porumb. Datorită condițiilor climatice mai grele din toamnă, s-a pre
lungit mult transportul știuleților din cîmp. Chiar și la această dată, 
în cooperativele agricole din județele Botoșani, Iași, Vaslui, unde re
coltarea porumbului s-a făcut prin tăierea cocenilor cu știuleți cu tot, 
nu s-a terminat desfăcatul. în alte județe există știuleți așezați în 
grămezi pe cîmp : Olt — 9 000 tone, Ilfov — 8 000 tone, Galați ■— 7 000 
tone, Ialomița — 4 000 tone. întrucît pămîntul a înghețat la suprafață, 
camioanele și tractoarele cu remorci pot pătrunde cu mai multă ușu
rință pe cîmp. Aceste condiții trebuie folosite din plin pentru ca, in 
eîteva zile, să se transporte de pe cîmp toate cantitățile de știuleți. Tot 
datorită timpului ploios, în pătule și alte spații de depozitare au fost 
așezați știuleți de porumb cu un grad de umiditate mai ridicat. Aceasta 
impune un plus de atenție la conservarea porumbului. Trebuie verificat 
cu răspundere tot porumbul așezat în pătule, arioaie și alte locuri de 
depozitare pentru a se preveni apariția focarelor de încingere. Condu
cerile unităților agricole și ale bazelor de recepție au datoria să asigure 
prefirarea porumbului cu grad ridicat de umiditate, înlăturîndu-se 
știuleții care încep să se degradeze.

în legătură cu desfășurarea acestor lucrări, recomandate de specia
liști, publicăm constatări făcute
CONSTANȚA.

Anul acesta, în județul Teleorman 
recolta de porumb a fost pe măsura 
hărniciei mecanizatorilor și coopera
torilor. Comandamentul județean a 
cerut tuturor unităților agricole să 
efectueze un control sistematic al 
pătulelor și, periodic, să se sorteze 
porumbul. In cooperativa agricolă 
Buzescu, de pildă, porumbul este de
pozitat în pătule bine acoperite și cu 
condiții de aerisire. Așa cum ne spu
ne inginerul-șef. Stela Ristea, aici 
au fost organizate echipe care au 
prefirat știuleții, au îndepărtat pe cei 
atacați de mucegai, mătasea, restu
rile de pănuși și vîrfurile stricate. 
Porumbul căzut la sortare a fost în- 
silozat împreună cu cocenii. Tot așa 
au acționat și cooperatorii din co
munele Nanov, Mavrodin, Voi vodă, 
Furculești, Purani și alte localități, 
prevenindu-se astfel deprecierea 
știuleților. Trebuie arătat că în unele 
cooperative agricole cadrele de con
ducere și .specialiștii nu acționează 
cu destulă răspundere în vederea 
bunei păstrări a porumbului. La cele 
din Tătărăștii de Sus, Drăcșani, Să- 
ceni se semnalează cazuri de mu- 
cegăire a știuleților. Lucrările 
de prefirare a porumbului au întîr- 
ziat mai ales în unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Dobro- 
tești și Tr. Măgurele. Și în unele 
baze de recepție ale I.V.C. sortarea 
și prefirarea porumbului se desfă
șoară în ritm necorespunzător. Față 
de aproape 3 000 tone știuleți cît 
s-a stabilit a se prefira zilnic, se 
realizează numai 700—1 000 tone. La 
centrul volant de preluare din Ma

întreprindere mare cum este a noas
tră, care are 9 000 ha teren agricol, 
șeful de fermă simte mai multă răs
pundere pentru activitatea desfășu
rată decît unul dintr-o unitate mai 
mică. Concentrarea și specia
lizarea producției, perfecționa
rea activității de conducere au asi
gurat creșterea eficienței întregii ac
tivități. în acest an întreprinderea 
realizează o producție-marfă în va
loare de 100 milioane lei, iar bene
ficiile suplimentare se prelimină la 
aproximativ 10 milioane lei. La 1 000 
lei producție, noi cheltuim sub media 
pe țară, ceea ce situează unitatea 
noastră în rîndul unităților cu cea 
mai ridicată eficiență economică.

Rezultatele în producție și finan
ciare ar putea fi și mai bune. Pen
tru aceasta ar trebui îmbunătățit 
sistemul de distribuire a îngrășă
mintelor chimice și a substanțelor 
pentru combaterea dăunătorilor în 
sensul ca aceste produse să fie li
vrate ritmic șl în perioadele cînd 
avem nevoie de ele. O altă problemă 
este aceea a calității mașinilor agri
cole. Uneori, din cauza rezistenței 
slabe a unor mașini, acestea nu pot 
fi folosite cu randamentele pre
văzute.

Colectivul întreprinderii noastre 
este hotărît să-și mobilizeze și mai 
intens forțele și, capacitățile sale 
creatoare pentru a obține în anul 
1977 realizări superioare în toate 
sectoarele de activitate.

Ing. Ioan TOMA 
director al I.A.S. Prejmer, 
județul Brașov 

in județele TELEORMAN, OLT și 

vrodin, de pildă, pătulele nu sînt a- 
coperite corespunzător, porumbul are 
încă multe corpuri străine, iar pe 
alocuri au apărut cuiburi de mu
cegai. Este necesar ca peste tot să 
se acționeze cu mai multă fermitate 
și răspundere în vederea bunei con
servări a porumbului. (Ion Toader).

In cooperativele agricole din ju
dețul Olt mai sînt de transportat 
din cîmp circa 9 000 tone de po
rumb. Cele mai mari cantități se 
află în unitățile care fac parte din 
consiliile intercooperatiste Bucinișu
— 3 000 tone. Rusănești — 4 000 tone, 
Izbiceni — 2 000 tone. Acum, cînd 
solul, mai ales dimineața și seara, 
este înghețat, cooperatorii depun 
eforturi susținute pentru a adăposti 
întreaga recoltă de pe cîmp. Astfel, 
pe lingă mijloacele de transport ale 
unităților agricole și ale S.M.A. sînt 
folosite și 300 capacități de la I.T.A. 
Ca urmare, numai în cursul zilei de 
ieri, 14 decembrie, s-au transportat 
din cîmp peste 2 500 tone porumb. 
Merită subliniat că în numeroase 
unități au fost construite pătule mai 
mici, din cîte 4 panouri, care asi
gură o bună păstrare a porumbului. 
De asemenea, continuă operațiunea 
de prefirare a porumbului din pă
tule în vederea înlăturării știuleților 
cu umiditate mai mare, supuși feno
menului de mucegăire. Ei sînt bato- 
zați și expediați la uscătoriir Au fost 
luate, totodată, măsuri de a se fo
losi uscătoriile de tutun pentru us
carea porumbului. Se impune mai 
mult ca oricînd folosirea eficientă a 
fiecărei ore bune de lucru, precum 
și a tuturor mijloacelor de transport, 
pentru a se încheia în cel mai scurt 
timp transportul porumbului din 
cîmp și depozitarea lui cu cea mai 
mare grijă. (Emilian Rouă).

In județul Constanța, cu excepția 
cîtorva întreprinderi agricole de stat 
care mai au de cules circa 20 000 
tone porumb și care vor încheia 
această lucrare în zilele următoare, 
mare parte din recolta acestui an a 
fost pusă la adăpost în unitățile 
agricole, la LV.C. și F.N.C.

La întreprinderea de valorificarea 
cerealelor — ne spune directorul 
unității, Emanoil Ștefan — s-au depo
zitat pînă în prezent peste 3 000 tone 
de porumb, iar jumătate din această 
cantitate se află pe platformele și în 
arioaiele celor 34 centre de recepție 
volante care au fost înființate in 
această toamnă pentru a ușura 
transportul dm unități. Din păcate 
însă, deși întreprinderea și-a procu
rat și materialele necesare pentru 
acoperirea acestor arioaie — prelate 
din polietilenă, rogojini etc. — prac
tic aproape jumătate din cantitatea 
de porumb este expusă sub cerul li
ber. Ca urmare, mult porumb este 
atacat de mucegai.

Concomitent, în bazele de recepție 
se execută batozarea și uscarea a 
cîte 1 300 tone pe zi. Și în această 
privință există posibilități nefolosite 
în județ. Astfel, trustul Gostat dis
pune de 22 de uscătoare cu o capa
citate de 1 500 tone zilnic la I.A.S.- 
urile Kogălniceanu, Cobadin, Albești, 
Negru Vodă, Ciocîrlia, Amzacea ș.a., 
dar nu sînt folosite in acest scop de
cît stațiile de uscat furaje verzi. 
Este inadmisibil ca aceste utilaje să 
stea nefolosite în timp ce mari can
tități de porumb sînt în pericol de 
degradare. în sfîrșit, o ultimă pro
blemă căreia întreprinderea de valo
rificare a cerealelor îi face față cu 
greu este aceea a transportului po
rumbului pe C.F.R. către unitățile 
beneficiare din țară, pentru a se eli
bera spațiile de depozitare. Astfel, 
aproape zilnic deficitul de vagoane
— circa 1 000 tone — care se acu
mulează, generează totodată și alte 
neplăceri contractuale. Așadar, chiar 
dacă porumbul se află în hambare, 
abia acum grija pentru recolta 
strînsă trebuie să fie mai mare. 
(George Mihăescu).

(Urmare din pag. I)Unităti zootehnice 
fruntașe din Vrancea

Complexele intercooperatiste 
Vinători și Mărtinești din jude
țul Vrancea, specializate in 
creșterea și îngrășarea purcei
lor, s-au situat lună de lună cu 
realizările peste prevederile de 
plan. Ca urmare a acestui fapt, 
cele două unități au raportat 
recent indeplinirea, înainte de 
termen, a sarcinilor anului cu
rent. Pînă la această dată, în 
cele două complexe s-au obți
nut suplimentar peste 5 500 de 
purcei, iar sporul în greutate la 
purceii grași este mai mare față 
de prevederile anuale cu 640 
tone. Totodată, au fost livrate 
cantități însemnate de carne 
peste sarcina anuală. Succese 
meritorii au fost obținute și la 
complexul avicol Golești, de 
unde s-au livrat pînă acum, în 
plus peste sarcinile anuale, mai 
bine de 1 milion de ouă. (Dan 
Drăgulescu).

BBS B B B B

mi-am zis : „Celui care e 
in stare să facă una 
de-asta i-aș strînge și eu 
mina I".

Pentru sobrul și tăcutul 
inginer N. Dobre, exclama
ția de mai sus reprezintă 
maximum de exaltare. în- 
tr-adevăr, simpla țeavă cu 
nume ca de jucărie ascun
dea o tehnologie tainică. 
Dar „minunea" avea și li
mite. $i totuși, conducerea 
întreprinderii a strins un 
grup de oameni de la scu- 
lărie și s-a stabilit :

— Viitorul e al răcirii cu 
aer. Dacă vrem să facem o 
treabă ca lumea trebuie să 
rezolvăm problema aceasta.

După aproximativ un an 
de trudă și frămîntări, de 
soluții și contra-solutii, se 
descoperea un procedeu 
tehnologic propriu de înfă
șurare și încastrare a ari
pioarei pe țeavă. A fost 
brevetul medaliat. într-un 
colț al uzinei, mașina lau
reată, tot atît de modestă 
la înfățișare pe cît de re
zervată era atitudinea față

de succes a realizatorilor 
ei, producea din cînd in 
cind, în limita comenzilor 
— pe atunci, ocazionale — 
atît de specialul suban- 
samblu.

— Abia după ce am reu
șit ne-am dat seama, ce 
drum lung mai avem de 
parcurs. Brevetul, medalia 
de aur nu făceau decît să ne 
confirme că se poate. Dar 
ceea ce eram de acum în
colo datori să reușim era 
tipul de piesă care să facă 
răcirea cu aer la fel de efi
cientă ca aceea cu apă. Să 
nu fie nevoie de mai mul
te baterii, să nu se consu
me atît metal, să...

Tehnic — însemna să 
reușească să încastreze ari
pioare mult mai înalte, 
mărind proporțional supra
fața de răcire. Drumurile 
inginerului Dobre cu tram
vaiul 24, drumurile colegi
lor săi începeau să fie 
ocupate, ca timp, de ideea 
viitoarei mașini.

Insă, ca din senin, a venit 
cineva, un economist cu 
preocupări exclusiviste și,

înmărmurîndu-i pe cei de 
față, a exclamat :

— Ce-i cu hirbul acesta 
aici ?! Să nu-1 mai văd în 
hală ! N-avem nevoie de 
așa ceva !

în pofida aparentelor.

rii s-a depus subit peste 
visurile avîntate și ambi
țiile creatorilor.

Din cînd în cînd, uzina 
avea nevoie de țevi și 
atunci... le cumpăra de la 
întreprinderea la care ajun-

vrem țevi cu aripioare, nu
mai Dobre le poate realiza. 
M-am apucat de treabă nu 
pentru că s-a vorbit de 
mine, nu pentru că numai 
eu aș fi fost capabil ; dar, 
văzînd atîta încredere, ce

și tatona comenzi pentru 
noul tip de schimbătoare 
de căldură. Se lucra febril. 
Autorul principal a fost 
mutat într-o încăpere apar
te, să lucreze singur, nede
ranjat. Ca odinioară cro-

PENTRU NOI, „CA LUMEA" ÎNSEAMNĂ CA „CEI MAI BUNI DIN LUME"

omul nu era rău intențio
nat. Doar că privea unila
teral problemele producției 
și asta îi îngusta optica. 
„Planul înseamnă tonaj, 
mă înțelegeți ? Tonaj ! Ce 
umblăm noi cu fleacuri 1“

Intr-adevăr, „fleacurile" 
medaliate nu încorporau 
materiale grele, ci muncă, 
gîndire, finețe. Mașina de 
produs țevi a fost transfe
rată la o altă întreprindere, 
cu sentimentul că atelierul 
scapă de un utilaj slab 
încărcat. Bruma descurajă-

sese propriul ei utilaj. 
Inevitabil, anomalia a ajuns 
la urechile actualului direc
tor al întreprinderii, Stelian 
Necula. Partidul îndemna 
tot mai stăruitor spre pro
movarea tehnicității in 
muncă, a noului în produc
ție. S-a hotărît să se recon
sidere problema țevilor cu 
aripioare.

— Vreo doi dintre crea
tori ieșiseră la pensie. Cos- 
tache Dragomir, Rucărea- 
nu... Cineva i-a spus to
varășului director că, dacă

mi-am zis : „Hai să fa
cem !...“

— ...O treabă ca lumea!
— Exact.
Șase luni au făcut încer

cări pe vechea soluție. Apoi, 
date fiind noile lor ambiții, 
și-au dat seama că trebuie 
să treacă înapoi la plan
șetă. A fost și acesta un 
act de curaj. Curajul de a 
porni de la început. „încre
derea" care l-a mobilizat 
pe inginerul Dobre nu era 
doar o noțiune abstractă ; 
bizuindu-se pe ei. între
prinderea prospecta piața

nicarii, migălea în chilia lui 
miniaturi cu rigla și traso
rul, fiecare coală de proiect 
Încheiată lua direct drumul 
atelierului, fără să se mai 
aștepte întregul ansamblu, 
sculerii modelau și ajustau 
piesele, găseau ei înșiși re
zolvări originale, expedi
tive.

„Chilia" nu-1 izola pe in
ginerul Dobre de colectiv. 
Mergea în atelier, lucra cot 
la cot cu muncitorii, după 
cum maiștrii și ajustorii 
veneau în fiecare după- 
amiază lingă planșetă, iși

spuneau părerea, formulau 
propuneri.

— Mai mergea una, nu 
mergea alta, mai scoteam 
o piesă, introduceam alta, 
mai spuneam „Dobrică, în
cearcă așa", dar fără să-l 
scoatem din ideea lui.

— Din iulie pînă în de
cembrie n-am știut ce e 
acela timp liber.

— Ca să fiu sincer, am 
pornit cu el la drum din 
punct de vedere al priete
niei. Abia după aceea a de
venit sarcină.

— Trebuia să ne îngrijim 
și de sănătatea lui. Pleca 
ultimul. îl întrebam în fie
care dimineață : „Cît ai mai 
stat aseară ?“ — „Am ple
cat imediat după voi". 
Știam că ne minte, dar îl 
întrebam ca să nu-și uite, 
cît de cît, de propria-i să
nătate.

— Oboseala ? N-am sim
țit-o atunci. Am simțit-o 
abia cînd am avut timp să 
ne odihnim...

In prezent, țevile cu ari
pioare de la „Grivița roșie" 
ating maximum de coefi

cient de răcire teoretic po
sibil. Rezistenta lor depă
șește rezistenta maximă a 
agregatului din care fac 
parte, atingînd deci, de 
asemenea, perfecțiunea 
practică. Dar ceea ce pare 
cu adevărat uimitor e fap
tul că nici acum colectivul 
nu-și găsește liniștea.

Da. Inginerii Dobre, 
Theodor Lupu, maiștrii Viu- 
lescu, N. Petcu, Gh. Cbroa- 
bă, muncitorii Manole. D.R. 
Podeanu și toți ceilalți 
nu-și află odihnă. Dacă 
produsul e perfect, lucrea
ză acum la perfectionarea 
stilului de producere a lui: 
durata execuției, unificarea 
unor operații, aspectul ma
șinilor...

— La urma urmei, cînd 
veți considera că vă puteti 
opri, că ați terminat treaba 
ca lumea ?

— O treabă ca lumea nu 
se termină niciodată. Sau 
doar atunci cînd apare la 
orizont o altă treabă de fă
cut, și mai ca lumea.



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 15 decembrie 1976

O TEMĂ EDUCATIVĂ MEREU ACTUALĂ:

Dragostea și răspunderea 
fata de natura

Pînă nu <5e mult euvlntul ecologie 
era pronunțat destul de rar, pe cînd 
azi îl întilnim des și aproape pretu
tindeni. Acest fapt nu este întîmplă- 
tor ; el reflectă o preocupare din ce 
în ce mai intensă a oamenilor de 
diferite specialități și profesiuni, a 
marelui public, pentru probleme care 
interesează sănătatea omului, calita
tea vieții umane și chiar viitorul 
omenirii. Este și motivul pentru care 
în țara noastră conservarea nealte
rată a mediului ecologic a devenit o 
preocupare la nivel național.

In această perspectivă se apreciază, 
și pe bună dreptate, că progresul 
tehnic rapid și multilateral, dezvol
tarea susținută a industriilor au adus 
omenirii avantaje uriașe, realizări 
din cele mai impresionante, dar, așa 
cum se știe, a generat, prin proce
deele și tehnologiile imperfecte sau 
neaplicate integral, serioase pericole, 
cum este cazul afectării prin po
luare a echilibrului natural. Oda
tă cu conturarea tot mai evidentă 
a acestor pericole — apărute mai 
pregnant în țările mai puternic in
dustrializate — specialiști de presti
giu au avertizat asupra necesității 
unor acțiuni energice atît pentru re
facerea echilibrului mediului am
biant, cit și pentru prevenirea alteră
rii acestuia.

Sistemul capitalist nu poate fi 
absolvit de răspunderile ce-i re
vin în declanșarea crizei ecolo
gice. Tocmai de aceea rezolvarea 
pozitivă a problemelor ecologice ale 
societății umane trece prin rezol
varea structurilor social-politice și 
economice. Acest adevăr a ieșit preg
nant în evidență și la Conferința Na
țiunilor Unite de la Stockholm, din 
anul 1972, consacrată mediului în
conjurător, unde aspectele tehnice ale 
restabilirii echilibrului mediului am
biant, puse în discuție, au apărut in
disolubil legate de cele politice.

La noi în țară, îndeplinirea obiec
tivului fundamental al politicii P.C.R.

— satisfacerea tot mai completă a ne
cesităților materiale și spirituale ale 
întregului popor — impune, prin de
finiție, ca dezvoltarea multilaterală a 
forțelor de producție, avînd la bază 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane ale țării și folo
sirea din plin a cuceririlor progre
sului tehnico-științific contemporan, 
să se desfășoare în condițiile prote
jării mediului înconjurător, factor de 
importantă vitală pentru societatea 
noastră. în acest scop s-a adoptat un 
ansamblu de măsuri — cuprinse în 
Legea pentru protecția mediului în-

puncte de vedere
de acad. Eugen RADULESCU

conjurător adoptată de Marea Adu
nare Națională în iunie 1973 — a că
ror aplicare să prevină degradarea 
mediului și să asigure îmbunătățirea 
calității vieții umane. Ca organ de co
ordonare a tuturor acestor activități 
a fost înființat Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului încon
jurător.

Este însă de la sine înțeles că 
toate aceste eforturi riscă să nu-și 
afle valorificarea efectivă, superioară 
pe care o merită, fără o intensă 
muncă de educație în spiritul lor. 
Astfel încît e bine să nu uităm că 
atît combaterea, cît mai ales — pen
tru țara noastră — prevenirea po
luării mediului înconjurător consti
tuie o fundamentală problemă de 
educație. O educație care, la scară 
individuală, poate și trebuie să se ma
nifeste de la cea mai fragedă vîrstă. 
Cu atît mai mult cu cît tocmai pe a- 
ceastă cale știința ecologiei ne pune 
la dispoziție toate datele, ideile și 
generalizările care ajută la cunoaște
rea naturii în care omul trăiește și 
din care face parte. Forța educativă

Z. ORNEA;
Lucrarea „Conflu

ențe" (editura „Emi- 
nescu"), adună, în trei 
secțiuni, o bună parte 
din lucrările de mai 
mică întindere : studii, 
cronici, însemnări pe 
marginea unor apari
ții editoriale scrise de 
autor în ultimii ani.

Primele două secți
uni pot fi considerate 
ca prelungiri și com
pletări ale unor lu
crări monografice mai 
vechi, „Țărănismul" 
(1969), sau „Poporanis
mul" (1972). Astfel 
„Tradiționalism" și „e- 
voluție" în confruntă
rile ideologice din de
ceniul al treilea, „Po
poranismul și radica
lismul democratic", 
„Viața românească — 
o tribună militantă a 
militantismului anti
fascist", „portretele" 
unor cunoscuți socio
logi și oameni de cul
tură ca Petre Andrei, 
C. Stere, Virgil Mad- 
gearu, se înscriu în e- 
vantaiul deschis de 
cele două lucrări a- 
mintite mai sus, prin 
care autorul acestei 
cărți pătrunde, cu 
profit intelectual su
perior, în istoria doc
trinelor social-politice 
românești din prima 
parte a secolului XX. 
în aceste studii sau 
„fișe" monografice, au
torul investighează cî- 
teva momente defini
torii pentru unele 
doctrine sau mișcări 
ideologice-culturale, a- 
nâlizează cu precăde
re interferențele aces
tora în diferitele e-

Confluențe
poci sau ciocnirile din
tre ele, realizînd astfel 
o cercetare a zonelor 
de graniță, a „conflu
ențelor" marilor cu
rente de idei.

Opiniile inserate în 
paginile cărții, în ge
neral bine cumpănite, 
întemeiate pe cunoaș
terea directă a surse
lor, au calitatea de a 
oferi sintetic — împre-

lmagine contempora
nă, filtrată prin gîndi- 
rea materialist-istori- 
că, a momentului sau 
personalității cerceta
te. Ar fi fost totuși de 
așteptat de la aceste 
studii o pătrundere 
mai în profunzime a 
proceselor sociale, de
pășirea unui anumit 
cadru descriptivist și a 
tonului didactic, a ten
tației de a rămîne pe 
alocuri la suprafața 
evenimentelor.

Și cea de-a doua 
parte a volumului, 
„Ipostaze socialiste ro
mânești", continuă 
preocupări mai vechi 
din „Falansterul de la 
Scăieni" sau din în
tinsele studii dedicate 
lui Gherea și, în ge
neral, mișcării socia
liste din țara noastră. 
Autorul susține cu vi

goare o cercetare cri
tică ce depășește ca
drele privirii sociolo
gice sau ideologice — 
domeniu preferat și a- 
great de autor, trans
format în adevărată 
metodă de investigație
— pentru a poposi, în 
cazul lui Gherea, pe 
teritoriul esteticii. De 
altfel, cu excepția u- 
nor afirmații imposibil 
de verificat (de exem
plu dacă „Neoiobăgia" 
apărea în 1910—1912 in 
limba germană „cu si
guranță" s-ar fi bucu
rat de mare conside
rație în literatura 
mondială de sociologie 
agrară") studiile lui Z. 
Ornea sînt contribuții 
meritorii la cunoaște
rea mișcării socialiste 
românești și a princi
palilor săi exponenți.

De abia ultima sec
țiune, „Literatură și 
semnificație", așază 
mai ferm în prim plan 
esteticul și problema
tica creației literare. 
Pompiliu Constanti- 
nescu sau Mihail Se
bastian sînt cercetați 
în diverse laturi ală
turi de aspecte mai 
generale, ca literatură 
și ideologie, semnifi
cația umană a artei, 
artă și ideal, filozofie 
și critica literară etc. 
Perspectiva istorico- 
literară și sociologică 
situează aceste studii
— ca de altfel pe toa
te din acest volum — 
intr-o zonă mai largă 
de interes.

Emil VASILESCU

a cunoștințelor ecologice este hotărî- 
toare pentru integrarea lor în uni
versul cultural al omului care, folo
sind fondul oferit de cunoașterea o- 
biectivă a naturii și societății, este 
capabil să stăpînească și să dirijeze 
prin tehnologii adecvate dinamica 
progresului economic.

Cum vedem, funcția educativă pe 
care o îndeplinește ecologia concură, 
alături de aceea a celorlalte științe, 
la formarea și înarmarea armonioasă 
a tînărului cu bogate cunoștințe, la 
dezvoltarea însușirilor sale intelec
tuale, morale și fizice. Integrindu-se 
organic în sistemul educației socia
liste, ale cărei obiective, conținut și 
metode vizează formarea unui om 
multilateral dezvoltat, cu o concepție 
științifică despre lume și societate, 
ideile și cunoștințele de bază ale 
educației ecologice se cer integrate 
în ansamblul unitar al culturii fie
cărui tînăr spre a deveni o importan
tă componentă a acesteia.

Dar educarea temeinică a tî
nărului, instruirea lui științifică 
și tehnologică, pentru a răspun
de pe deplin nobilelor misiuni pe 
care le are în construirea societății 
socialiste, este un proces îndelungat, 
care începe în familie, apoi la grădini
ță și trece prin toate celelalte etape 
de școlarizare. Educația pentru protec
ția naturii presupune însușirea de că
tre copii a unor cunoștințe și deprin
deri de gospodărire a mediului, dar și 
formarea unei atitudini de interes, 
pasiune șl îndeosebi responsabilitate 
civică față de conservarea și înfru
musețarea mediului înconjurător. O 
bună educare în acest scop trebuie 
să pregătească generațiile viitoare 
pentru a Înțelege și a ține seamă de 
multitudinea aspectelor pe care le 
implică echilibrul biologic și cauzele 
care provoacă deteriorarea acestuia.

O mare eficiență în munca de ins- 
truire-educare o are folosirea meto
delor care îl ajută pe tinăr să-și for
meze o imagine globală, unitară, a- 
supra mediului, scoțîndu-se în relief 
caracterul de sistem al relațiilor om- 
natură-tehnică, ale cărui subsiste
me și componente se intercondițio- 
neazâ reciproc. De aceea opera de e- 
ducare a tineretului în direcția for
mării unei conștiințe ecologice nu 
este numai apanajul cadrelor didac
tice din specialitatea respectivă, ci 
impune participarea susținută a în
tregului colectiv educațional. Trezi
rea, modelarea și dezvoltarea la șco
lari a dragostei pentru natură, a in
teresului și pasiunii pentru cunoaș
terea relațiilor om-biosferă, îndruma
rea și încurajarea preocupărilor lor 
entuziaste pentru ocrotirea mediului, 
intră în atribuțiile de onoare ale fie
cărui cadru didactic, a cărui vocație 
este să stimuleze inițiativa și imagi
nația copiilor, a gîndirii lor creatoa
re, în perspectiva orientării lor spre 
acțiuni utile societății, spre probleme 
cărora umanitatea le caută răspuns.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Contrapunct.
18,00 Scena. Emisiune de actualitate șl 

critică teatrală.
18.20 Din viața plantelor și animalelor.
18.40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Consultații în ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor și cursanților din 
învățămîntul politico-ideologic.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : „La dispoziția dum

neavoastră".
20,33 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". Film artistic : „Corup
ție la palatul de justiție", o pro
ducție a studiourilor Italiene. Pre
mieră TV.

22,15 Lie Clocirlie. (Nestemate ale cln- 
teculul oltenesc).

22.40 Telejurnal.
PROGRAMUL n

20,00 stagiunea camerală bucureșteană. 
21.00 Telex.
21,05 Flacăra vie a științei. Doctor Mihal 

Ciucă (1883—1963) — bacteriolog de 
renume mondial.

21,35 Pe plaiuri moldovene. Itinerar tu
ristic.

21,55 Ce știm și ce nu știm despre...

ROMANIA-FILM prezintă o producție a Casei de filme nr. 4

„ROȘCOVANUL"

muzica :I rocie 
; su-

Scenariul și regia: Francisc Munteanu ; imaginea: Nicolae Uirardi ; muzica: lemistc 
Popa ; decoruri : Petre Veniamin ; costume : Lidia Luludis; montajul ': Adriana lonescu ; 
netul : Gheorghe llarian. Cu : Costel Bâloiu, Sebastian Papaiani, Constantin Raufchi, Con
stantin Codrescu, Florina Cercel, Ștefan Tapalagă, Zephi Alșec, Corina Chiriac, Sergiu Nico- 
laescu, Florin Piersic, Ferencz Bencze și Jean Constantin. Film realizat în studiourile Centrului 

de producție cinematografică „București"

!■

• DOLJ. Sub egida Consiliului 
municipal Craiova al F.U.S., la Tea
trul Național din localitate s-a des
fășurat o amplă manifestare cul- 
tural-artistică sub genericul „Cîn
tarea României ne cheamă în co
loane". O paradă a portului popu
lar străvechi ; vernisajul a două 
expoziții de artă plastică ale căror 
lucrări s-au constituit intr-un oma
giu adus muncii avîntate a oame
nilor de pe plaiurile doljene ; un 
spectacol patriotic și revoluționar 
intitulat „Azi ctitorim — Cîntarea 
României" — iată doar o parte din 
acțiunile înscrise in repertoriul a- 
cestei deosebit de importante ma
nifestări cultural-artistice. • GA

LAȚI. La Muzeul de artă contem
porană românească a fost deschisă 
expoziția de grup cu titlul „Reali
tatea și formele ei de expresie". 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Galați a găzduit simpozionul „Con
servarea naturii și a mediului în
conjurător", susținut de specialiști 
din Iași și Galați. • ALBA. In co
muna Arieșeni a fost dat în folo
sință un nou cămin cultural. Cu a- 
cest prilej, pe scena noului lăcaș de 
cultură au evoluat formațiile artis
tice din localitate, alături de oas
peții lor din Albac, Posaga, Scări
șoara, Cimpeni etc. Tot la Arieșeni 
au fost date în folosință un club 
pentru tineret și o bibliotecă cu

peste 8 000 de volume. De aseme
nea, au fost deschise o expoziție de 
artă populară (cusături, țesături, lu
crări în lemn) și o alta de foto
grafii evocind evenimentele de la 
1877 și 1907. • BRAȘOV. în cadrul 
festivalului „Cîntarea României", 
simbătă și duminică a avut loc la 
Brașov prima ediție a festivalului 
filmului de amatori „Brașov-76“, 
organizat de consiliul județean al 
sindicatelor în colaborare cu comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă, comitetul județean 
U.T.C. și revista „Astra". Au parti
cipat cinecluburile din județ. Cu a- 
cest prilej a avut loc o dezbatere 
pe tema sarcinile actuale ale cine-

Institutul român de cercetâri marine-Constanța: în laboratoare 6e studlazâ probleme actuale legate de lupta împotriva poluâril

La 2 decembrie (stil 
vechi) 1901 vedea lumina 
tiparului întîiul număr al 
publicației săptămînale Se
mănătorul (din anul al doi
lea de apariție : Sămănăto- 
rul), menită să joace un 
rol de seamă în viața cul
turală a începutului de se
col. Apărută din inițiativa 
lui Spiru Haret. ministru al 
instrucțiunii publice, revis
ta, redactată de Alexandru 
Vlahuță și George Coșbuc, 
își propunea să fie o pro
pagatoare de literatură edi- 
fiantă, o „semănătoare" de 
cunoștințe și povețe utile, 
o păstrătoare a „ave
rii" lăsate de înaintași. 
Directorii Semănătorului 
doreau o literatură înscrisă 
în linia tradiției, fără am
biții novatoare și, în gene
re, fără mari ambiții ar
tistice, direct angajată în 
acțiunea de culturalizare 1- 
nițiată de o seamă de ir- 
telectuali luminați în frun
te cu Spiru Haret. Se
mănătorul se adresa, 
prin Vlahuță și Coșbue 
(ambii referendari la 
Casa școalelor), intelec
tualității satelor. învățători
lor în special, din rîndul 
cărora își va și recruta nu
meroși colaboratori, stră- 
duindu-se să mobilizeze e- 
nergiile acestora pentru ri
dicarea populației rurale la 
cultură și civilizație, pen
tru sădirea în straturile 
populare cele mai largi a 
conștiinței valorilor națio
nale.

Animați, ca în toate de
mersurile lor, de cea mai 
nobilă bunăvoință, de cele 
mai curate elanuri grefate 
pe un fond de ardent pa
triotism, cei doi poeți cre
deau posibilă emanciparea 
spirituală a mulțimilor în 
cadrul orînduirii sociale e- 
xistente, prin rîvna plină 
de abnegație a cîtorva „a- 
postoli", a cîtorva „semănă
tori" de lumină, mai ales 
dacă — idee utopică — a- 
ceștia erau sprijiniți și de 
către anumiți „proprietari" 
de nădejde. Nu încape dis
cuție că învățătorii și cei
lalți intelectuali ai satelor

puteau face mult, și unii 
au și făcut, pentru lumina
rea țărănimii, pentru edu
carea ei în spirit patriotic.

Trecută, în cel de-al doi
lea an de apariție, sub di
recția unui comitet, publi
cația se va transforma în 
curînd dintr-o modestă 
„semănătoare" de gînduri și 
povețe într-un instrument 
de luptă. în instrumentul 
de luptă al unei mișcări 
cultural-ideologice, cu apli
cații mai ales în literatură, 
care va domina aproape

literară și devenite bun co
mun în publicistica secolu
lui trecut și al celei de la 
începutul secolului nostru 
— idei-forțe. Nu (din pă
cate) fără a da unora din 
ele o tentă îngust conser
vatoare, chiar retrogradă, 
încă din ultimii ani ai pre
cedentului veac, N. Iorga 
pornise o răsunătoare cam
panie de presă (în l’Inde- 
pendence roumaine și 
România jună) continuată 
după 1900 în Epoca și mai 
cu seamă în Sămănătorul,

unul popor In forme cari 
corespund culturii timpu
lui". Scriitorilor le revenea 
îndatorirea de a da „nea
mului românesc o literatu
ră care să pornească de Ia 
el, de la ce e mai răspicat 
și mai caracteristic în el", 
dînd implicit „literaturii u- 
niversale, în formele cele 
mai bune ale ei, un capitol 
nou și original". Orice me
diu meritînd a fi înfățișat 
„în măsura valorii sale ar

tistice, a valorii sale socia
le și naționale", era normal

„SĂMĂNĂTORUL11 - 
un moment al istoriei 

culturii românești
întreg întîiul deceniu al 
veacului nostru și va con
tinua să acționeze, cu in
tensitate variabilă, și după 
aceea. Această mutație se 
datorește lui Nicolae Iorga. 
Firește, nu N. Iorga a creat 
curentul Semănătorului 
(sau, mai exact : Sămănă- 
torului), însă fără prelua
rea (tacită) de către el a 
direcției ideologice (din 
1905 și a conducerii efecti
ve) e puțin probabil că 
tocmai această revistă, fără 
pretenții, la început, de a 
direcționa creația literară, 
ar fi ajuns să-i dea numele 
și să-1 fixeze obiectivele.

Vederile formulate de 
către tînărul pe atunci is
toric nu sînt deosebite de 
cele articulate de predece
sorii săi, însă, cu puterea 
personalității sale titanice, 
el face din cîteva idei lan
sate Încă în 1840 de Dacia

Împotriva unor anomalii 
ale vieții publice, precum 
politicianismul, desconside
rarea valorilor trecutului, 
înstrăinarea „celor de sus" 
de realitățile naționale, 
considerate a fi sursa a tot 
ce era detestabil. Ele pu
teau fi, după a sa opinie, 
extirpate — fără zdrunci
narea bazei societății — 
printr-o „răscolire sufle
tească profundă", care, pri
menind climatul politico
moral, ar fi dus la însănă
toșirea moravurilor, la o 
„transformare spirituală" în 
sensul instaurării „celui 
mai desăvîrșit rigorism e- 
tic". Principalul ferment al 
doritei „răscoliri" trebuie 
să devină literatura. Pe ce 
cale ? Prin reflectarea cin
stită și măiestrită a reali
tăților naționale. „O litera
tură — scrie N. Iorga — 
trebuie să afirme sufletul

— cugeta Iorga — ca inte
resul scriitorilor să se în
drepte cu prioritate spre 
lumea țărănească.

îndrumările propriu-zis 
artistice date de către doc
trinarul Sămănătorului sînt 
puține, însă foarte pre
cis delimitate ; totuși, N. 
Iorga respinge „nemernica 
bîiguială străină din saloa
nele cosmopolite", „cărțu
liile de simțire falsificată 
și de corupție", iar cînd își 
exemplifică tezele, se pro
nunță împotriva aproape 
întregii literaturi de după 
romantism și parnasianism, 
adoptînd o poziție rigid 
tradiționalistă. Prin această 
rigiditate, prin refuzul de-a 
accepta inovațiile de ordin 

artistic operate de simbo
lism și alte curente de la 
finele secolului al XIX-lea 
și începutul celui în curs, 
marele învățat a încercat 
să traseze literaturii româ

ne o linie directoare pe 
care ea nu putea, natural, 
s-o urmeze. Pe de altă par
te însă, prin munca sa 
de istoric și publicist, 
el a dat un puternic 
impuls și a conferit un 
mare prestigiu creației pă
trunse de duh național, nu
trite din viața poporului, 
din datinile străvechi, din 
faptele trecutului eroic, ju- 
cînd prin aceasta un rol a- 
nalog celui asumat altădată 
de Mihail Kogălniceanu.

îndemnurile pozitive, vi
abile, rostite de N. Iorga 
au stimulat, cu rezultate 
remarcabile, demersurile 
creatoare ale unora dintre 
cei mai talentați scriitori 
tineri ai timpului : Sado- 
veanu, Goga, Șt. O. Iosif, 
Ion Agârbiceanu. O seamă 
de alți colaboratori ai Să- 
mănătorului, majoritatea 
uitați, și-au însușit, dimpo
trivă, mai mult îngustimile 
de vederi ale mentorului și, 
în consecință, în pofida bu
nelor intenții, „sămănăto
rismul" a devenit prin ei e- 
ticheta (neacceptată de 
Iorga !) a unei literaturi 
minor romantice, conven
ționale. de idealizare naivă 
a satului patriarhal și a 
boerimii de țară, a unei li
teraturi paseiste, ostile 
prezentului și mai ales vie
ții urbane. Răspunzător, 
fără Îndoială, în parte, 
pentru proliferarea ei, N. 
Iorga a rămas însă, in 
conștiința posterității mal 
ales, ca spiritul călăuzi
tor al unei reviste și 
al unei mișcări cărora, cu 
toate limitele și erorile lor, 
le revin merite considera
bile în ceea ce privește 
răspîndirea culturii în mase 
și mobilizarea conștiințelor 
pentru marea luptă ce avea 
să ducă la întregirea sta
tului național.

Sămănătorul își are, 
negreșit, locul său de
finitiv asigurat în conste
lația acelor publicații care 
au înscris în istoria culturii 
românești date capitale.

Dumitru MICU

Încheierea festivităților de la lași 
consacrate jubileului teatrului românesc

La Muzeul teatrului din Iași a avut 
loc marți dimineață o dezbatere asu
pra spectacolelor prezentate de colec
tivele teatrelor naționale din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Craiova, Timi
șoara și cel din localitate, care s-au 
constituit într-un autentic festival al 
dramaturgiei originale românești, *n 
cadrul acțiunilor ce marchează săr
bătorirea a 160 de ani de activitate 
teatrală în limba română.

La dezbateri au participat cadre 
didactice din învățămîntul superior,

regizori, actori, cronicari teatrali, alți 
oameni de artă și cultură, studenți 
și elevi din municipiul Iași.

★
Amplul program de manifestări 

cultural-artistice care, timp de cinci 
zile, a captat interesul iubitorilor de 
teatru din Iași și din întreaga țară, 
a luat sfirșit în aceeași zi cu prezen
tarea piesei lui Paul Everac „Un 
fluture pe lampă", în interpretarea 
actorilor Teatrului Național „Matei 
Millo" din Timișoara. (Agerpres)

Reînnoiți-vă 
abonamentele 
pe anul 1977 la 

„ERA SOCIALISTĂ" 
revistâ teoretică șl social- 
politicâ a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Abonamentele se fac la ofi
ciile și agențiile P.T.T.R., prin 
factorii poștali, difuzorii de pre
să din întreprinderi, instituții și 
de la sate.

Teatrul de dramă și co
medie din Constanța și-a 
deschis noua stagiune cu 
premiera absolută a piesei 
„Tatăl nostru uneori", care 
marchează debutul în dra
maturgie al scriitorului Eu
gen Lumezianu. Este con
tinuarea unei preocupări 
constante a teatrului con- 
stănțean de a promova dra
maturgia originală atît prin 
punerea în scenă a celor 
mai valoroase creații ale 
unor autori contemporani 
consacrați, cît și prin con
lucrarea atentă cu autori 
locali, ale căror lucrări au 
văzut, aici, lumina rampei 
pentru întîia oară. Un ase
menea caz îl constituie pie
sa lui Eugen Lumezianu.

Lucrarea propune spec
tatorului oglinda relații
lor dintr-o familie de azi, 
cu neîmpliniri în raporturi
le părinți-copii. Tatăl fa
miliei este un om cu bună 
reputație profesională, dar, 
viciat de egoism, duce o 
Viață dublă, fiind, ca pă
rinte, indiferent față de 
preocupările celor doi copii 
ai săi, elevi de liceu. Străi
nă de aceste preocupări este 
și soția lui, interesată mai 
ales de un chinuitor și în- 
tirziat debut în pictură, în 
care ea speră să găsească 
o compensare a lipsei de 
afecțiune a soțului. Vîrstni- 
cii trăiesc deci străini de 
frămîntările celor două o- 
drasle, aflate la vîrsta cînd 
sint căutate răspunsuri la 
marile întrebări ale vieții. 
Se creează, astfel, în aceas
tă familie o cumplită sece
tă a sentimentelor, a idea
lului. datorită căreia tine
rii, debusolați, eșuează în-

tr-o existență ușuratică, 
stropită cu alcool la petre
ceri nocturne și năucită de 
decibelii unor aparate cu 
muzică stridentă... De aici 
și conflictul piesei — un 
clasic „conflict de familie" 
— în care tinerii nu înțe
leg rosturile vieții, iar 
vîrstnicii nu pricep că sînt.

încercarea, generată de 
altruismul, de răspunderea 
socială a vărului, izbutește. 
Treptat, planurile vieții 
reale de familie șl cele 
ideale, din „joc", se răs
toarnă, trezind la realitate 
conștiința părinților și re- 
aducînd tinerii pe coordo
natele unei existente de

„Tatăl nostru 
uneori"
de Eugen LUMEZIANU

la Teatrul de drama 
și comedie din Constanța

ei în primul rînd, vinovați 
pentru această neînțelege
re. Piesa pune față in față 
două generații, răspunderi
le grave și profunde, de 
ordin etic, ale fiecăreia.

în acest peisaj sufletesc 
arid și dramatic, „omul 
care aduce ploaie" este un 
inginer agronom, un văr 
venit pentru scurt timp de 
la țară, om cu principii de 
viață solide, care, în- 
țelegînd situația, încearcă, 
printr-un generos „joc", să 
se substituie absentului 
tată, preluîndu-i îndatori
rile față de cei tineri. Și

cinste și muncă, de înaripa
te idealuri.

Condiția debutului ex
plică tendința autorului 
de a nu rămîne la 
demonstrația aprofundată, 
nuanțată, a unei singure 
idei, pînă la epuizarea ei ; 
el divaghează excesiv, din 
nerăbdarea de a spune to
tul. Tot din punct de ve
dere al construcției drama
tice este de remarcat faptul 
că substanța piesei se con
sumă aproape în totalitate 
in actul al doilea.

In aceste condiții, cu atît 
mai remarcabilă este con

tribuția regiei lui Ion Ma
ximilian, care a descifrat, 
cu pasiune și maturitate, 
înțelesurile piesei, subli- 
niindu-le în mod artistic, 
însumîndu-le organic preo
cupărilor spectatorului de 
azi, cuprins el însuși în 
amplul proces de dezvolta
re a conștiinței socialiste.

Majoritatea interpreților 
s-au apropiat, la rîndul lor, 
cu afecțiune de rolurile 
încredințate. Unul dintre 
aceștia este Jean lonescu, 
care, în rolul tatălui, cre
ează cu sobrietate (dar, din 
păcate, cam uniform în ac
tul al treilea) tipul de in
telectual pedant, rezumîn- 
du-și existența în familie 
doar la asigurarea condiției 
materiale a acesteia. Sandu 
Simionică, în rolul vărului, 
se străduiește să dea viață 
unui personaj aproape 
„ideal" : un intelectual cu 
caracter robust, gata ori- 
cînd să se bată pentru con
cretizarea ideilor nobile, ne- 
descurajînd în fața eșecu
rilor. De notat că acest 
debut dramaturgie dă posi
bilitatea celor mai tineri 
actori ai trupei constănțe- 
ne — Vasile Cojocaru. Dia
na Cheregi, Eugen Mazilu, 
Constantin Duicu și alții 
— de a transfigura pe sce
nă, cu vervă și realism, 
diverse tipologii ale gene
rației aflate la vîrsta mari
lor întrebări. Inspirată, 
contribuind substanțial la 
succesul spectacolului, este 
scenografia semnată de 
Eugenia Tărășescu-Jianu.

George MIHAESCU

Creația 
și creatorii 

populari
(Urmare din pag. I)

O altă problemă care se ri
dică este, după părerea mea, și 
cea a sensului de conținut al 
creației populare contemporane. 
Milităm — mă întreb — pentru 
o simplă continuare a tradiției, 
sau pentru o valorificare crea
toare a acesteia ? Sint pe deplin 
convins că în etapa actuală 
ambele sensuri sînt la fel de 
valoroase. Sint deosebit de ne
cesari, demni de laudă, conti
nuatorii care nu lasă să se 
piardă o multimilenară și va
loroasă tradiție a culturii noas
tre populare, trudind — pentru 
a o transmite intactă urmașilor 
— în ateliere ori în școli popu
lare de artă. Credem, totuși, că 
adevărații creatori populari 
contemporani sînt aceia care 
încearcă să ducă înainte, pe noi 
planuri, superioare, creația 
populară tradițională, prin noi 
teme, noi formule tehnice sau 
decorative, noi mijloace de ex
primare artistică.

în trecut, creatorii populari 
erau oameni cu un deosebit 
prestigiu în cadrul colectivității 
din care proveneau, ai căror 
exponenți erau. Prestigiul lor 
se contura in aprecierea de a li 
buni meșteșugari, oameni har
nici și meșteri creatori de fru
mos, demni reprezentanți artis
tici ai colectivității. Astăzi, 
creatorii populari contempo
rani sînt stimați de întreaga so
cietate, iubiți, apreciați, popu
larizați, prin articole, studii, fil
me, emisiuni TV, radio, pre
miali, cunoscuți și în țară și 
peste hotare. Statutul creatori
lor populari, in numele princi
piilor care călăuzesc politica 
noastră culturală, este oficiali
zat. Iar aceasta obligă. Și cu atît 
mai mult cînd ne gîndim Ia 
importanța participării lor în 
marea competiție care este 
„Cîntarea României".

cluburilor. • PRAHOVA. Volumul 
II al lucrării „Izvoare istorice pra
hovene", care cuprinde documente 
din mișcarea muncitorească a ani
lor 1929—1933, a ieșit recent de sub

tipar. Lucrarea este editată de Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Prahova, în 
colaborare cu Muzeul de istorie și 
arheologie și Arhivele statului din 
județ. • BACĂU. Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a găzduit 
o serie de manifestări prilejuite de

împlinirea unui deceniu de activi
tate a cercului de desen Ion Diaco- 
nescu, deținător a numeroase pre
mii interne și internaționale. Mem
brii cenaclului Nicolae Labiș din 
Comănești s-au întîlnit cu munci
tori ai exploatării forestiere Cio- 
bănuș. • IAȘI. La Casa armatei din 
Iași, cercul de artă plastică „Octav 
Băncilă", constituit din ofițeri, mai
ștri militari, subofițeri și familiile 
acestora — multi cu o îndelungată 
activitate pe acest tărîm — lucrează 
la amenajarea unei expoziții ce va 
cuprinde lucrări de pictură, sculp
tură în lemn și grafică inspirate din

activitatea de pregătire de luptă și 
politică a militarilor, din înfăptui
rile oamenilor muncii din munici
piul Iași, precum și din trecutul 
glorios al patriei. Inițiativa acestui 
cerc de artă plastică se înscrie în 
cadrul manifestărilor ce au loc în 
armată prilejuite de etapa de masă 
a Festivalului „Cîntarea României". 
• SATU MARE. „Integrarea date
lor privind realizările și perspecti
vele dezvoltării economico-sociale a 
județului Satu Mare în predarea 
științelor sociale" a constituit tema 
unui simpozion la care au luat par
te peste 300 cadre didactice din

județ. • HUNEDOARA. în aceste 
zile, în zona orașului Brad se des
fășoară „Săptămina literar-muzicală 
brădeană", acțiune inițiată în ca
drul fazei de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României". Ma
nifestarea a debutat cu concursul 
brigăzilor artistice din școlile ora
șului, sub genericul „Liberi în cu
get și-n Simțiri". In același cadru 
a avut loc, la casa de cultură, re
citalul artistic „Partidul — inima 
și versul", la care și-au dat con
cursul recitatori și formația locală 
de muzică folk.

Corespondenții „Scînteli*
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Excelenței Sale Domnului SELIM AL-HOSS
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Liban

Cu prilejul numirii Excelentei Voastre In funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate poporului libanez prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, Gyorgy Lazar, va face 

o vizită oficială de prietenie in țara noastră
La invitația tovarășului Manea 

Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Gyorgy Lazar, președintele

Cronica
Protocol româno-ceho- 

sloVGC Marți s_a semnat în Capi
tală Protocolul privind schimburile 
de bunuri de larg consum între Mi
nisterul Comerțului Interior și Mi
nisterele de Comerț Interior din Re
publica Socialistă Cehoslovacă pe 
anul 1977. Documentul prevede creș
terea volumului schimburilor de bu
nuri de larg consum cu 20 la sută 
față de realizările anului trecut, di
versificarea sortimentelor. Protocolul 
a fost semnat de tovarășul Petre 
Dănică, adjunct al ministrului co
merțului interior, și Ladislav So- 
mogyi, adjunct al ministrului comer
țului din Republica Socialistă 
Slovacă.

Sesiune de comunicări. 
La Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc marți o sesiune de comu
nicări privind „Lupta ponorului ro
mân pentru apărarea independenței 
și rolul lui Vlad Țepeș în organiza
rea și întărirea statului", organizată 
cu prilejul comemorării a 500 de ani 
de la moartea marelui domnitor, de 
Academia de științe sociale și poli
tice și Ministerul Apărării Naționale.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de generalul maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei.

în încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvîntul prof. univ. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice.

înțelegerea de colabo
rare între Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea scriitorilor din Irak pe anii 
1977 și 1978 a fost semnată ieri la 
amiază la București. Potrivit înțe
legerii, uniunile vor proceda la or
ganizarea unor vizite de delegații de 
scriitori, vor încuraja schimburile de 
periodice și publicații literare, pentru 
o mai bună cunoaștere a vieții cul- 
tural-artistice din România și Irak, 
se vor informa reciproc asupra lu
crărilor mai importante apărute în 
cele două țări în vederea încurajării 
și sprijinirii traducerilor din litera
turile română și irakiană. Documen
tul a fost semnat de Ion Hobana, se
cretar al Uniunii scriitorilor din țara 
noastră, și de Hashem El-Taan, se-
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HANDBAL : „CUPA SILEZIEI"

ROMÂNIA-POLONIA 19-12

AZI, LA LONDRA :

Nadia Comaneci va primi trofeul decernat 
„Celui mai bun sportiv din lume“

în urmă cu o lună, anunțam că 
televiziunea britanică (B.B.C.) a de
cernat Nadiei Comăneci tradiționa
lul său trofeu anual pentru cel mai 
bun sportiv din lume. (In anii tre- 
cuți au fost distinși cu acest trofeu 
cîțiva dintre cei mai faimoși sportivi 
— Bikila Abbebe, Cassius Clay, soții 
Protopopov, Jacques Anquetil).

Astăzi, la Londra, în cadrul emi
siunii televizate „Evenimentul șpor-

ASSOCIATED PRESS :

Pe locul întîi - NADIA
Ancheta Internațională a Agenției 

Associated Press a desemnat-o pe 
gimnasta româncă Nadia Comăneci 
cea mai bună sportivă a anului 1976, 
alegere subliniată de comentatorul a- 
gentiei respective în termenii urmă
tori : „Nadia Comăneci, cîștigătoare 
a trei medalii de aur la Jocurile 
Olimpice de Ia Montreal, a făcut ca 
prin strălucitele sale performante să 
fie admirată și iubită de milioane de 
oameni din întreaga lume și să stîr- 
nească un interes și un entuziasm 
fără precedent pentru gimnastică, 
sport care odinioară era privit doar 
de un grup restrîns de inițiați".

Reamintim că Nadia Comăneci a 
fost aleasă spoftiva numărul unu a 
anului și de anchetele întreprinse de 
U.P.I., France Presse și I.S.K. Stutt
gart.

în ancheta agenției Associated 
Press, după Nadia Comăneci sînt 
clasate Cornelia Ender (R.D. Germa

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, va efectua, in ur
mătoarele zile, o vizită oficială de 
prietenie în România.

zilei
cretar administrativ al Uniunii scrii
torilor din Irak.

Seară culturală. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Asociația de priete
nie româno-italiană și Institutul 
italian de cultură au organizat, 
marți seara, o manifestare culturală 
în cadrul căreia corul „Madrigal", 
recent distins în Italia cu premiul 
„II Sagittarrio d’oro", a prezentat un 
concert. Manifestarea a fost deschisă 
de prof. univ. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie româno—italiană. Au parti
cipat reprezentanți ai conducerii 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie ro
mâno-italiană. ai unor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură și 
artă, precum și Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

La Galeria de artăExpoziție.
a Asociației artiștilor fotografi din 
Capitală s-a deschis expoziția de fo
tografii documentare intitulată „Na- 
dar și epoca sa“, organizată în ca
drul schimburilor culturale româno- 
franceze. Expoziția include peste 50 
de imagini realizate de Nadar, pio
nier al fotografiei franceze, imagini 
reprezentînd contemporani ai săi : 
personalități politice, scriitori și 
poeți, artiști plastici, oameni de ști
ință, actori etc.

„Studioul de istorie pen
tru tineret'* a ființă, în cadrul 
Festivalului național „Cin tarea
României", marți dimineață la Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România. Un grup de studenți de 
la Institutul de artă teatrală și cine
matografică din Capitală a interpre
tat un fragment din piesa „Vlaicu 
Vodă", iar elevii Școlii generale nr. 
122 au prezentat un montaj de ver
suri.

Consfătuire. TimP două 
iile, la Craiova, s-a desfășu
rat cea de-a treia consfătuire 
republicană de informatică organi
zată de Uniunea centrală a coopera
tivelor de consum — „Centrocoop". 
Au participat 188 de reprezentanți 
ai uniunilor județene de profil, ai 
oficiilor de calcul din rețeaua coo
perației de consum, numeroși invi
tați.

tiv al anului", trofeul B.B.C. va fi 
înmînat Nadiei Comăneci, care a 
sosit ieri pe calea aerului în capi
tala Marii Britanii. Renumita gim
nastă româncă va rosti la posturi de 
televiziune un cuvint de salut adre
sat amatorilor de sport din Marea 
Britanie.

Cu aceeași ocazie va fi premiat și 
cel mai bun sportiv britanic în anul 
1976.

nă) — înot ; Rosie Mittermaler (R.F. 
Germania) — schi ; Chris Evert 
(S.U.A.) — tenis ; Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism ; Tatiana Ka- 
zankina (U.R.S.S.) — atletism etc.

La masculin, cei mai bun sportiv al 
anului în ancheta Associated Press a 
fost desemnat atletul finlandez Lasse 
Viren.

Cei zece fruntași
Consiliul clubului Dinamo Bucu

rești a ales pe primii zece sportivi în 
anul 1976, majoritatea lor fiind lau
reat! ai Jocurilor Olimpice din vara 
acestui an.

în frunte se clasează campionul 
olimpic Vasile Dîba (caiac), urmat de 
vicecamoionii olimpici Simion Cutov 
(box), Mircea Dan Simon (box), Nicu 
Gingă (lupte). Pe locul al cincilea, 
campioana europeană Ana Ciobanu

0 delegație de partid și guvernamentală 
română a plecat la Pekin

O delegație de partid și guverna
mentală română a plecat marți dimi- s 
neața la Pekin. într-o vizită de prie
tenie în Republica Populară-Chineză, 
la invitația C.C. al P. C. Chinez și 
a Guvernului R. P. Chineze. Din de
legație fac parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Sirbu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ale
xandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale.

Vizita delegației de prietenie a poporului chinez
■ Continuîndu-și vizita în țara noas
tră, delegația de prietenie a poporu
lui chinez, condusă de tovarășul Ci 
Pîn-fei, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, secretar general al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, însoțită de tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R., membru al Con
siliului de Stat, s-a aflat, în cursul 
zilei de marți, în județul Dîm
bovița.

în cadrul întîlnirii care a avut loc 
la sediul Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., tovarășul Ion Stă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, a prezentat oaspeți
lor date privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului, realizările 
obținute de oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țării în efortul lor de 
a îndeplini sarcinile de plan, hotărî- 
rile Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. Imaginea e-

A apărut: „REVISTA DE ISTORIE1* nr. 11/1976
' Numărul este consacrat aniversă

rii a 500 de ani de la moartea iui 
Vlad Țepeș. Sint publicate artico
lele : „Vlad Țepeș — un conducător 
de stat celebru", de Ștefan Ștefă- 
nescu ; „Politica internă a lui Vlad 
Țepeș", de Nicolae Stoicescu ; „Răz
boiul cu turcii din 1462", de Ștefan 
Andreescu ; „Relațiile lui Vlad Țe- 
pe? cu Transilvania și Ungaria", de 
Constantin Șerban ; „Știri din nara
țiunile germane despre Vlad Țepeș", 
de Ștefana Simionescu ; „Contribu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16; 

17 șl 18 decembrie. In țară : Vremea 
se va încălzi ușor, exceptînd sudul și 
estul țării, precum șl depresiunile din 
estul Transilvaniei unde, la începutul 
Intervalului, se va menține rece. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor că
dea ninsori Izolate. Vlnt slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
mai coborîte în prima noapte în estul 
Transilvaniei și în nordul Moldovei, iar 
maximele între minus 4 și plus 5 gra
de. Ceață locală. In București : Vremea 
se menține rece la începutul interva
lului, apoi se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros, favorabil 
ninsorii slabe. Vînt în general slab. 
Ceață mai ales seara și dimineața.

Echipa României a obținut o nouă 
victorie în competiția feminină de 
handbal pentru „Cupa Sileziei". în 
cel de-al doilea joc, susținut la Ka
towice, în compania primei repre
zentative a Poloniei, handbalistele 
românce au învins cu scorul de 
19—12 (8—5). Golurile formației ro
mâne au fost înscrise de Maria Boși 
(6), Iuliana Hobincu, Adriana Furcoi 
(cite 4), Georget.a Lăcustă. Simona 
Arghir (cîte 2) și Mariana lacob (1).

Alte rezultate : Suedia — U.R.S.S.
15—11 (8—8) ; Bulgaria — Dane-

ÎN CÎTEVA
• Joi, în sala Dinamo din Capi

tală, se vor desfășura semifinalele 
competiției de box pentru „Cupa 
F.R.B.". Cu începere de la ora 16.00 , 
se vor disputa următoarele întîlniri : 
Litoral Mangalia — B. C. Brăila și 
Farul — B. C. Galați. Vineri este zi 
de odihnă. Echipele învingătoare din 
semifinale se vor întîlni sîmbătă, de 
la ora 18,00, tot în sala Dinamo.

ai clubului Dinamo
(tir), iar următorul loc, Dan Grecu 
(gimnastică), medalie de bronz la 
J.O. Pe locul al șaptelea, golgeterul 
campionatului de fotbal, Dudu Geor
gescu ; pe cel imediat următor, Anca 
Grigoraș (gimnastică), componentă a 
echipei României, vicecampioană 
olimpică ; pe locurile IX și X s-au 
clasat jucătoarea de tenis Virginia 
Ruzici și baschetbalistul Gheorghe 
Novac.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Ioniță, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Neculai Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei metalurgice, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
de activiști de partid și de stat.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București.

A fost, de asemenea, de fată Pak 
Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Co.- 
reene în țara noastră.

(Agerpres)

fortului constructiv al locuitorilor și 
comuniștilor acestui județ le-a fost 
întregită oaspeților chinezi de vizi
tarea expoziției organizate la Casa 
de cultură a sindicatelor, în care sînt 
înfățișate direcțiile activității econo
mice actuale și in perspectivă a ju
dețului. în continuare, s-au vizitat 
Combinatul de oțeluri speciale și în
treprinderea de strunguri, precum și 
Muzeul curții domnești din Tîrgo- 
viște.

Pe parcursul vizitei, membrii de
legației chineze au fost întîmpinați 
cu căldură și sentimente prietenești, 
numeroși cetățeni ai orașului Tîrgo- 
viște, muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderile vizitate ți- 
nînd să-și manifeste bucuria de a-i 
avea în mijlocul lor pe solii poporu
lui chinez.

La vizita în județul Dîmbovița a 
luat parte ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Li Tin-ciuan.

(Agerpres)

ții la studiul însemnelor heraldice 
ale lui Vlad Țepeș", de Dan Cerno- 
vodeanu ; „Vlad Țepeș — cronolo
gie, bibliografie", de Constantin Re- 
zachevici ; „între sultan și împărat : 
Vlad Dracul în 1438", de Virgil Cio- 
cîltan.

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici „Studii documentare" (Pro
bleme ale istoriografiei contempora
ne), „Viața științifică", „Recenzii", 
„însemnări" și „Buletin bibliogra
fic".

0 nouă tragere LOTO 2
Duminică, 19 decembrie 1976. 

Administrația de stat Loto-Pro- 
nosport organizează tragerea 
Loto 2, După cum este cunos
cut, tragerile Loto 2 se bucură 
de succes în rîndul participan- 
ților prin faptul că se desfă
șoară după o formulă simplă și 
avantajoasă. Totodată tragerile 
Loto 2 au oferit participanților 
mari, numeroase și variate cîș- 
tiguri constînd din autoturisme 
„Dacia 1300“ și bani.

Participînd cu cit mai multe 
bilete la ultima tragere Loto 2 
a anului, vă măriți șansele de 
ciștig.

marca 17—12 (10—5) ; R.D. Germană
— Selecționata de junioare a Polo
niei 20—li (9—2).

în clasamentul grupei preliminare 
A conduce echipa României cu 4 
puncte (golaveraj 34---25), urmată de 
formațiile Suediei — 4 puncte
(33—28), Poloniei și U.R.S.S. — zero 
puncte. Clasamentul grupei prelimi
nare B se prezintă astfel : 1. R.D. 
Germană — 4 puncte ; 2. Bulgaria
— 2 puncte : 3. Polonia (junioare) — 
2 puncte ; 4. Danemarca — zero 
puncte.

RÎNDURI
• La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală se va disputa vineri 
meciul-retur dintre echipele Steaua 
și H. B. Dudelange (Luxemburg) din 
optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mascu
lin. Jocul va începe la ora 18,00.

e Astăzi, la Paris, în meci retur 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
ia handbal feminin, echipa locală 
P.U.C. va întîlni formația Universi
tatea Timișoara. în primul joc, hand
balistele noastre au cîștigat cu 20—9.

• La turneul interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi s-au disputat parti
dele întrerupte în rundele anterioa
re. Acum, înaintea ultimei runde, în 
clasament conduc Elena Fatalibekova 
și Marta Litinskaia (ambele U.R.S.S.)
— cite 6 puncte, urmate de Maria 
Ivanka (Ungaria), Valentina Kozlov- 
skaia. Maia Ciburdanidze (ambele 
U.R.S.S.) — cîte 5,5 puncte. Gertrude 
Baumstark (România) și Tatiana 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) — cîte 4,5 
puncte etc.

Actualități din țările socialiste

MOSCOVA

Complexul astronomic din Caucaz
O recentă știre anunța că secția 

de astronomie a Centralei indus
triale de producție „V. I. Lenin" 
din Leningrad pentru mecanica- 
optică și-a realizat programul de 
construire a unui complex astrono
mic ultramodern, început în urmă 
cu 15 ani. După cum se știe, de 
aproximativ un an, la stația astro
nomică Zelenciuk, amplasată pe 
un versant al muntelui caucazian 
Pastuhov, funcționează un mare 
telescop cu oglindă de 6 metri in

BELGRAD

„Aurul negru"
Un nou zăcămînt de petrol, a- 

vînd un debit anual de 700 000 
tone, a fost descoperit lingă ora
șul Subotita, din Voivodina. Re
giunea, cunoscută pînă nu de mult 
doar ca grînar al Iugoslaviei, a 
dezvăluit, la o cercetare geologică 
minuțioasă, existența unor rezerve 
de țiței și gaze cu valoare econo
mică ridicată.

în ansamblu. într-o perioadă de 
un sfert de veac, întreprinderea 
„Naftagas", care exploatează cîmpul 
șubteran de „aur negru" al Voivo-

BERLIN

„Profesii în imagini"
în fiecare an, sute de mii de ti

neri din R.D. Germană care ab
solvă școlile politehnice generale 
își pun întrebarea pentru ce mese
rie să opteze.

Potrivit planurilor în vigoare, 
pînă in 1980 urmează să fie pregă
tiți un milion de muncitori califi
cați. în prezent, școlile profesio
nale sînt frecventate de peste 
500 000 de ucenici. Astfel, toți ab
solvenții școlilor politehnice gene
rale care nu urmează treptele su
perioare ale învățămîntului sînt 
cuprinși, practic, în școli profesio
nale. Ucenicii sînt pregătiți in 
aproximativ 300 de profesii care 
sint determinate de cerințele dez
voltării economiei naționale.

Pentru a facilita tinerilor alege
rea profesiei, act considerat ca o 
importantă îndatorire cetățenească, 
televiziunea din R.D.G. a inaugu
rat nu de mult o emisiune inti
tulată „Profesii în imagini", care 
este realizată împreună cu secreta
riatul de stat pentru formarea pro
fesională, cu întreprinderi, unități 
cooperatiste, comisii de pregătire 
profesională.

- -   Sgj

„PARIS MATCH"

SE NAȘTE O NOUĂ SPANIE...
Săptăminalul francez publică, in ultimul său număr, un amplu ar

ticol al trimisului său special despre situația actuală din Spania, ar
ticol din care reproducem următoarele :

„Cine vizitează în aceste zile Spania 
este martorul unor mutații irezisti
bile, al unor schimbări aproape de 
neconceput numai cu un an în urmă, 
în primul rînd, proliferarea zia
relor. Nimeni nu știe cifra exac
tă : recent, în decursul unei sin
gure săptămini, a fost lansat cîte 
un nou ziar în fiecare zi ! Și, 
ceea ce este și mai extraordinar, 
toate se vînd I Cotidianul „El Pais“ 
de centru-stînga are un tiraj de 
300 000 de exemplare, iar săptămina
lul „Cambio 16", prima publicație 
care a folosit cuvîntul „dictatură" 
vorbind de vechiul regim și care a 
îndrăznit să afirme că Franco, în cel 
mai bun caz, a fost „un om de stat 
mediocru", are un tiraj de 500 000 de 
exemplare — și aceste tiraje se epui
zează repede. Cit privește Partidul 
comunist, acesta are circa o duzină 
de publicații oficioase foarte căutate, 
cum ar fi, de pildă, revista „Gaceta" ; 
deși, în teorie, este interzis, vechiul 
organ de luptă al Partidului Comu
nist din Spania — „Mundo Obrero" — 
este distribuit liber pe străzi.

în vitrinele librăriilor, nume a că
ror simplă pronunțare era in trecut 
interzisă — Marx, Lenin, Mao Tze- 
dun — sînt acum frecvent întilnite. 
Volumul „Scrieri din închisoare", al 
lui Marcellino Camacho, lider al co
misiilor muncitorești și membru al 
Comitetului Central al P. C. din Spa
nia, s-a vindut pînă acum în peste 
90 000 de exemplare. Se pot întîlni 
în librării și lucrări despre „caudillo", 
însă acestea nu mai sînt obișnuitele 
înșiruiri de elogii. Titlurile, cum ar 
fi „Dublul chip al Iui Franco", sînt 
grăitoare pentru conținutul cărților. 
Au făcut, de asemenea, senzație 
„Memoriile" unuia din aghiotanții 
săi, care dezvăluie, fără cruțare, fata 
ascunsă a dictatorului dispărut. Ace
eași efervescență fără precedent și 
în ce privește artele plastice, teatrul, 
în decursul a cîteva luni s-au des
chis nu mai puțin de 300 de galerii, 

diametru. „Dar, arată B. K. Ioan- 
nesian, constructorul-șef al telesco
pului, oglinda acestuia nu face de- 
cît să colecteze lumina astrală care, 
la rîndul ei, trebuie să fie studiată. 
Iar acest lucru îl fac spectrogra- 
fele".

încheierea programului „stelar" 
al constructorilor din Leningrad a 
însemnat construirea celui de-al 
patrulea și ultimul spectrograf care 
este una din componentele de bază 
ale uriașului telescop.

al Voivodinei
dinei, a forat 950 de puțuri petro
lifere, întreaga zonă fiind marcată 
în numeroase locuri de turlele 
înalte ale sondelor. De la începu
tul anului și pînă în luna septem
brie, Voivodina a dat Iugoslaviei 
circa 700 000 de tone țiței și 530 
milioane metri cubi de gaze natu
rale. Se preconizează ca în cinci
nalul următor extracția din acest 
bazin petrolifer să atingă un ni
vel de 2 miliarde metri cubi gaze 
naturale și 1,5 milioane tone pe
trol.

Emisiunea prezintă caracteristi
cile și avantajele diferitelor me
serii practicate cu precădere in 
unele sau altele dintre regiunile 

Alamar, noul oraș cubanez construit pe țârmul oceanului, la est de 
Havana, își etalează cu mîndrie edificiile, blocurile de locuințe, amena
jările sportive, roade ale muncii harnice desfășurate in anii socialismului

■ ■

unde sînt expuse opere care, pînă 
mai ieri, erau considerate drept sub
versive. Reproduceri ale celebrului 
tablou „Guernica", de Picasso, inspi
rat din atrocitățile aviației hitleristo- 
franchiste în timpul războiului civil, 
se vind pe străzi alături de afișe 
care îl înfățișează pe Che Guevara, 
iar pe scenele teatrelor sînt jucate 
piese de autori pînă nu demult in
terziși.

Este adevărat, Partidul Comunist 
din Spania continuă să fie interzis. 
Dar comuniștii organizează frecvent 
adunări in plin centru al Madridului ; 
în ziua următoare, principalele ziare 
reproduc fotografii de la aceste adu
nări. Cu numai un an în urmă, un 
asemenea gest echivala cu o con
damnare la 20 de ani de închisoare. 
Secretarul general al partidului, San
tiago Carrillo, se află, clandestin, la 
Madrid (chiar la sfîrșitul ultimei 
săptămini a ținut o conferință de 
presă, la care au fost prezenți nu
meroși ziariști — n.r.). Angela Gri- 
mau, văduva militantului comunist 
executat în 1963, s-a întors, de ase
menea, la Madrid. Ea a fost primită 
de o imensă mulțime, care a salu
tat-o cu pumnul strîns, cîntînd „In
ternaționala". La Valencia, o statuie 
a lui Franco a fost aruncată în aer. 
La Barcelona, drapelul catalan flu
tură pe balcoanele multor clădiri. La 
Alcoy sînt rebotezate străzile care 
purtau numele unor conducători ai 
regimului franchist.

Și exemplele se pot multiplica. 
Unul din cele mai semnificative este 
avîntul luat de o mișcare pentru eli
berarea femeilor — menținute in 
condiții de inferioritate în timpul re
gimului franchist. „înainte, declară 
una din militantele acestei mișcări, 
parcă nici nu existam". Astăzi, „se 
descoperă" că femeile formează 52 
la sută din populația Spaniei, o for
ță de care trebuie să se țină seama 
în perspectiva viitoarelor alegeri.

Mișcarea muncitorească se afirmă 
tot mai puternic. Numai în primele 
șase luni ale acestui an, numărul

Vorbind despre însemnătatea nou
lui telescop. G.S. Hromov, președin
tele Consiliului astronomic al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., spu
nea : „Sînt convins că încheierea 
cu succes a lucrărilor de construire 
a telescopului și a anexelor sale 
marchează o schimbare generală a 
înseși concepțiilor în construirea de 
aparate astronomice mari... Noul 
telescop ne va permite să scrutăm 
lumea îndepărtatelor galaxii, aflate 
la «ani-lumină» de noi. să studiem 
mai amănunțit natura fizică a cor
purilor cosmice mai puțin îndepăr
tate, cum sînt unele stele și ne
buloase".

Lucru devenit posibil prin „anii- 
muncă" ai cincinalelor. (L. Duță).

Gazele naturale ale Voivodinei 
ocupă un loc important în planu
rile energeticienilor iugoslavi. Po
trivit unui proiect în curs de rea
lizare. această regiune urmează să 
aprovizioneze cu gaze întreaga 
zonă de răsărit a Iugoslaviei. Nu 
de mult, la Mokrin, unde au fost 
depistate cele mai mari zăcăminte, 
a început montarea unei conducte 
de gaze cu o lungime de 650 km, 
care va traversa Novi Sad. Belgrad 
și alte localități industriale. Punc
tul terminus va fi localitatea Pa- 
racin. din sudul Serbiei. Gazeifica- 
rea zonei estice a Iugoslaviei este 
menită să dea un nou impuls 
dezvoltării industriei chimice, me
talurgiei, altor ramuri industriale, 
precum și agriculturii din această 
parte a tării. (G. Bondoc).

țării. Copii ale acestor emisiuni 
sînt puse, totodată, la dispoziția 
școlilor, centrelor de îndrumare 
profesională. întreprinderilor pen
tru a le folosi. împreună cu alte 
mijloace, proprii, la îndrumarea 
absolvenților școlilor generale în 
alegerea profesiei. Iar rezultatele 
pozitive ale acestor acțiuni nu 
întîrzie să se arate. (C. Varvara).

orelor de grevă a depășit 75 de mi
lioane. „Mai mult decît în tot timpul 
regimului franchist", după cum de
clara vechiul militant comunist Si
mon Sanchez-Montero. într-adevăr, 
influența comuniștilor este în creș
tere. Extraordinara calitate a comu
niștilor în tot timpul lungului hiatus 
pe care l-a constituit perioada dic
taturii franchiste a fost aceea de a 
ști să se adapteze in permanentă noi
lor condiții. Astăzi, Partidul comu
nist reprezintă o forță politică de 
care trebuie să se țină seama în 
Spania.

Restul ? Există, firește, o puzderie 
de. partide mici. Spania numără, la 
ora actuală, peste 300 de partide, ma
joritatea așa-numite „partide-taxi“, 
botezate astfel întrucît efectivul lor 
poate încăpea într-un taxi cu Stra
pontină... Desigur, există și partide 
mai importante, cum ar fi Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol, care 
și-a ținut recent congresul — pri
mul în decurs de 44 de ani — și 
care, de asemenea, reprezintă o forță 
importantă a țării. Recent a fost 
creată, de către fostul ministru Ma
nuel Fraga-Iribarne, „Alianța popu
lară", formație de orientare de cen- 
tru-dreapta, care își propune să ra
lieze în jurul său cercurile favorabile 
unor schimbări de mai mică amploa
re și unei apropieri de țările Pieței 
comune. Iar extrema dreaptă ? Fi
rește, aceasta continuă să existe și 
încearcă să blocheze procesul prefa
cerilor — fără a reuși însă. La 20 
noiembrie, cînd s-a împlinit un an 
de la moartea lui Franco, extrema 
dreaptă a încercat să organizeze o 
mare manifestație. Rezultatul ? Abia 
a reușit să adune un sfert din nu
mărul de participant prevăzuți — un 
eșec usturător, după cum l-au apre
ciat presa și observatorii politici.

Iată cîteva secvențe disparate, din 
care se alcătuiește chipul Spa
niei de azi. Vechea Spanie, Spania 
singeroasă a trecutului fascist, acea 
Spanie împărțită în două tabere opu
se, este pe punctul de a dispărea pen
tru totdeauna. Se naște o nouă Spa
nie, o Spanie a prezentului, o Spanie 
a viitorului" — încheie săptăminalul 
francez.

© ANIHILAREA E- 
LECTRICITĂTII STATICE 
kN FILATURI. Inconvenientul 
magnetizării războaielor de țe
sut. datorită electricității statice 
ce se creează in timpul funcțio
nării acestora, și care duce la 
ruperea firelor sintetice, a fost 
înlăturat printr-o originală 
metodă de anihilare a electrici
tății statice din halele de pro
ducție, concepută de specialiștii 
sovietici. Pornind de la obser
vația că în vecinătatea căderi
lor de apă se formează un mi
croclimat deosebit, ionizarea 
aerului accelerîndu-se sub ac
țiunea minusculelor picături de 
apă, ei au conceput un genera
tor special cu aerosoli, capabil 
să formeze ioni negativi în at
mosfera halei, aerul încărcat de 
acești ioni neutralizind electrici
tatea din fire și războaie.

o ALFA Șl H’RTIA. 
Alfa — o plantă foarte răspîn- 
dită pe continentul african, mai

ales pe terenurile improprii cul
turilor agricole obișnuite (ce
reale, legume etc.) — era folo
sită cu peste un secol în urmă 
pentru fabricarea hirtiei, fiind 
treptat înlocuită cu pasta lem
noasă. Iată insă că, în condi
țiile actuale ale crizei de hîr- 
tie, impuse de necesitatea pro
tejării patrimoniului forestier 
mondial, interesul pentru alfa a 
reînviat. în Tunisia, de pildă, 
Institutul național de cercetări 
forestiere a întreprins un pro
gram pe trei ani vizînd amelio
rarea soiurilor și a metodelor 
de recoltare, în vederea reintro
ducerii plantei în circuitul in
dustrial.

o 600 000 KM CU 
BICICLETA I Un turist brita
nic, pe nume Walter Stolle, In 
vîrstă de 50 de ani, s-a reîntors 
în țara sa după ce a parcurs cu 
bicicleta peste 600 000 km, tre- 
cînd prin 159 de țări. Cotidianul 
londonez „Daily Mail", care pu
blică detalii ale acestei odisei,

informează că Stolle, care a pă
răsit Anglia la 25 ianuarie 1959, 
a folosit în cursul călătoriei șase 
biciclete și a trebuit să repare 
cam o mie de cauciucuri. El a- 
preciază că va trebui să treacă 
destul timp ca recordul său să 
fie depășit și intenționează să 
scrie o carte despre peripețiile 
trăite în timpul temerarului 
său voiaj.

o LONGEVITATE AR
TISTICĂ. „Un taxi mov" este 
titlul unui film care are drept 
protagonist pe cunoscutul actor 
și dansator Fred Astaire, astăzi 
în etate de 77 de ani. Un caz de 
excepțională longevitate artisti
că, după cum scrie presa de 
specialitate, care relatează că la 
această vîrstă venerabilă cele
brul dansator, care, alături de 
Ginger Rogers, a făcut încînta- 
rea generațiilor succesive de 
spectatori, se află într-o formă 
perfectă.

Ti rn D D V T T T 'Tw Kî n f M T

© NICIODATĂ NU E 
PREA TiRZIU. A te Iăsa de 
fumat la vîrstă de 40 de ani nu 
este prea tîrziu pentru a evita, 
in mare măsură, probabilitatea 
contractării la bătrinețe a unei 
afecțiuni pulmonare cronice, in
clusiv cancerul. Această conclu
zie se desprinde dintr-un stu
diu efectuat la Londra, timp de 
opt ani, asupra a 792 de foști 
fumători care au abandonat tu
tunul după vîrstă la care se cre
dea că maladiile pulmonare nu 
mai pot fi evitate.

© CIUPERCA Șl 
PROTEINELE. Cultivată ca 
obiect de studiu al chimiei fi
ziologice la Universitatea din 
Bochum (R.F.G.), ciuperca „Ba- 
sidiomicet" s-a dovedit foarte 
utilă, intrucît are proprietatea

de a transforma celuloza din 
lemn și hîrtie în zaharuri și 
proteine. După părerea specia
liștilor universității, această ciu
percă ar putea fi cultivată în 
viitor pe scară largă, ca un mij
loc de a contribui la soluționa
rea problemei alimentației pe 
glob.

© MANIFESTAȚIA Sl- 
NISTRAȚILOR. ° demon- 
strație mai puțin obișnuită a a- 
vut loc, zilele acestea, în ora
șul italian Udine ; sute de sinis- 
trați de pe urma devastatorului 
cutremur produs, în mai, în re
giunea Friuli au venit aici să 
prezinte autorităților plingerile 
lor legate de întîrzierea cu care 
se efectuează reinstalarea în 
imobile noi. S-a relevat că nu
mărul total al celor care mai 
locuiesc în corturi, în condiții

precare, acum la venirea iernii, 
se ridică la 35 000. în ce pri
vește casele prefabricate, numai 
20 la sută din numărul promis 
au fost pină acum construite.

© TOXINĂ SINTETI
ZATĂ. O echipă de cercetători 
de la Universitatea din Geneva 
a reușit să realizeze pentru pri
ma oară în lume sinteza în la
borator a unei toxine naturale, 
pumiliotoxina C, prezentă în 
cantități infime in pielea unei 
broaște care trăiește in Ameri
ca de Sud. Pe această cale, va 
putea fi obținută cantitatea de 
10 grame de toxină necesară 
pentru studierea îndeaproape a 
influenței acestei substanțe asu
pra sistemului nervos al omului. 
Dacă sinteza nu ar fi putut fi 
realizată, ar fi fost nevoie de 
capturarea a aproximativ... 
150 000 de broscuțe, obiectiv a- 
proape imposibil de atins, dată 
fiind împuținarea simțitoare a 
acestei specii. O expediție In 
jungla panameză pentru colec

tarea prețioaselor piei de batra
cieni — utilizată de localnici la 
confecționarea săgeților otrăvite 
— a „capturat" doar 250 de 
exemplare.

• „TRIUNGHIUL DE 
AUR". Două tinere cineaste 
franceze, surorile Catherine și 
Marianne Lamour, au realizat, 
cu prețul a numeroase riscuri, 
un film documentar, apreciat ca 
senzațional, care dezvăluie de
desubturile traficului cu opiu, 
avînd ca centru faimosul „tri
unghi de aur" — zona de junglă 
situată la granița dintre Tailan- 
da, Birmania și China. Promo
torii acestui trafic sînt rămăși
țele bandelor ciankaișiste, afla
te sub conducerea unui anume 
„general Tuan". într-o declara
ție făcută celor două realizatoa
re, așa-zisul general a recunos
cut fățiș că activitatea bandelor 
sale nu ar fi posibilă fără spri
jinul C.I.A.

© „300 DE RELA
TĂRI Șl 150 FOTO
GRAFII" este titlul unei ori
ginale colecții — inițiate de re
porterii francezi Jacques Borgă 
și Nicolas Viasnoff — care își 
propune să reconstituie, în cu
vinte și imagini, istoria princi
palelor mijloace de locomoție și 
a celor care le-au realizat. 
Printre volumele apărute în a- 
ceastă colecție se numără cele 
consacrate locomotivelor cu 
aburi, zeppelinurilor, transatlan
ticelor, automobilelor de teren 
de tip „jeep", avioanelor desti
nate acrobațiilor, mașinilor de 
pompieri, celor folosite de poli
ție ș.a. Recent, seria s-a îmbo
gățit cu o lucrare dedicată „au
tovehiculelor de excepție". între 
altele, autorii relatează despre 
un automobil cu caroseria din 
aur masiv, care a aparținut Pa
pei Pius al XI-lea. și despre un 
„automobil săritor", creat In 
1913 și care avansa... în salturi 
ca un purice gigantic.
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,

Manea Mănescu, în Franța
PARIS 14 (Agerpres). — Marți a 

sosit la Paris tovarășul Manea Mă
nescu, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită oficială în 
Franța, la invitația primului țninis- 
tru al Guvernului Republicii France
ze, Raymond Barre,

La sosire, pe aeroportul Orly, îm
podobit cu drapele de stat ale Ro
mâniei și Franței, primul ministru 
al guvernului român a fost salutat 
de premierul Raymond Barre, de 
alte persoane oficiale franceze.

Au fost prezenți Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, și 
Raoul Delaye, ambasadorul Franței 
la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Franceze, cei doi prim- 
miniștri au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

primul ministru a fost salutat de to
varășii Paul Niculescu, Ion Pățan și 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, George Maco- 
vescu. Ion Cosma și Emil Nicolcioiu, 
miniștri, de alte persoane oficiale.

Era de față Jean Brouste, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Fran
ței la București.

începerea convorbirilor
în cursul după-amiezii au început 

convorbirile oficiale.
Cei doi șefi de guvern și-au expri

mat satisfacția pentru rezultatele po
zitive, înregistrate în ultimii ani, în 
dezvoltarea relațiilor româno-france- 
ze pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii 
— relații bazate pe principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc. Ei au subliniat impor
tanta deosebită pe care au adus-o 
vizitele reciproce la nivel înalt, din 
1968 de la București și din 1970 de 
la Paris, întîlnirea de la Helsinki 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing, 
care au deschis, de fiecare dată, noi 
perspective de întărire și amplifica
re a relațiilor multilaterale româno- 
franceze.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie ce caracterizează raporturile 
dintre țările și popoarele noastre, a 
fost analizat modul de realizare a 
acțiunilor de cooperare economică 
convenite între cele două părți.

Primul ministru francez, Raymond 
Barre, a oferit marți seara, la pala
tul Quai d’Orsay, un dineu în onoa
rea primului ministru român. Manea 
Mănescu. Au participat persoanele 
oficiale române care însoțesc pe pri
mul ministru în vizita pe care o 
efectuează în Franța.

Au luat parte membri ai guvernu
lui, alte personalități ale vieții poli
tice, economice și științifice fran
ceze.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
cei doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

în toastul său, primul ministru al 
Franței, RAYMOND BARRE, a spus: 
Este o mare cinste pentru noi să vă 
primim astăzi la Paris. Este, de ase
menea, o mare plăcere, deoarece na
țiunea română se bucură dintot- 
deauna de o stimă și, îngăduiți-mi să 
o spun, de o afecțiune cu totul 
deosebită în rîndul francezilor. Voi 
adăuga că personal acord o mare im
portanță vizitei dumneavoastră. între 
rațiunile care fac ca România și 
Franța să se îndrepte una către 
cealaltă trebuie amintită, mai întîi, 
apartenența noastră comună la 
aceeași cultură, latinitatea, care de
termină atîtea trăsături similare la 
compatrioții dumneavoastră și Ia 
ai mei. De-a lungul istoriei lor. a con
tinuat vorbitorul, Franța și România 
au dovedit aceeași voință de a ră- 
mîne ele însele, această preocupare 
de independență a constituit un al 
doilea factor esențial de apropiere, 
în acest fel, fondul comun de latini
tate. dragostea pentru independență 
și solidaritatea au făurit aceste le
gături care inspiră astăzi politica pe 
care o duc cele două țări ale noastre 
într-o lume dificilă și mai ales pe 
continentul nostru. Alegîndu-și siste
me politice și economice diferite. 
Franța și România s-au pronunțat 
încă de multă vreme pentru o Eu
ropă în care, dincolo de orice apar
tenență, statele să poată să se dez
volte în securitate și liberă opțiune, 
la adăpost de orice atingere a su
veranității și integrității lor terito
riale.

în continuare, primul ministru 
francez relevind faptul că România 
și Franța au început un dialog poli
tic care a contribuit in mare mă
sură la crearea climatului de destin
dere pe care îl cunoaște astăzi Eu
ropa, a spus : In ceea ce ne privește, 
nu putem decît să fim satisfăcut! de 
prevederile Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa și de voința exprimată de 
statele semnatare de a se conforma 
acestora.

Este bine să continuăm să avem 
schimburi de vederi asupra acestor 
probleme, căci o destindere durabilă 
nu este de conceput decit dacă pro
gramul de acțiune pe termen lung 
stabilit la Helsinki este pus în apli
care în ansamblul său. Acest obiec
tiv este după părerea noastră cu atît 
mai important cu cit aprofundarea 
raporturilor noastre de prietenie și 
de cooperare, în condiții de încrede
re cu toate statele din Europa, ră- 
mine o linie esențială a politicii ex
terne a Franței.

Dar această politică de destindere 
in Europa — a spus în continuare 
vorbitorul — nu ar avea sens dacă 
nu ne-am strădui, în același timp, să 
contribuim la reducerea tensiunilor 
care se manifestă în alte părți ale 
lumii. Să avem în vedere, deci, ori
unde aceasta este posibil, inițierea 
de negocieri in vederea realizării 
unor reglementări juste și durabile. 
Pozițiile celor două țări ale noastre 
converg asupra acestui punct, cit și 
asupra necesității de a vedea instau

Primii miniștri ai celor două țări 
s-au informat reciproc asupra prin
cipalelor probleme privind dezvol
tarea economică și socială din Româ
nia și Franța, avînd în vedere po
tențialul economic și tehnic de care 
dispun România și Franța, progra
mele de perspectivă din cele două 
țări. Ei au căzut de acord asupra 
unor noi acțiuni de cooperare în 
producție și tehnico-științifică, de 
lărgire a schimburilor comerciale și 
a cooperării pe terțe piețe. S-a con
venit să fie extinsă colaborarea bila
terală într-un ritm și mai sus
ținut în domenii de mare importan
ță pentru economiile naționale ale 
celor două țări, cum sînt industriile 
de automobile, mașini-unelte. aero
nautică, agregate energetice, infor
matică, telecomunicații, electronică, 
industriile metalurgică, chimică, pre
cum și cooperarea în anumite dome
nii ale științei și tehnologiei.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat hotărârea de a acorda în con
tinuare un sprijin mai susținut fir
melor și întreprinderilor din ambele 
țări în vederea facilitării dezvoltării 
cooperării în producție și lărgirii 
schimburilor comerciale.

Dineu oferit de premierul
rat un climat de încredere, indispen
sabil soluționării marilor probleme 
economice contemporane. Sperăm, de 
asemenea, de a vedea instaurată o 
ordine economică mondială avînd la 
bază respectarea intereselor tuturor 
țărilor și inspirată de preocuparea 
pentru dreptate și stabilitate.

Politica de pace și cooperare pe 
care Franța o duce de mulți ani a 
avut întotdeauna o semnificație a- 
parte în relațiile noastre cu Româ
nia. Noi înțelegem înainte de orice 
să continuăm dialogul politic anga
jat între cele două țări ale noastre, 
în urmă cu 12 ani, cu prilejul primei 
vizite la Paris a unui șef de guvern 
român în Franța, de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial ; acest 
dialog s-a amplificat în timpul vizi
telor generalului de Gaulle în Româ
nia și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în țara noastră. Nume
roase vizite, la toate nivelurile, au 
întărit necontenit relațiile noastre.

Ca și dumneavoastră, acordăm o 
importanță esențială dezvoltării coo
perării noastre economice. Cu cîteva 
luni în urmă am fost copreședintele 
comisiei mixte de cooperare, și se 
înțelege că voi acorda o atenție cu 
totul aparte noului impuls pe care 
întîlnirea noastră îl va da relațiilor 
noastre economice și comerciale.

Primele convorbiri pe care le-am 
avut confirmă interesul celor două 
guverne ale noastre pentru o întă
rire a cooperării industriale, mijloc 
favorabil de dezvoltare a relațiilor 
noastre economice. Exprimindu-mi 
satisfacția pentru rezultatele deja 
obținute, cred că vom putea ajunge 
repede la acorduri importante in 
diferite domenii. Manifestîndu-și 
convingerea că vizita primului mi
nistru român în Franța va da un 
nou impuls relațiilor dintre cele 
două țări, că acestea vor putea să 
se extindă și să se aprofundeze, 
primul ministru al Franței, Ray
mond Barre, a toastat in sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
primului ministru, Manea Mănescu, 
pentru prietenie între cele două țări.x

Constatînd cursul pozitiv al rela
țiilor dintre România și Franța, pri
mul ministru român, MANEA MĂ
NESCU, a subliniat în toastul său 
importanța întîlnirilor și declarații
lor comune la nivelul cel mai înalt 
— din mai 1968 cu prilejul vizitei 
generalului de Gaulle la București 
și din iunie 1970 cu prilejul vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
Paris, a convorbirilor fructuoase de 
la Helsinki, dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es
taing — pentru evoluția ascendentă 
a raporturilor de înțelegere și coo
perare rodnică dintre România și 
Franța, în definirea orientărilor pen
tru dezvoltarea în perspectivă a re
lațiilor dintre popoarele noastre.

Remarcăm cu satisfacție — a spus 
vorbitorul — că pe baza realizărilor 
obținute de România în dezvoltarea 
economică și socială, a potențialului 
economic și tehnico-științific impor
tant de care dispune Franța, schim
burile comerciale, cooperarea indus
trială, științifică și tehnologică dintre 
cele două țări înregistrează o dezvol
tare continuu ascendentă. în acest 
context, s-a remarcat cooperarea în 
domeniul industriei de autoturisme, 
mașini-unelte, aeronautică, agregate 
energetice, informaticii, cooperarea 
în domeniul comercial și financiar- 
bancar, precum și posibilitățile fa
vorabile extinderii într-un ritm șl 
mai susținut a conlucrării româno- 
franceze reciproc avantajoase. în do
menii de mare importanță pentru 
economiile naționale ale celor două 
țări, cum ar fi construcțiile de mașini,

oficiale
în cursul convorbirilor, cei doi șefi 

de guvern au avut, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor aspecte 
actuale ale vieții internaționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Nicolae Io- 

nescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Interna
ționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
M. Nicolae, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Cornel Pînzaru, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Ion St. Ion, 
secretar al Consiliului de Miniștri.

Din partea franceză: Andre Rossi, 
ministrul comerțului exterior, Pierre- 
Christian Taittinger, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Francois De Labolaye, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, Car- 
ron de Lacarriere, director adjunct 
în Ministerul Finanțelor, Jean-Claude 
Paye, consilier al primului ministru.

Au participat C. Flitan, ambasado
rul României la Paris, și Raoul De
laye, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

francez
chimia, siderurgia, agricultura șl in
dustria alimentară, știința și tehno
logia, precum și cooperarea pe terțe 
piețe. Apreciem că prin folosirea în 
mai mare măsură a acestor posibili
tăți vom crea condiții pentru reali
zarea obiectivului important ce l-am 
stabilit de comun acord — dublarea, 
pînă în 1980, a volumului schimburi
lor noastre comerciale, precum și 
dezvoltarea acțiunilor de cooperare 
în producție, știință și tehnologie.

Primul ministru român a subliniat 
cu satisfacție extinderea colaborării 
româno-franceze în domeniul schim
burilor culturale, în domeniile arte
lor, învățămintului, turismului, și în 
alte domenii.

După ce a arătat că conlucrarea 
româno-franceză se înscrie în cursul 
pozitiv al evoluției contemporane 
spre pace, colaborare și bună înțele
gere între popoare, primul ministru 
român a spus : Profundele prefaceri 
progresiste care se produc neîncetat 
pe plan național și internațional de
monstrează că popoarele aspiră spre 
o organizare mai bună, mai raționalăi 
și mai dreaptă a societății umane, 
își afirmă cu putere voința națională 
de a fi stăpîne pe destinele lor, de 
a-și organiza viața potrivit interese
lor și năzuințelor lor legitime.

în această direcție este orientată 
politica externă a României, care 
militează pentru transpunerea con
secventă în viață a principiilor ba
zate pe egalitate în drepturi, res
pectul strict al independenței și su
veranității naționale, neamestecul în 
treburile interne, repudierea forței 
și amenințării cu forța, avantajul 
reciproc în relațiile dintre popoare, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, care 
să asigure — pe temeiul unor prin
cipii noi democratice, de profundă 
echitate și justiție internațională — 
progresul economic și social al țări
lor mai puțin dezvoltate, al tuturor 
națiunilor lumii.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că România acordă o deosebită în
semnătate acțiunilor menite să ducă 
la instaurarea unui sistem trainic de 
securitate și cooperare în Europa. în 
acest spirit, țara noastră este preo
cupată de obținerea unor rezultate 
cit mai concrete în asigurarea res
pectării și aplicării stricte, de către 
toate statele participante, a princi
piilor și angajamentelor înscrise — 
ca un tot unitar — în Actul final al 
Conferinței de la Helsinki, a cărui 
înfăptuire poate avea o influență ho- 
tărîtoare asupra securității și păcii 
mondiale. A fost relevată apoi în
semnătatea pe care o acordă Româ
nia dezvoltării încrederii și conlucră
rii multilaterale a statelor din Bal
cani, înfăptuirii dezarmării generale 
și, în primul rînd, a dezarmării nu
cleare, opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la măsuri practice de dezar
mare. Ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare — a spus primul ministru 
— România militează activ pentru 
stabilirea căilor și soluțiilor de li
chidare a subdezvoltării, eliminarea 
marilor decalaje dintre state, pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

în încheiere, exprimindu-și con
vingerea că întîlnirile, convorbirile 
și tratativele dintre cele două părți 
vor da un nou impuls dezvoltării re
lațiilor tradiționale de prietenie din
tre România și Franța, în interesul 
popoarelor român și francez, al cau
zei generale a păcii și colaborării in
tre națiunile lumii, primul ministru 
al guvernului român a toastat în să
nătatea președintelui Valâry Giscard 
d’Estaing, a primului ministru Ray
mond Barre, pentru prietenia dintre 
România și Franța.

Președintele Ciprului 
l-a primit pe 

reprezentantul P. C. R.
NICOSIA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, arhiepis
copul Makarios, a primit pe tovară
șul Petre Blajovici, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Bihor al P.C.R., re
prezentantul Partidului Comunist 
Român la festivitățile de la Nicosia 
cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a partidului AKEL.

Cu acest prilej, a fost transmis un 
mesaj cordial de prietenie din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu exprimarea dorin
ței de dezvoltare continuă a relații
lor pe multiple planuri între Româ
nia și Cipru.

Mulțumind, președintele Makarios 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire, precum și aceeași dorință 
de amplificare a bunelor raporturi 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare.

Convorbiri economice 
romăno-italiene

ROMA 14 (Agerpres). — Marți au 
început la Roma lucrările sesiunii 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-italiene de colaborare economi
că, industrială și tehnică. Delegația 
română este condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de stat pentru prețuri, iar de
legația italiană de Luciano Radi, 
subsecretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Italiei. Cu acest 
prilej se examinează stadiul rela
țiilor economice și posibilitățile de 
extindere a colaborării economice 
româno-italiene în domenii de inte
res reciproc.

Sindicatele din C.E.E. 
protestează împotriva 

creșterii șomajului
Reprezentanții Confederației sin

dicatelor din C.E.E., care grupează 
organizații avînd 37 milioane de 
membri, reuniți la Bruxelles, au 
protestat față de absența oricărei 
măsuri concrete a guvernelor țări
lor membre pentru combaterea șo
majului. Reprezentanții sindicali au 
subliniat că atît guvernele, cit și 
diferite instituții comunitare nu au 
făcut decît „să se acomodeze" cu o 
situație dificilă și cu persistența 
unei numeroase armate de șomeri, 
însumînd peste 5 milioane de per
soane în cele nouă țări din Piața 
comună.

LIBAN

Consultări privind realizarea
R. S. CEHOSLOVACĂ

Sesiunea comună a camerelor Adunării Federale
planului

în Liban s-a întrunit marți, în pri
ma sa ședință. Comitetul pentru su
pravegherea acordului de încețare'a 
focului, sub conducerea președintelui 
libanez Elias Sarkis. Au fost exami
nate, printre altele, probleme privind

BONN

Ședința constitutivă a Bundestaguluî
Helmut Schmidt propus pentru un nou mandat de cancelar 

al R.F.G.
BONN. — în cadrul unei întreve

deri avute cu președintele Walter 
Scheel, liderii partidelor social-de
mocrat și liber-democrat, Willy 
Brandt și, respectiv, Hans Dietrich 
Genscher, l-au propus, marți, pe 
Helmut Schmidt pentru un nou man
dat de cancelar al R.F.G.

Potrivit constituției federale vest- 
germane, președintele republicii de
semnează candidatul pe care-1 con
sideră în măsură să întrunească cel 
mai mare număr de sufragii în par
lament. Acesta este propus de par
tidele care au obținut majoritatea 
în alegerile legislative generale — în 
actuala situație coaliția între parti

agențiile de presă transmit:
Conferința de Ia Geneva 

asupra Rhodesiei s a amînat- 
marți ; reprezentantul britanic, Ivor 
Richard, va începe, după 25 decem
brie, o misiune în sudul Africii pen
tru a pregăti reluarea convorbirilor 
cu începere de la 17 ianuarie, au a- 
nunțat la Geneva oficialități brita
nice citate de agenția Reuter.

0 ampla manifestație in 
favoarea acordării unei amnistii ge
nerale a deținuților politici a avut loc 
luni seara la Madrid. Demonstranții 
au parcurs străzile capitalei spaniole 
scandînd lozinci cum sînt „Amnistie 
totală", „Abținere" (de la referen
dumul din 15 decembrie), „Liberta
te". După cum precizează agenția 
France Presse, peste 12 persoane au 
fost reținute de autorități și mai 
multe rănite.

La încheierea vizitei ofi
ciale în Venezuela 3 șe£uIui 
statului peruan, Francisco Morales 
Bermudez, la Caracas a fost semnată 
o declarație comună, în care se sub
liniază necesitatea instaurării cît mai 
grabnice a unei noi ordini economice 
internaționale. Totodată, părțile s-au 
pronunțat in favoarea stabilirii de 
norme de reglementare și control ale 
activității companiilor transnaționale.

Colaborarea economică 
interarahă. La Cairo 3 luat sfîr$n 
sesiunea Consiliului Unității Econo
mice Arabe, la care au participat mi
niștrii de finanțe și ai economiei din 
Egipt, Irak, Kuweit. Libia. Sudan, 
R. A. Yemen, precum și reprezentanți 
ai Emiratelor Arabe Unite, Iordaniei, 
Mauritaniei, Siriei. Somaliei, Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei și 
R. D. P. a Yemenului. De asemenea, 
la lucrări au asistat observatori ai 
Ligii Arabe, precum și ai altor orga
nizații arabe. Consiliul a adoptat mai 
multe recomandări menite să contri
buie la extinderea colaborării econo
mice între țările arabe.

HANOI

Deschiderea Congresului Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — La Ha
noi au început marți lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam. Este 
pentru prima dată in cei 46 de ani 
de existență a partidului cind un 
congres a! său se desfășoară în Viet
namul reunificat, relevă agenția 
V.N.A.

La lucrări participă 1 008 delegați 
din întreaga țară, aleși în cadrul 
conferințelor provinciale și orășe
nești, precum și delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești, ale 
mișcărilor de eliberare națională 
din numeroase țări ale lumii.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cuvîntul de țleschidere a lucrări
lor a fost rostit de decanul de vîrstă 
al congresului. Ton Duc Thang, pre
ședintele Republicii Socialiste Viet
nam, care a exprimat recunoștința 
față de partidele frățești care au a-

MOSCOVA

INTILNIRE ÎNTRE I. I. BREJNEV Șl J. ȚEDENBAL
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc, marți, o între
vedere a lui Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., cu 
Jumjaaghiin Tedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, aflat intr-o vizită de 
prietenie în U.R.S.S.

Manifestări în cadrul Festivalului 
muzicii românești în U.R.S.S.

ln Uniunea Sovietică 
continuă concertele in 
cadrul Festivalului mu
zicii românești. La Le
ningrad, Orchestra sim
fonică a Radioteleviziu- 
nii române, dirijată de 
Iosif Conta, a prezentat 
lucrări din creația com
pozitorilor noștri clasici 
și contemporani. Au 
concertat, de asemenea, 
muzicienii Orchestrei

simfonice leningrădene, 
la pupitrul căreia s-a 
aflat Mihail Bredicea- 
nu. Pianistul Valentin 
Gheorghiu s-a prezentat 
in fața publicului sovie
tic in calitate de com
pozitor și interpret.

Publicul din Ucraina a 
urmărit cu satisfacție 
evoluția dirijorului Emil 
Simon și a violoncelis

de pace
trecerea sub controlul forțelor arabe 
de menținere a păcii a armamentului 
greu utilizat ln conflictul libanez de 
părțile rivale, precum și unele as
pecte legate de Acordul de la Cairo 
din 1989.

dele social-democrat și liber-demo- 
crat.

Candidatul la funcția de cancelar 
urmează să fie ales miercuri de 
Bundestag. Pentru a fi ales el va 
trebui să obțină majoritatea absolu
tă a voturiloi- la primul tur de scru
tin. Numai la al treilea tur de scru
tin viitorul cancelar poate fi ales cu 
majoritate simplă.

Marți dimineața, Bundestagul s-a 
reunit în ședința constitutivă, iar în 
cursul după-amiezii, președintele 
Walter Scheel urmează să primeas
că, conform procedurii curente, de
misiile miniștrilor care ' își încheie 
mandatul.

Japonia va acorda Lao- 
sului un ajutor în valoare d* 
300 milioane yeni. Acordul este des
tinat finanțării reconstrucției unor 
drumuri distruse în timpul războiului.

Luptele între forțele mo- 
zombicone și unități ale 
regimului de Ia Salisbury 
care au pătruns în provincia Manica, 
pe teritoriul Mozambicului, la sfîrși
tul săptămînii trecute, au continuat 
luni — a anunțat Agenția mozambi- 
cană de știri, reluată de agenția 
Reuter. După cum se precizează, lup
tele cele mai intense au avut loc în 
zona localității Caierzi. Trupele ra
siste au suferit pierderi importante. 
Pe de altă parte, la Paturi. în pro
vincia Gaza, luptele s-au încheiat prin 
alungarea peste frontieră a trupelor 
rhodesiene intervenționiste.

împotriva majorării chel
tuielilor militare. Un grup da 
45 de deputați în Parlamentul brita
nic aparținind grupului Tribune (stîn
ga Partidului Laburist) au elaborat 
un amendament cerînd reducerea 
considerabilă a cheltuielilor militare. 
Guvernul ceruse aprobarea unor fon
duri suplimentare de 517 milioane 
lire sterline, dar deputății acestui 
grup propun o sumă mai mică cu 
273 milioane lire, ceea ce va deter
mina începerea unor dezbateri în Ca
mera Comunelor.

P. S. din Japonia și Ko- 
moitO 3U c&zut de acord să 
pună ln aplicare aranjamentul 
privind cooperarea politică bilatera
lă, înche;at la 28 noiembrie. Cele 
două partide au convenit, de aseme
nea, să ceară Partidului Liberal De
mocrat ca un deputat din partea 
Partidului Socialist din Japonia să 
ocupe locul de vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților, iar atribuirea 
președințiilor diferitelor comitete ale 

jutat poporul vietnamez în anii de 
luptă pentru eliberare. De aseme
nea, el a anunțat ordinea de zi a 
Congresului, care cuprinde :

Raportul politic al Comitetului 
Central privind activitatea partidu
lui de Ia precedentul congres, linia 
revoluționară a partidului pentru 
noua etapă, orientările și sarcinile 
pentru cincinalul 1976—1980, modifi
cări ale statutului partidului și alege
rea noului Comitet Central.

în continuare, Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam, a salutat, în numele congre
sului, delegațiile străine prezente.

Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, a prezentat apoi Raportul 
politic al Comitetului Central al 
partidului, document ce face un bi
lanț al luptei revoluționare și o ana
liză a caracteristicilor revoluției 
vietnameze în perioada următoare, 
trasează și definește sarcinile pen
tru înaintarea întregii țări pe calea 
socialismului.

Jumjaaghiin Tedenbal i-a înmînat 
lui Leonid Brejnev, cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei sale de 
naștere, înaltele distincții mongole 
Steaua de aur de „Erou al Republi
cii Populare Mongole" și ordinul 
„Suhe Bator".

tului Cătălin Ilea. ln 
orașele siberiene Irkutsk 
și Novosibirsk formațiu
nile sovietice au colabo
rat cu dirijorul Ovidiu 
Bălan și cu instrumen
tistul Aurelian Octav 
Popa. Concerte cu lu
crări aparținind compo
zitorilor români au mai 
avut loc in orașele Kui- 
bișev, Gorki, Iaroslavl.

PRAGA 14 (Agerpres). — La Pra- 
ga au început, marți, lucrările se
siunii comune a Camerei Poporului 
și Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace, avind 
pe ordinea de zi examinarea Decla- 
rației-program guvernamentale și a 
proiectelor de lege privind planul de 
dezvoltare a economiei naționale și 
bugetul pe anul 1977. La sesiune 
participă Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace,

s.u.a.
întrunirea marilor electori pentru confirmarea 
opțiunilor din cadrul alegerilor prezidențiale

Jimmy Carter a fost declarat luni 
cel de-al 39-lea președinte al Statelor 
Unite. întruniți în capitalele celor 
50 de state ale uniunii și a districtu
lui federal Columbia, cei 538 de mari 
electori au comunicat la Washington 
opțiunile lor, care au reflectat rezul
tatul votului din cadrul alegerilor 
prezidențiale de la 2 noiembrie. Po
trivit datelor transmise de U.P.I., 
Jimmy Carter a întrunit 297 din vo
turile marilor electori, Gerald Ford 
— 240, iar Ronald Reagan — un vot.

parlamentului să se facă ln funcție de 
noua structură a reprezentării parti
delor în forul legislativ.

Atentate la Belfast. Mal 
multe cartiere din Belfast au fost 
evacuate luni după amiază. în urma 
unor explozii succesive care au pro
vocat moartea unei persoane precum 
și considerabile pagube materiale. O 
cafenea din centrul orașului a fost 
complet distrusă de explozie, la nu
mai cinci minute după ce poliția eva
cuase localul. O altă bombă a explo
dat în principala stație de autobuz 
din Belfast, determinînd apariția 
unui puternic incendiu. Alte două 
bombe au distrus considerabil hote
lul „Lansdowne Court", unul din ul
timele rămase încă neatinse la Bel
fast.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, s-a întîl- 
nit luni, la Washington, cu ministrul 
apărării al Israelului, Shimon Peres, 
în cursul întrevederii au fost exami
nate, potrivit agenției France Presse, 
perspectivele de pace în Orientul A- 
propiat și problema ajutorului eco
nomic și militar american acordat Is
raelului. Acesta ar dori, notează 
A.F.P., o majorare cu 300 milioane de 
dolari a ajutorului de 1.6 miliarde 
dolari pe care Administrația S.U.A. 
intenționează să-1 acorde Israelului 
în viitorul an bugetar.

Criza economică și țări
le sărace. Cel mai Puternic afec
tate de efectele crizei economice oc
cidentale au fost cele 40 de state cu 
un venit calculat pe locuitor sub 200 
dolari pe an, arată un raport publi
cat de Organizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare, care regru
pează țările capitaliste industrializa
te. Creșterea acută a disparităților e- 
conomice și perspectivele sumbre ale 
țărilor cu veniturile cele mai mici in 
ultima parte a deceniului actual im
pun eforturi speciale, care încă se 
lasă așteptate, subliniază raportul.

PORTUGALIA

Alegerile municipale 
au confirmat existența 

unei majorități de stingă
LISABONA — Liderii principale* 

lor patru partide portugheze — so
cialist, comunist, social-democrat șl 
Centrul democratic și social — s-au 
reunit, luni seara, la Lisabona, în 
cadrul unei mese rotunde televizate, 
pentru a examina concluziile care 
se degajă din rezultatele alegerilor 
municipale desfășurate duminică.

Mario Soares, prim-ministru șl 
secretar general al Partidului socia
list. și-a exprimat satisfacția față de 
procentajul de voturi obtinut de 
P.S.P. în condițiile dificultăților eco
nomice prin care trece Portugalia și 
ale adoptării, de către partidul de 
guvernămint. a unor măsuri de aus
teritate. (P.S.P. a înregistrat o ușoa
ră reducere a voturilor favorabile 
comparativ cu rezultatele alegerilor 
anterioare din acest an). Recunos- 
cînd ca fundamentate anumite critici 
formulate de partidele de opoziție 
la adresa guvernului socialist. Mario 
Soares a precizat însă că P.S.P. nu 
va proceda nici pe viitor la alianțe 
cu alte partide.

Alvaro Cunhal, secretarul general 
al Partidului comunist, a interpretat 
rezultatele scrutinului ca „o depla
sare spre stingă a electoratului por
tughez". El a pus îndeosebi accen
tul pe rezultatele înregistrate la 
Alentejo — una din principalele pro
vincii agricole ale țării — unde 
P.C.P. a obținut între 45—50 la sută 
din voturi. Acest procent, a declarat 
Alvaro Cunhal, reprezintă un vot po
litic în favoarea continuării reformei 
agrare, pentru înfăptuirea căreia mi
litează P.C.P.

într-un comentariu consacrat ale-' 
gerilor de duminică, agenția Franca 
Presse reține faptul că pe plan ,rm•- 
țional, în procentaj de voturi,' nu
mai Partidul comunist și celelalte 
două formațiuni politice ce alcătu
iesc Povo Unido au înregistrat un 
avans considerabil față de rezulta
tele obținute în urma consultărilor 
electorale precedente ce au avut 
loc în acest an în Portugalia. 
Ziarul portughez „Diario de Lisboa", 
reluat de A.F.P., apreciază că se 
confirmă, astfel, existența unei ma
jorități de stînga în Portugalia.

Agenția citată observă că, în urma 
acestor alegeri, raporturile de forțe 
între Partidul socialist, Partidul so
cial-democrat și Centrul democratic 
și social au rămas neschimbate. 
Aceste trei partide își mențin, cu 
modificări nesemnificative, pozițiile 
confirmate de consultările electorale 
precedente.

alți conducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

Declarația-program guvernamenta
lă a fost prezentată de președintele 
guvernului R.S.C., Lubomir Strougal, 
care s-a referit la perspectivele de 
dezvoltare a economiei naționale Iți 
următorii ani și la eforturile ce var 
fi depuse pentru atingerea obiecti
velor stabilite. De asemenea, Lubomir 
Strougal s-a referit la principalele 
aspecte ale politicii externe a R.S.C, 

în baza prevederilor constituționale, 
toate voturile electorilor unui stat 
revin candidatului care a obținut cel 
mai mare număr de voturi în scru
tinul prezidențial.

Marii electori l-au desemnat apoi, 
prin același procedeu, pe vicepre
ședintele S.U.A. — Walter Mondale.

Rezultatele votului marilor electori 
urmează a fi validate de Congres lâ 
6 ianuarie, cu două săptămîni înainte 
de instalarea la Casa Albă a noii ad
ministrații democrate.

In favoarea unei reuniuni 
la nivel înalt 3 principalelor sta
te occidentale industrializate s-a pro
nunțat primul ministru al Marii Bri
tanii., James Callaghan. El a subliniat 
că, dincolo de dezbateri și analize, la 
o astfel de întîlnire este necesară 
elaborarea unui plan urgent de ac
țiune. Premierul britanic a menționat 
că o serie de probleme de structpră 
ale economiei împiedică dezvoltarea 
schimburilor comerciale si eforturile 
pentru ținerea sub control și pentru 
reducerea șomajului. Aceste proble
me, a arătat James Callaghan, nu pot 
fi soluționate dacă națiunile lumi! 
acționează in mod individual.

Numire. °'eg TroianovsM a 
fost numit reprezentant permanent 
al U.R.S S. la O N.U. și reprezentant 
in Consiliul de Securitate al O.N.U., 
informează agenția T.A.S.S., adău
gind că Iakov Malik, adjunct al 
ministrului de externe al U.R.S.S., a 
fost eliberat din aceste funcții.

Primul guvern 31 ^periuiui 
Centrafrican a fost format marți, In
formează agenția France Presse. ci
tind postul de radio Bangui. Noul 
Cabinet centrafrican are 21 de mem
bri, care au fost numiți pe baza unul 
decret al șefului statului. In funcția 
de prim-ministru a fost numit Anga 
Patasse.

Situație încordată în Ja
maica. Prem>erul Michael Manley 
a declarat că elemente ostile politicii 
promovate de guvern au asasinat, ln 
cursul unui miting electoral, pe can
didatul Partidului Național Popular 
— de guvernămint — Fredie Neita. 
Asemenea acte de violență s-au suc
cedat în ultimele zile, faot care a de
terminat instituirea stării de urgență 
pe întreg teritoriul țării.

Ponulația Canadei era da 
23 143 000 de locuitori la 1 iulie 1976, 
informează Biroul oficial de statisti
că. Numărul locuitorilor canadieni a 
crescut in perioada iulie 1975 — iulie 
1976 cu 312 000 de persoane. Provin
ciile cele mai populate sînt Ontario, 
Quebec și Columbia britanică.
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